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ÎN INTÎMPINAREA 
MĂREȚEI ANIVERSĂRI

Elita gimnastelor europene evoluează duminică în fața publicului bucureștearv

Primele concnrente au sosit In orașul gazdă al „Cupei Europei11'
Întreaga omenire progresis

tă sărbătorește anul acesta 
impIMrea a patru decenii de 

Ia victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, eveni
ment de uriașă importanță is
torică mondială, care a deschis 
larg calea umanității spre un 
viitor luminos. Revoluția din 
Octombrie, înfăptuită sub con
ducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice in frunte cu 
marele Lenin, a dus ia crearea 
primului stat socialist al mun
citorilor fi țăranilor, la instau
rarea dictaturii proletariatului, 
forma cea mai inaită a demo
crației. Intr-un termen istoric 
scurt, de numai 4# de ani, U- 
niunea Sovietică s-a transfor
mat intr-o marc putere socia
listă, cu o industrie de prim 
rang, cu o agricultură mecanl 
zată; știința și cultura sovie
tică sint in plină înflorire de
monstrând și in acest domeniu 
superioritatea incontestabilă a 
orinduirii socialiste față; de sis
temul capitalist.

Urmind drumul luminat de 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, numeroase țări din 
Europa și Asia, sub conducerea 
partidelor comuniste și munci
torești — care aplică creator 
învățătura marxist leninistă — 
au răsturnat puterea claselor 
exploatatoare și făuresc cu suc
ces socialismul. Intre țările so
cialiste, unite prin caracterul 
comun ai orinduirii, prin co
munitatea țelului, a intereselor 
lor de bază, se găsește și pa
tria noastră.

Pentru oamenii muncii din 
țara noastră, care, sub Înțe
leaptă condneere a Partidului 
Muncitoresc Romin, au trans
format Rominia intr-o țară cu 
o puternică industrie socialistă 
In plin progres, cu o agricul

Cînd vizitezi .marele complex 
sportiv „V. I. Lenin“ din Moscova 
rkmîi impresionat de frumusețea 
stadioanelor și terenurilor din pi
torescul parc Lujniki, te incintă e- 
îeganța sălilor de gimnastică, di
mensiunile amețitoare ale Palatu
lui sporturilor. Și, tî se pare că 
atei nu mai trebuie nimic de făcut, 
nimic de adăugat, pentru că totul 
atinge perfecțiunea.

Și totuși, organizatorii Jocurilor 
sportive de la Moscova s‘nt de 
altă părere. Ei doresc să pună 
la dispoziția partkipantitor veniți 
din lumea întreagă o bază spor
tivă într-adevăr perfectă. Iată de 
ce admirabilului cmw.rlex î <e aduc 
în permanență noi ameliorări. 

tură care înaintează pe calea 
cooperativizări, ca o cultară 
înfloritoare, cu nivelul de trai 
al celor ce muncesc in continuă 
creștere, aniversarea a patru 
decenii de la Revoluția din 
Octombrie constituie o mare • 
sărbătoare. Hotărî rea CC. al 
P.M.R. cu privire la sărbăto
rirea a 40 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, publicată recent, oglin
dește bucuria, entuziasmul de 
nestăvilit cu care oamenii mun
cii din țara noastră se pregă
tesc să intîmpine glorioasa a- 
niversare a acestui măreț eve
niment de importanță istorică 
mondială. Prilej de manifesta
re a dragostei față de poporul 
Uniunii Sovietice, al cărui a- 
jutor frățesc, internaționalist, 
îi primim în permanență, a 
hotărîrii de a păși mereu înain
te sub steagul marxism-leni- 
nfsmufui, de a păstra și întări 
necontenit unitatea lagărului 
socialist, aniversarea a 40 de 
ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie va pri
lejui o vie activitate științifică, 
culturală și artistică pusă sub 
semnul marii sărbători. La
olaltă cu întregul popor, spor
tivii patriei vor sărbători glo
rioasa aniversare participînd la 
manifestările sportive organi
zate de C.C.F.S. în colaborare 
cu C.C.S. și A.R.L.U.S. Aceste 
manifestări sportive vor cul
mina prin desfășurarea tradi
ționalei Ștafete a prieteniei 
romino-sovietice. împletite cu 
succesele obținute in muncă, 
ele vor constitui o mărturie a 
entuziasmului cu care tineretul 
sportiv al patriei intimpjnă 
măreața aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie.

După cum se știe, pe arena cen
trală a complexului vor avea loc 
evoluțiile de masă ale ginmaștiior, 
întrecerile de atletism și de fotbal. 
In momentul de față în două col
țuri ale stadionului se montează î- 
inense tabele electrice care vor 
ține permanent la curent pe specta
tori cu desfășurarea probelor. In
teresant de remarcat că marea ma
joritate a stadioanelor lumii au 
doar un singur tabel de marcaj.

In ziua deschiderii Jocurilor vet 
avea foc pe stadion demonstrații 
de gimnastică Ia care își vor da 
concursul 5,000 de studenli din 
Moscova, 3G00 elevi din școlile Re-

Ieri, Bucureștiul a cunoscut 
primii săi oaspeți veniți să con
cureze. sau să contribuie la de
plina reușită a celei mai gran
dioase competiții feminine de gim
nastică drn acest an. „CUPA EU
ROPEI”. Și. în timp ce o paste 
din organizatori, ziariști sau 
sportivi. întîmpinau — imediat 
după ora prinzului — pe aero
portul Băneasa primele concu
rente. sala Floreasca îmbrăca hai
na de sărbătoare a marilor eve
nimente sportive, amatorii de 
gimnastică se grăbeau să intre în 
posesia mult doritelor bilete care 
permit duminică accesul în sala de 
concurs, iar cele trei gimnaste 
din rîndul cărora vor fi selecțio
nate cele două reprezentante ale 
noastre își continuau în liniște 
ultimele pregătiri...

Avionul de pe linia Bucureștl- 
Belgrad-București sosește pe ae
roportul Băneasa la ora 14.50. 
Motoarele nu au încetat zgomotul 
lor asurzitor, dar gazdele și oas- 

’ peții au și schimbat prietenești 
saluturi, deocamdată, bineînțeles, 
separați de geamurile păsării de 
oțel. Mai trec puține minute și 
delegația Italiei — prima venită 
la „Cupa Europei” — este în mij
locul gazdelor. Cunoștințe: pentru 
•inii mai vechi, pentru alții noi, 
in orice caz pentru toată lumea 
deplină prietenie. „Salut sporti
vilor romini, prietenii noștri de 
totdeauna" — transmite antreno
rul GIULIO LAY în numele înso
țitoarelor sale. Și astfel, .„start 
in discuțiile și declarațiile pur
tate sau culese in fugă pe aero
portul Bănoasa în ziua primelor 
sqsirL

Secretara Comisiei tehnice femi
nine din Federația Internaționala 
de Gimnastică, ANDREIANA 
GOTTA răspunde la întrebările 
noastre cu multă amabilitate: 
— „Elita gimnastelor europene și-a 
dat „rendez-vous" la București. 
Un argument suficient pentru a 
considera competiția de duminică 
drept cel mai mare eveniment al 
gimnasticii feminine mondiale. 
Reprezentantele Italiei — MIRAN
DA CtG&GNANr; campioană în 
1956 și LILIANA SCARICABA- 
RQZ21 — Tfint cele mai bune 
gimnaste ale țării mele la ora 
actuală. Spiritul sportiv ne obligă 
însă, cunoscind numele ți mai 
ales valoarea adversarelor, să nu 
vă promitem victorii, ci o com
portare bună, la nivelul rivalelor. 
Și printre acestea, remarc pe ex

pregătește să-și primească 
oaspeții sportivi...

zervelor de Muncă, 2200 elevi din 
școlile medii. 1200 studenti ai to
st butul ui central de cultură fizică 
și 1000 de studenți ai Institutului 
de Cultură Fizica din Leningrad. 
Pentru ca evoluția unui număr atît 
de mare de giamaștt să nu dăuneze 
gazonului, terenul va fi acoperit 
cu un covor special de iută. Acest 
covor gigantic a și fost confecțio
nat.

îmbunătățiri serioase s« aduc 
pistei de atletism. Compoziția ei a 
fost îndelung studiată in labora'or 
astfel că organizatorii speră să sa
tisfacă pină și gusturile ce'e mai 
pretențioase.

Pentru Palatul sporturilor șț 
pregătește o scenă demontabilă pe 
care vor evolua gimnaștii. De ase

celenta dumneavoastră Elena Le- 
nșteamt-Teodoresat, care m-a im
presionat la Melbourne. Tot acolo 
am apreciat valoarea și omogeni
tatea echipei R o minier, precum și 
în.-'.ntâtoarea a
biului dumneavoastră".

Odată cu delegația Italiei a so
sit Ia București și vice-președinta 
Comisiei tehnice feminine interna
ționale. MILICA SEPA (R.P.F. 
Iugoslavia). „Cine cunoaște capa
citatea organizatorică a sportului 
rominesc este sigur de deplina 
reușită a competiției. Sint con
vinsă ci Federația Romină de 
Gimnastică a făclii totul pentru o 
organizare excepțională, după

Pregătiri pentru jocurile
de fotbal de duminică

compo-
re-

de pe acum titu
larii naționalei A,

Hopkinsan. care a apărat duminică la Sofia 
poarta echipei engleze, prinde cu siguranță o 
minge la antre namentul efectuat ieri pe stadionul 
„23 August".

nici ceilalți nu vor 
intîrzia să-și facă 
drum spre obține
rea tricourilor pur—

Duminică, fotbaliștii noștri sus
țin două pățtide grele și de măre 
importanță: la Bruxelles echipa A 
înfruntă pe faimosul stadion Hey- 
sel pe cei mai buni fotbaliști bel
gieni iar la București „speranțele” 
fotbalului nostru v»r primi replica 
unei foarte puternice selecționate 
a Angliei în care apar multi com
ponent ai primei reprezentative.

Iată — în continuare — amă
nunte despre pregătirile echipelor 
noastre și ale celei engleze.

VOM VEDEA DUMINICA 
VIITOAREA ECHIPA NA
ȚIONALA DE FOTBAL A 

ANGLIEI !

menea. se pune la punct sistemul 
electric de arbitraj, se aduc ulti
mele retușări instalației de aer con
diționat și de producere a gheții 
artificiale.

In apropierea Palatului sporiți 
rilor se amenajează un „orășel 
sportiv* pentru copii.

întreg teritoriul complexului poa
te fi supranumit acum un mare 
șantier. In jurul terenurilor de 
baschet, volei și tenis se așează 
tribune demontatele. Fiecare din 
ele va avea o capacitate de 3.000 
locuri. Ttrnpfoâreâ amenajărilor și 
construcțiilor care se fac se poate 
vedea și drn faptul că întregul de
viz se ridică la 5.003.900 ruble. O 
sumă egală a fost învestită în pro
curarea de inventar sportiv. 

cum și noi, în Iugoslavia, ne' 
străduim să asigurăm succesul'. 
„Gimnaestradei", paradă a gim
nasticii la cure și-au anunțat par— 
tțiparea ansembluri din 18 firi^L— 

Primii oaspeți au părăsit aero<< 
portul Băneasa. Koi am rămas: 
fn cbntumare," penfru că peste nu— 
mai citeva minute, din direcția: 
Bruxelles și Budapesta au sosit: 
noi delegații. Mai întii, gimnas
tele R. P. Ungare OLGA TASS- 
DESZONE și ALICE KERSTESZl 
și apoi președinta Comisiei teh
nice feminine din Federația Inter
națională BERTHE VfLLANCHER„

RENATO ILIESCU f

• MINTER BOT-. 
TOM INCEARCA 
LA BUCUREȘTI 
VIITOAREA ..NA
ȚIONALA” A AN
GLIEI. • ANTRE
NAMENTELE LO
TURILOR NOAS

TRE A Șl DE TI
NERET • REPRE
ZENTATIVA A 
PLEACA ASTAZt. 
LA BRUXELLES-

★ *
Intr-adevăr, dacă 

cinci dintre cei

tind cei trei lei britanici, simbolul, 
sportului insular. Este părerea una
nimă a specialiștilor fotbalului en
glez. ai căror principali reprezen
tanți — Sir Stanley Rous, secre
tarul general al Federației en
gleze, și Walter Winterbottom, se
lecționerul unic. — vor fi pre- 
zenți duminică printre spectatorii! 
de pe stadionul .,23 August”.

De altfel, echipa de tineret ai 
Angliei (Jucători sub 23 de ani)1,, 
a fost creată tocmai pentru acest! 
scop, de a înlocui actualele cadTei 
ale naționalei. Ea a luat iiințăi 
acum patru ani, în momeotulf 
cirad fotbalul insular înregistrai 
o îngrijorătoare criză, materia
lizată prin categoricele înfrîngerii 
ale primei reprezentative. De a- 
tunci, grija principală a condu
cătorilor Federației s-a îndreptat! 
către descoperirea și pregătirea! 
talentelor tinere. Așa cum spu
neam, unele dintre aceste talenfei 
s-au și impus cu autoritate îu| 
prima echipă : mijlocașul stingă* 
Edwards (Manchester United)^ 
interul stingă Haynes (Fulham),* 
Iar alții — cum sint portarul? 
Hodgkinson (Sheffield United),} 
mijlocașul dreapta Clayton (Biack-ț 
burn) și extremul stingă Peggț 
(Manchester United) — au foștii 
utilizați ia uttimul meci de du*? 
minica trecută, împotriva Irian-*1
dei. Toți acești cinci jucători aud 
sosit ieri după-amiază direct deî
Ia Londra și își vor relua locurile: 
duminică în formația reprezenta— 

îtivei de tineret. t
Astfel că, deși la Sofia fotba

liștii englezi au jucat sub titula
tura de Anglia B. formația pe*

(Continuare In pag. 3-a)



In preajma „Zilei Copilului”
Rezultatele bune de la Varșovia ne dau speranțe 
pentru „mondialele” de lupte libere de la Istanbul

Tinerele vlăstare — copiii — 
se bucură în țara noastră de dra
gostea și atenția întregului po
por, de cele mai fericite condiții 
de creștere și dezvoltare. Există 
însă o zi pe an în care această 
preocupare continuă capătă carac
terul unei sărbători: 1 iunie, ,,Ziua 
Copilului". Este un prilej de bucu
rie pentru cei mici, iar pentru cei 
mari, pentru părinți, o ocazie de 
a-și manifesta hotărîrea de a 

lupta pentru ca norii războiului să 
nu întunece nicicînd seninul vii
torului copiilor de pretutindeni.

In intîmpinarea sărbătoririi 
celor mici se desfășoară în în
treaga țară acțiuni în toate do
meniile. Setea de mișcare, de aer 
liber și soare a copiilor consti
tuie primul îndemn către o acti
vitate sportivă, fapt dovedit de 
larga participare a celor mici in 
concursurile organizate pentru ei.

Constatări puțin îmbucurătoare după faza de calificare 
a campionatelor republicane de canotaj

In București, ca și în alte cen
tre nautice din {ară, s-au desfă
șurat la sfîrșitul săptămînii tre 
cute fazele de calificare pentru 
finala campionatelor de caiac-ca- 
noe și canotaj academic. Ne-am 
fi așteptat ca această „uvertură* 
a finalelor să stîrnească un mai 
mare interes în rîndul asociațiilor 
sportive, să nu-i surprindă pe or
ganizatori. Dar, socoteala de a- 
casă nu s-a "potrivit cu aceea con
statată deocamdată în Capitală.„ 
pe apele lacului Herăstrău.

Trei asociații, și anume Dina
mo, C.C.A., Progresul și-au trimis 
canotorii la majoritatea starturi
lor celor 27 de probe (16 K. C. și 
11 schif). Sportivii dinamoviști-au 
cîștigat cele mai multe întreceri: 
10 la caiac-canoe și 2 la schif 
(2 v. f., 2 r, b.). Incontestabil 
că „pepiniera" pe care o consti
tuie cercul Tînărul Dinamovist 
și-a dat și de această dată roa
dele. Canotorii de la C.C.A au 
participat de asemenea cu succes 
obținînd primul loc în 6 probe. 
(K 1. f. viteză, K 1. fond, C. i. 
și 2, viteză și fond). Subliniem 
valoarea ridicată a echipajelor de

M TREIA EB*TIE a „CUPEI DELTEI"
• Sîmbătă, de la Tuicea, se va 

«la plecarea în cea de a treia ediție 
a tradiționalei competiții de cano
taj rezervată pescarilor din Deltă, 
organizată de asociația FLAMURA 
roșie. Anul acesta, „CUPA DEL
TEI0 va prilejui o dispută deose
bit de interesantă deoarece pescarii 
«lin Jurilofca — cîștigători ai pri
melor două ediții — pot cueeri de
finitiv CUPA oferită de asociația 
FLAMURA ROȘIE dacă și de data 
jaceas'-a îi vor întrece pe sportivii 
Hin Constanța, Tuicea, Sutina, Sf. 
Crheorghe și Galați. Traseul din pri- 
Ima zi de concurs are 135 kfn. iar 
eel de duminică 35 km.

ÎNCEPÎND DE AZI: FINALELE 
CAMPIONATULUI DE BOX AL 

JUNIORILOR

Cei mai buni boxeri juniori 
din țară calificați din faza de 
zonă alături de campionii orașu
lui București își vor disputa în
cepînd de azi ora 19 titlurile dc 
campioni juniori ai țării pe anul 
1957. In rîndul participanțiior la 
finale se află pugiliști d-e va
loare pe care i-am mai întîlnit 
și cu ocazia altor întreceri. ™in
tre aceștia remarcăm pe md- 
șoreanul Farkas Gavrilă, bucu- 
reșteanui o. Silberman ș.a.

Reuniunile finale se vor des
fășura în zilele de 23, 24, 25 și 26 
în sala Recolta începînd de la 

ora 19. Astăzi începînd de la ora 
9 se va face cîntaru! concurențe
lor iar după aceasta va avea loc 
tragerea la sorți.
Pentru aceste competiții bile

tele se găsesc de vînzare la 
agențiile; Pronosport (Cal. vic
toriei) stadionul Dinamo, și din 
strada Ion Vidu.

CONCURS REPUBLICAN DE CĂ
LĂRIE LA TIMISOARA

• Vineri, sîmbătă și Duminică 
Vor avea loc pe terenul Industria 
‘Linei din Timișoara, întrecrâle din 
cadrul celui de al treilea concurs 
republican de cădărie. Cu acest pri
lej se vor desfășura și cele două 
probe, la lungime și înălțime, la 
care vor concura majoritatea călă
reților fruntași din asociațiile spor
tive.

SIMULTANELE ȘAHIȘTILOR 
FRUNTAȘI

Cu prilejul disputară 1 semifinalei 
campionatului republican de șah pe 
echipe la Orașul Stalki, a avut

dublu de la C.C.A. formate din 
sportivi recrutați din De'.tă, care 
au Întrecut puternicele cupluri 
dinamoviste La viteză canoiștii 
Suhov—Danie'ov au depășit pe 

Alexe— Krik iar la fond Sidorov— 
Colinov pe Ivanenco — Lipalit.

Dintre asociațiile sindicale doar 
Progresul a răspuns prompt la 
apd'.. Schifiștii Progresului s-au 
situat de 3 ori pe primul loc 
(simplu băieți și fete. 4 + 1 r. L) 
și în general ei au concurat nu
meros și destul de bine în rest. 
Energia deși învingătoare la schif 
de 5 ori (2+1 b., 4 f. c. b., 8+1 
b., 2 f. și 8+1 f.) și prezentă tot
odată într-o serie de întreceri, 
credem că nu a dat totuși dovada 
posibilităților sale. O mențiune po
zitivă însă: participarea mai nu
meroasă la caiac. Recolta și-a 
calificat în finale 7 ,din cei 22 
de sportivi. Un rezultat modest 
ca valoare globală, dar meritoriu 
avînd în vedere munca de început 
a -acestor canotori neexperimen
tați. Am îemarcat însă la Recolta 
lipsa schif iștilor. Locomotiva și 
mai ales Voința au obținut rezul
tate minime iar Flamura roșie 
nu a putut înregistra nici aceste

loc o serie de manifestații pentru 
popularizarea șahului. Maestrul Vic
tor Ciocîltea a jucaf la 23 mese cu 
jucători din localitate, care s-au 
consultat între ei. Rezultatul : 15 
partide cîștigate de Ciocîlfea și 8 
cîștigate de ..echipa" adversă. Maes
trul Petre Seimeanu a dat un si
multan ia orașul Victoria (regiunea 
Stalin) obținînd rezultatul 4-26 — 3.

COMPETIȚIE LA LUPTE CLASICE
• Mîine, cu începere de La ora 17, 

va avea loc în sala Giuleșfi o în
trecere rezervată luptătorilor juni
ori. Vor participa tinerii luptători 
de la Locomotiva C.T.F.T. și Ener
gia Trustul I Construcții.

ȘTIRI DE FOTBAL
• Asjăzi la ora 17 în Giulești, o

restanță în Cupa Primăverii cate
goria B: Locomotiva Gara de Nord— 
Progresul C.P.C.S., în deschidere 
(ora 15,30): Locomotiva Gara de
Nord—Progresul C.P.C.S. (juniori).
• Jocul Știința Iași—Progresul 

Focșani se dispută, duminică, la C. 
Lung Moldovenesc.

CUPA ORAȘELOR LA HALTERE

• Sîmbătă și duminică se dispută 
în. Capifală „Cupa Orașelor" la hal
tere la care participă reprezentati
vele orașelor Oradea, Reșița, Timi
șoara, Galați, Iași și București. în
trecerile vor avea loc în sela Re
colta.
DOUA BAZE TURISTICE PLUTI

TOARE PE DUNĂRE
Pentru iubitorii de excursii nau

tice din țara noastră se amenajea
ză în prezent‘două baze turistice 
plutitoare cu care se vor putea face 
excursii pe Dunăre.

Noile baze turistice * vor avea îm 
preună o capacitate de 250 de locuri. 
Ele vor fi prevăzute cu numeroase 
cabine, dormitoare spațioase și ele
gante, săli de mese, bibliotecă și săli 
de lectură. Excursioniștii vor avea 
de asemenea la dispoziție pe bord 
un restaurant și un cinematograf cu 
o capacitate de 150 de locuri.

Primele excursii pe Dunăre cu e- 
ceste baze turistice vor fi organi
zate în curînd de către Direcția de 
turism șt excursii a Consiliului Cen
tral ai Sândicatefor. (Agerpres)

BILETELE PENTRU „CUPA EU
ROPEI” LA GINfiNASTBCA...

...au fost puse în vînzare la 
agențiile Pronosport (Calea Vie- 
oriei) și Dinamo (Șoseaua Ște

fan cel Mare). 

rezultate deoarece a fost ca și 
inexistentă. In condițiile de mai 
sus apare firească dar deloc lău
dabilă necaiificarea canotorilor in 
6 probe cu mai puțin de 4 ambar- 
cații. (K 2. f. viteză. C 1. fond 
și la schiturile 1. f.. 2. v. f.. 
8+1 f. și 2+1 b. — la ultimele 
două neprezentkidu-se decit cite 
un echipaj}.

Organizarea, de asemenea, a lă
sat de dorit. Reprezentanții co
misiei locale de specialitate nu au 
făcut față cu prea mult succes 
sarcinilor ce le reveneau, poate 
din lipsă de experiență. Situația 
s-a repercutat implicit și asupra 
concursului propriu-zis, mai ales 
în prima parte a lui. Astfel, ia 
fond, balizele au fost puse in 
ultimul moment. Pista de 500 m 
a măsurat rea! circa 400 m. iar 
cea de 800 m. a avut culoarele 
prea largi, erei nd un decalaj de 
distanță datorită unei curburi 
existentă chiar la start. De altfel, 
lacul Herăstrău s-a dovedit din 
nou impropriu realizării ufior 
piste reglementare prin lipsa de 
spațiu și din cauza curentului apei 
către ecluză, mai accentuat înspre 
insulă. In fine, juriul concursu
lui nu a avut suficientă autori
tate, a identificat cu greutate e- 
chipajele la sosire, și nu a luat 
totdeauna asupra sa problema 
descaMficăriior. In general, s-a 

constatat că arbitrii — ca și unii 
sportivi — nu cunosc suficient 
modificările regulamentare. Spe
răm că apropiatele finale de la 
Snagov îi vor găsi pe toți mai 
bine pregătiți.

Cit privește provincia, este de 
remarcat participarea bogată de 
la Timișoara și inadmisibil • de 
slaba participare la canotaj aca
demic la Arad.

P) eți anul trecut 
atleții și at'ete- 

le noastre au înre
gistrat o serie de 
performanțe valo
roase, numeroase 
recorduri și victoriirecorduri și victorii în diferite concursuri inter- 

j naționale, s-a apreciat totuși că, in ue~eal. ni
velul atiHS de atletismul nostru în 1956 nu s-a 

' ridicat la înălțimea așteptărilor, in special pe tă- 
i rim internațona', și că atleții și antrenorii au 
) rămas „datori" pentru acest an...
î Nici nu se inche ase bine sezonul anului trecut 
' și mulți dintre atleții noștri și-au și început pregă- 
} tir’le, cu o seriozitate și într-un r tm cu totul spe- 
' cial. „Datoriile" anu'ui 1956 se impun a fi achi- 
» tate...
* Primele concursuri de anul acesta scot la iveală 
1 o serie de rezultate excelente, citeva superioare 
ț chiar celor de anul trecut, dar tocmai atunci cînd 
/ numărul fruntașilor creștea la fiecare nouă con- 
j fruntare, timpul a fost de fiecare dată neprielnic, 
) împied'c’nd obținerea unor asemenea rezultate 
( care să oglindească c t mai real efortur'le din în- 
f treceri ți activitatea de pregătire a atlețiior. 
) Totuși, in ciuda unor condiții grele, acei care au 
c lucrat pină acum cu cea mai mare atenție, au ob- 
[ ținut ți rezu tate pe măsura pregătirilor efectuate.

Mai puțin alergătorii de sprint, cei de semi-fond și 
fond, pe care pista grea i-a împiedicat să smulgă 
timpului noi zecimi și secunde.

Trebuie subliniat, de asemenea, și faptul că at
leții noștri fruntași au fost chemați să participe 
în acest sezon la un număr mai mic de concursuri 
decit anul trecut și chiar acum doi ani, pr'mul 
mare concurs din 1957 desfățurîndu se abia la

La 9 și 11 mai reprezentativa 
de lupte libere a Bucureștiului a 
susținut două meciuri în compania 
reprezentativei Varșoviei. Ca și a- 
nul trecut, luptătorii romîni și-au 
impus superioritatea, obținînd o 
victorie și un meci egal. Per
formanțele sportivilor noștri sînt 
cu atît mai valoroase cu cit au 
fost obținute în condițiile deplasă
rii, ale unui arbitraj destul de 
„zgîrcit" față de noi, pe saltele 
neregulamentare (5x5) și pe o 
temperatură scăzută (10 grade). 
Acest turneu ne-a dat posibilitatea 
să ne orientăm asupra formei lup
tătorilor din lotul R.P.R.

Părerea mea este că luptătorii 
noștri au înregistrat un progres 
față de anul trecut. Au progresat 
mai mult decit polonezii. Au acum 
„personalitate", luptă mai organi
zat, și-au însușit unele acțiuni 
specifice. Fiecare și-a format acum 
un mic bagaj de acțiuni preferate, 
asupra căruia insistă în timpul 
concursului, spre deosebire de tre
cut cînd luptau dezorganizat ba- 
zindu-se doar pe anumite calități 
fizice. Persistă însă unele lipsuri 
serioase: de pildă, în concurs au 
încă o reținere justificată în parte 
prin lipsa de competiții (interne 
și internaționale), au ezitări în 
executarea procedeelor și nu știu 
să-și organizeze apărarea în lupta 
la parter. Un exemplu concludent 
în această privință îl constituie 
Fr. Bolla. In meciul susținut la 
Varșovia și-a surclasat adversarul 
în lupta din picioare, dar la par
ter a găsit cu greu ieșiri din 
situații grele. In orice caz, . în ge
neral, în acest turneu luptătorii 
noștri au fost mai buni, mai 
combativi (din această cauză au 
și fost dezavantajați de mărimea 
saltelei).

Criteriul de selecționare la tenis de masă:
rezultatele obținute în concursurile de verificare

Reprezentanții tenisului de masă 
romînesc vor fi chemați în curînd 
Ia noi confruntări internaționale. 
Astfel, se preconizează pentru 
sfirșitul lunii iunie organizarea 
in Capitală a unei competiții in
ternaționale, iar mai tîrziu, așa 
cum este cunoscut, țara noastră 
va fi prezentă la Jocurile Sportive 
Internaționale Prietenești ale Ti
neretului de la Moscova și la în
trecerile de tenis de masă. Deci 
motive destule pentru a se acor
da toată atenția antrenamentelor 
care se fac. Dar pentru că vor
bim de pregătiri este necesar să 
arătăm că în cadrul lor sint cu
prinse și concursurile de verificare 
organizate în prezent și care vor 
da prilejul unei mai bune orien
tări în ceea ce privește recrutarea 
sportivilor ce ne vor reprezenta. 
In legătură cu aceasta, trebuie să 
notăm faptul că antrenorii care 
pregătesc lotul R.P.R. și colegiul 
central de antrenori au propus ca 
singurul criteriu în selectionarea 
viitoare să fie rezultatele obți
nute* Fără îndoială că acest prin

sfirșitul săptămî
nii trecute. Ori
cum însă, ch’ar și 
în aceste condi- 
țiuni și cu un nu
măr mai m’c de 

dintre atleți au mar- 
btine, dec t cele în- 

aceeași perioadă. Pînă 
acum au și fost stabTite patru noi recorduri, 
rezultatul eforturilor a doi atleți (Rășcănescu și 
Stein) și. sumedenie de alte performanțe care a- 
menință cifrele altor recorduri, la disc, 110 m. g., 
greutate la bărbați și 800 m, greutate ți suliță la 
femei. Iată de ce, prin prizma acestor perfor
manțe, putem fi optimiști și aștepta cu destulă 
încredere viitoarele concursuri. Multe din aceste 
rezultate și-au găsit loc, pînă acum, pe listele 
celor mai bune performanțe europene și în unele 
cazuri, chiar mondiale. Rămîne însă ca atleții 
noștri să persevereze în aceeași atitudine de 

muncă susținută, străduindu-se ca prin al'e re
zultate și mai bune, să-ți mențină locurile ocupate 
în rîndul celor mai buni performeri europen1.

Atleții noștri nu trebuie să uite nici un mo
ment că au în față o serie de concursuri și de 
meciuri dintre cele mai importante și că, nu mai 
tirziu decit luna viitoare ii așteaptă mai multe 
concursuri internaționale (confruntarea cu atle
tele italiene și cehoslovace, în triunghiularul de 
la 23 iunie de la București și dificilul meci cu 
ech'pele R.D. Germane de la 29—30 iunie de la 
Dresda).

Tocmai de aceea seriozitatea pregătirilor tre
buie păstrată cel puțin la același nivel, iar per
formanțele de pînă acum să însemne pentru toți 
un adevărat stimulent in muncă. Numai atunci 
rezultatele vor putea fi și mai bune...

Rezultatele de*ptnă acum trebuie să însemne
un stimulent în munca atletilor noștri

concursuri, cei mai mulți 
cat rezultate cu mult mai 
registrate anul trecut în

O cauză importantă a lipsurilor 
enumerate mai sus o constituie 
- - așa cum am mai spus — lipsa 
de concursuri chiar pe plan intern. 
Toți componenții Iotului nostru 
participă în principal la întrece
rile de lupte clasice, pentru care 
colectivele lor îi pregătesc în mod 
special. Pentru singura compe
tiție de lupte libere planificată 
în calendarul competițional (cam
pionatul republican individual) toți 
aceștia se pregătesc de obicei cu 
numai 2—3 săptămîni înainte. 
Este foarte, foarte puțin, chiar 
dacă uneori (cu ocazia unor în
treceri internaționale) parte dintre 
ei se pregătesc special alte 2—3 
săptămîni. In această privință 
propun Comisiei Centrale să se 
gîndească la introducerea în ca
lendar a unor concursuri speciale 
de lupte libere, ia; pentru anul 
viitor să introducă în programul 
campionatului de lupte pe echipe 
în mod obligator și întreceri la 
anumite categorii

La campionatele mondiale de la 
Istanbul care se desfășoară în pri
mele zile ale lunii iunie, noi 
vom participa cu un număr încă, 
nestabilit de sportivi (3—4) din
tre cei care s-au evidențiat la 
Varșovia. Fără îndoială nu ne 
așteptăm la rezultate excepțio
nale, fiind de altfel prima mare 
întrecere internațională a luptăto
rilor noștri de „libere". Sperăm 
însă într-o comportare onorabilă 
și — fără să fie un „vis" — să 
ocupăm cu sportivii noștri un loc 
între primii șase la categoriile la 
care vom participa. In orice caz în
vățămintele pe care le vom acu
mula ne vor folosi la progresul 
acestei discipline.

VASCUL POPOVICI
Antrenor al lotului republican

cipiu este just și in acest fel nu 
vor mai avea loc nici un fel de 
discuții. Sportivii care vor înre
gistra cele mai bune rezultate in 
concursurile de verificare și in 
competițiile oficiale vor fi selec
ționați în echipele naționale și 
in loturile care ne vor reprezenta. 
Prin această prismă trebuie pri
vit și concursul de verificare — 
primul dintr-o serie de asemenea 
concursuri înainte de Moscova — 
care va avea loc luni și marți în 
sala Floreasca. Se vor desfășura 
două turnee: unul masculin în 
care se vor întrece: Harasztosl, 
Gantner, Popescu, Reiter. Andro- 
nache, Bottner, Bujor, Cobîrzan. 
Gavrilescu șî Covaci și unul fe
minin la care vor participa : Ella 
Zeller, Mariana Barasch, Catrinel 
Folea, Martă Tompa, Maria Ga
vrilescu, Geta Pitică, Maria Golo- 
pența și trma Magyari. Primii 7 
jucători și primele 5 jucătoare 
clasate în acest concurs vor ră 
mine în lotul care va continua 
pregătirile pentru Moscova.



Apărarea in zonă, cel mai dificil adversar 
al baschetbaliștilor romini in meciul cu Italia

Bineînțeles, concluziile la fru
mosul succes repurtat de repre
zentativa masculină de baschet a 
tării în întîlnirea cu redutabila e- 
chipă a Italiei nu le-am putut 
trage odată cu rîndurile de cro
nică apărute în numărul trecut. 
O facem prin articolul de față. 

Subliniind din nou însemnăta
tea victoriei obținute luni după-a- 
miază de reprezentanții noștri, so
cotim util să spunem din capul 
locului că nu considerăm totuși 
că baschetbaliștii romini s-au 
comportat Ia nivelul maxim al 
posibilităților lor, că nu au dat 
tot ce pot în întîlnirea cu jucă
torii italieni. Ne gîndim desigur 
nu la combativitatea și la elanul 
pentru care ei merită ți de astă 
dată un puternic „bravo !** ți laude 
din toată inima, ci la talentul lor 
ți pregătirea lor completă, în baza 
căreia aveam tot dreptul să nu ne 
așteptăm nici la acele citeva scă
deri de ordin tactic constatate cu 
prilejul meciului

prima repriză.
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cu Italia, îndeo-

de 
pe

Prima 
a „Cupei 

la oină

ediție 
Orașelor”

Una dintre manifestațiile 
bază ale activității la oină 
anul 1957 este și importanta 
competiție dotată cu „Cuca Orașe-1 
lor* organizată de C.C.F.S./C.M., 
prin comisia centrală de speciali-’ 
fate. Această întrecere, la care, 
iau parte cele mai valoroase echipe 
din diferite centre, aduce o contri-, 

^^niție efectivă la popularizarea și 
^■ezvoltarea sportului nostru națio-1

Prima ediție a „Cupei Orașelor*, 
se va desfășura în București, pe 
Stadionul Tineretului, în zilele de, 
vineri 24 și sîmbătă 25 mai, intre 
orele 9—12 și 16—19. La startul 
întrecerii se vor alinia selecționa
tele orașelor: București, Constanța,’ 
Iași, Timișoara, Baia Mare, Cra
iova, Stalin, precum și o repre-1 
zentativă a regiunii București. De 
notat că, pentru a se da posibili
tate tuturor elementelor valoroase] 
să evolueze în cadrul acestui con-' 
curs, organizatorii au stipulat în 
regulamentul competiției că în al
cătuirea reprezentativelor de orașe, 
pot fi introduși și jucători din re
giune. i

Din lotul echipelor participante 
se detașează următoarele reprezen-, 
tative: regiunea București, orașele 
lași și București. Ultima — forma- 

»^tă din cei mai buni jucători de la 
■Știința. Dinamo și Energia — este, 
^^■pă părerea noastră, favorita în

trecerii.
Desigur însă, că nu fără să aibă 

un serios „hop* de trecut în întîlni- 
rile eu reprezentativele lașului,1 
Craiovei și regiunii București.

/

sebi în
Concret, ne referim în egală 

măsură la contraatacul greoi — 
aproape inexistent — la folosirea 
cu timiditate a pătrunderilor și la 
circulația cu încetinitorul, lipsită 
de agresivitate în fața zonei prac
ticată de baschetbaliștii italieni 
ți pe care jucătorii noștri nu au 
încercat să o combată în repriza 
întîi decit printr-o singură armă, 
și aceea in insuficientă măsură: 
aruncările de la semi-distanță. 
Și e doar clar — o convingere 
absolută pentru toți — că echipa 
noastră posedă in bagajul său de 
cunoștințe tehnice ți tactice în
treg arsenalul de posibilități ofen
sive. De multe ori însă nu le 
folosește decit in ultimă ți gravă 
instanță, ața cum s-a întimplat 
ți în meciul cu Italia, pentru că. 
Intr-adevăr, în repriza a 11-a bas
chetbaliștii romini au desfășurat 
întreaga gamă a cunoștințelor a- 
cumulate în cadrul, îndelungatei 
lor activități. De ce nu au fă
cut-o ți în prima repriză ? Poate 
— ața cum^. spunea in glumă un 
spectator din preajma noastră — 
pentru că le plac— complicațiile 
ți atunci cind nu le au ți le fac, 
îngreunindu-ți singuri situația ? 
Nu credem, se-nțelege, că acesta 
e motivul.

După părerea noastră, stingăcia 
ți teama de a acționa mani
festată în mod vizibil de jucă
torii noștri în fața apărării în 
zonă a italienilor (ți nu numai 
a lor. » în fața oricărei echipe 

acest 
dezo- 
zonă 
Este 
care 
le-o

Pregătiri pentru jocurile de fotbal de duminică

Carnet atletic

care aplică în defensivă 
sistem) au la bază însăți 
bițnuința de a se apăra in 
ți de a lupta împotriva ei. 
vorba de o deprindere pe 
campionatul republican nu 
mai dezvoltă echipelor noastre in 
ultimii ani, ci dimpotrivă, le-o in- 
frinează. E foarte adevărat că 
interdicția aplicării zonei ți 
obligativitatea utilizării apărării 
om la om au dat un impuls 
considerabil activității baschetului 
din țara noastră, imprimtadu-i un 
important progres de exprimare 
tehnico-tactică ți rezultatele cores
punzătoare pe scară internațio
nală.

E de 
acțiunea 
cea mai 
a nega 
părării în zonă. Și credem că 
cum, cînd echipele noastre 
ajuns să stăpînească cu multă 
guranță apărarea om la om. 
toarcerea la folosirea — alterna
tivă, în funcție de situație 
ți a apărării în zonă, va 
binevenită ți salutară.

lată de ce așteptăm cu încre
dere ratificarea acestei hotăriri 
aflată după cite țtim „în față” la 
comisia centrală de baschet.

Echipele noastre de colectiv ți 
bineînțeles ți echipa națională nu 
vor avea decit de cîștigat. Meciul 
cu Italia a arătat-o cum nu 
putea mai clar.

CONSTANTIN FAUR 
D. STANCULESCU

[Urmare din pag. l-a) 
care o vor prezenta Ia București 
este mai mult decit atît, apropiin- 
du-se foarte simțitor de valoarea 
echipei A. Fiindcă în afară de 
cei cinci titulari amintiți. întil- 
nim în unsprezecele tineretului o 
serie de jucători care vor îmbră
ca, chiar din viitorul sezon, tri
courile primei naționale. Dintre 
aceștia. înaintașul Kecan (West 
Bromwich Albion) a și fost în
cercat in meciul cu Scotia din 
cadrul campionatului inter-brita- 
nic. Iar stoperul ~ 
gham). fundașul 
tenham). centrul 
(Middlesborough) 
Bloomfield (Arsenal) ți Stevens 
(Bolton Wanderers! 
tice speranțe.

CARAVANA Ei 
BUCUREȘTI 
dimineața, p 

Băneasa, 
Soția pe ,_____
au evoluat duminică 
Bulgariei. Iar ieri 
tot pe calea aerului. 
București jucătorii 

direct de ia Londra, 
prima zl fotbaliștii 
făcut antrenament 
Republicii, iar ieri < 
făcut cunoștință cu 
dionu'.ui unde vor 
August". Este de 

oaspeții vor face antrenamente zil
nice sub conducerea selecționeru
lui unic Vinterbottom. ajutat de 
Kichatson. antrenorul echipei de 
prima ligă Tottenham Hotspur's. ------------------------ pRE2ES

MECIUL 
.Am căutat 
întrebare.

Smith (Birmin- 
M>rn ~ 

inaint
(Tot- 

Clough 
interii

sint :en-

........ ENGLEZA LA
— Marți 

.pe aeroportul 
avionul a adus de la 

pe jucătorii englezi care 
i in capitala 

dupâ-amiază, 
, au sosit Ia 
care veneau 

i. Chiar din 
englezi au 

pe stadionul 
dimineața au 
gazonul sts- 
evolua : .33 
remarcat că

C, E FORMAȚIE VA 
TA ANGLIA IN 
DE DUMINICA? 

răspuns la această

Ultimele pregătiri

la sine înțeles insă 
aceasta n-a avut nici 
mică măsură intenția 
valoarea ți utilitatea

că 
in 
de 
a-

au 
si- 
în-

fi

Marți după-amij'ă, lotul de tine
ret a făcut un nou antrenament 
in vederea partidei de duminică 
cu Angiia. Tinerii noștri fotbaliști 
s au mișcat ceva mai bine decit 
la antrenamentul precedent. E 
drepi că partenerul de joc (Loco
motiva TAROM) n-a fost atît de 
dificil ca Locomotiva Gara de 
Nord, totuși echipa de tineret a 
acționat mai clar, ușurind sarcina 
alcătuirii formației definitive. Apă
rarea a funcționat mai bine decit 
atacul, la care am remarcat o 
complicare inutila a acțiun lor pe 
care le putea termina mult mai 
simplu. De la antrenament au 
lipsit David (care s-a imboinăvit 
și a fost scos din lot) și R Lazăr

• In zilele de
avea loc o serie_ ____________ _
ternaționale la care au fost invitați / 
să participe și cîțiva atleți romîni, f 
Este vorba de concursul „Memoria- \ 
lui Kuaocinski“ de la Varșovia și r 
de concursurile de la Belgrad, Is- î 
tanbul și Pireu. O slptămînă mal 1 
tlrzlu la Praga se vor desfășura în- f 
trecerile din oadrul „Memorialului y 
Rosicki“. /
• Duminică se va desfășura tra- l 

diționala cursă de marș Comarnic— J
Predeal (?5 km.) la «re vor parti- L 
cipa cei mal buni mărșăluitori din l 
■țara noastră. Cu acest prilej va z 
avea loc și o cursă pentru juniori, L 
sub formă de ștafetă, de la Sinaia f 
la Predeal. Cursa seniorilor contea- ' 
ză ca ultimă verificare înaintea ) 
campionatului republican de 50 km. f 
care va avea loc peste puțin fdimp > 
la Orașul Stalin.
• Duminică dimineața, de la ora r

10, se va desfășura pe Stadionul ] 
Republicii un nou concurs din ca- / 
drul „Cupei Balcanice” pentru Ju- l 
niori și junioare. J

8 și 9 iunie vor 
de concursuri in-

După cîteva concursuri cu premii 
puține, iată' că de data a- 
ceasta numărul celor care au prile
jul să se numere printre premiați 
«6te foarte mare (pesfe 10.000 vari
ante).

Deci, concursul Nr. 20 are meritul 
de a fi ,,satisfăcut44 un număr con
siderabil de participant. Lucrul cel 
mai plăcut însă îl constituie faptul 
că cele 26,00 variante cu 12 rezul
tate exacte au fost date de parti
cipant! răspîndiți în diverse colțuri 
ale țării : Reg. Bacău 1 variantă, 
Baia Mare 1 variantă. București 
13,30 variante, Craiova 1, Hunedoara 
2, Oradea 1, Iași 1, Pitești ?, R.A.M. 
1. Ploești 1, Statin 0,60 și 1 variantă 
depusă pe carte poștală Pronosport 
al cărei posesor esfe din Comuna 
Băneasa regiunea Constanța.

Și acum, după ce am luat cunoș
tință de acest amănunt, putem să 
..tragem cortina44 peste concursul 
de duminica trecută și să privim în 
viitor, mai precis să ne gîndim la 
concursul de duminică 26 mai. Des
pre acest concurs, cele mai preți
oase date le puteți găsi în revista 
„Program Pronosport” nr. 162.

aseară pe aeroportul Băneasa, 
stind de vorbă cu cel mai com
petent om în materie. I-ați ghicit 
desigur numele — Walter Winter
bottom. Acesta ne-a privit intero
gativ prin lentilele ochelarilor se
veri. apoi — auzind că sîntem 
ziariști — a acceptat să iasă din 
rezerva sa explicabilă, spunindu- 
ne: „Firețte, aș prefera să vor
besc despre echipa mea numai 
după meci... Dar sper că ea se 
va prezenta în cele mai bune con
diții. mai ales că cei cinci titulari 
care o completează s-au dovedit 
in bună formă in meciul de dumi
nică. de la Dublin. Cred că îi voi 
întrebuința pe toți, deți formația 
definitivă o vom cunoaște abia 
in zilele următoare. Un pronostic?— 
Foarte greu de dat, mai ales că 
nu cunosc valoarea echipei ro
mi ne. Dar. judecind după jocul a- 
rătat de C.C-A. în turneul între
prins anul trecut în Anglia, deduc 
că în Rominia se practică un fot
bal de calitate**. Iar Richard E- 
vans — trimisul special al zia
rului ..Daily Mail** — completea
ză: „Am văzut pe C.C.A. făcind 
meci nul cu cei de la Arsenal ți 
pot afirma că aceștia- Un urmă- 
au avuț mult noroc scăpînd ne- 
învinți! Consider meciul de la 
București mult mai dificil decit 
cel susținut duminica trecută la 
Sofia, dar cu Edwards ți Haynes 
in formație— am toate speranțele 
intr-un rezultat bun !“.

• .Astăzi. Ia ora 11.20, lctul 
reprezentativei A părăsește țara 
plecind cu avionul la Bruxelles. 
Ier:, jucătorii ți-au încheiat pre
gătirile susțimnd un antrenament 
ia două porți — pe stadionul din 
Giirlești — în compania j doua 
echipe (cite una de repriză).

In gene-aL antrenamentul s-a

menținut la un nivel mulțumitor. 
In cele două reprize au fost fo
losite tot atîtea formule de echi
pă, cu scopul verificării unor ju
cători candidați, la același post: 
Neacșu —- Pahonțu (fundaș stin
gă), Bone — Nunweiller (half stîn- 
ga) și Nicușor —Constantin (inter 
dreapta). Dacă alegerea între 
Bone și Nunweiller a apărut mai 
grea, în schimb Neacșu și Con
stantin au ușurat-o.

In cele două reprize, lotul a 
realizat scoruri simetrice: 2—0
cu Progresul ITB (Tătaru și Ene 
I) ?î 2—0 cu FI. roșie 7 Noiembrie 
(Ozon și Călinoiu). Formația: 
Toma (Voinescu) — Zavoda II, 
Apolzan, Neacșu (Pahonțu) — 
Călinoiu, Nunweiller (Bane) — 
Cacoveanu (V. Anghel), Nicușor 
(Constantin), Ene I, Ozon, Tă
taru.

ale lotului de tineret
(care nu se înapoisse încă dm 
Polonia, unde a fost cu Dina mo). 
In schimb, au participat Uțu și I. 
Lazăr (reîntorși din Polonia), Coz- 
ma. Seredaî, I vane-cu ți Hașoti, 
reveniți din lotul B.

Rezultatul acestui antrenament: 
8—1 (2—1, 6—l). prin golurile
înscrise de Ene II (4), Seredaî (2). 
Bekossy. Mateianu. Formația : 
Cozma (Uțu, Cozma) — Szakacs 
II (Stancu), I. Lazăr (Stancu. 1. 
Lazăr), Ivănescu (Soare, Ivănescu) 
— Jenei (Bodo), Neamțu (Bodo, 
Neamțu) — Hașoti (Eftimie). Bu- 
kossy (Eftimie. Ene II, Bukossy), 
Ene II (Mateianu). Seredaî (Mate
ianu, Seredai), Eftimie (Costea). 
Astăzi, lotul face un nou antrena
ment la două po-ți în compania

Două jocuri iu Grecia 
pentru fotbaliștii romini

Folbert, unul din jucătorii noștri de bază in meciul cu Italia, 
a fost și de astă dată mai prompt și a cîștigat duelul cu Mațoratti. 
Faza este urmărită de Cocoș, i\agy și Posar (foto L. TIBOR)

^^onosport
Se aduce la cunoștința participen- 

țiior din Capitală că plata premiilor 
de la concursul Nr. 20 din 19 mal 
a.c. se face la agențiile proprii din 
raioanele unde participanțil și-au 
depus buletinele, după cum urmează:

Raionul T. Vladâmirescu — In Ca
lea Victoriei 9, Raionul Stalin — în 
str. Aristide Briand 4, Raionul Leni.t 

— în str. Schitu Măgureanu 3, Ra
ionul 1 Mai — în Șos. ștefan cel 
Mare 127, Raionul Gheorghlu-HeJ — 
Bd. 6 Martie 73, Raionul N»c. Bil- 
cescu — Bd. 1BÎS nr. 39, Raionul 
Grivița roșie — Calea Grivițel 208, 
Raionul 23 August — în Șos. Mihal 
Bravu 84

★
Premiile speciale acordate varian

telor cu „0“ rezultate la con
cursul Pronosport nr*. 17 (etapa <U-i

2» aprilie 1957) au revenit următo
rilor perticipanți :

Motocicleta I.J. de 359 cmc. acor: 
dafă participantului cu cele mai 
multe variante cu rezultate a
revenit ii Guțu Matei din Giurgiu 
str. T. V. Stalin nr. 19 care a avut 
192 variante cu „8" rezultate;

Aparatul de televiziune acordat 
participantului următor cu cele mai 
multe variante cu „0“ rezultate a 
revenit lui Miu Paul din Medgidia 
str. Vasile Lupu nr. 25 care a avut 
65 variante cu „0“ rezultate;

Premiile speciale acordate prin 
tragere din urnă au revenit urmă
torilor :

televiziune : 
din Craiova

Cite un aparat de
Smărăndescu ștelan ----
str. Romain Rolland nr. 49; Vâieanu 
Harry din București str. Arisfide 
Briand nr. 4 și Ardelean Silvia din 
Arad str. Mărășești hr. 1.

Cite un aparat de radio „Vieto- 
rta‘9; loie Alexandru din Timișoa
ra str. 7 Noiembrie nr. S; Ghiță 
Gheorghe din București str. Olim- 
pului nr. 17 și Georgescu Gheorghe 
din Focșani str. I-upeni nr. 23.

In urnă au fost introduse 1151 va
riante eu „0" rezultate.

meni la două poți în 
formației FI. roșie F.C.

La 16 iunie, cum se Știe, echipa 
noastră națională va juca la A- 
tena cu selecționata Greciei, în ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial. Acest joc va fi urmat, 

după toate probabilitățile — la o 
propunere a federației grecești de 
fotbal — de un al doilea, la data 
de 19 iunie, pe care fotbaliștii noș
tri îl vor disputa sub numele de 
selecționată de oraș.

Au fust alcătuite reprezentativele A ți de tineret
Un nou lot, remaniat, pentru echipa națională B
Aseară, după antrenamentul din 

Giulețti, s-a dat formă definitivă 
echipei naționale A care va juca 
duminică la Bruxelles. Antrenorul 
de stat Gică Popescu ne-a comu
nicat următoarea formație : 

TOMA — ZAVODA II. APOL
ZAN. NEACȘU — CĂLINOIU, 

CACOVEANU, CON- 
ENE I, OZON, TA-

BONE — 
STANTIN. 
TARU.

Rezerve:
Onisie, Nunweiller. Nicușor și V. 
Anghel.

Echipa va fi însoțită de antre
norii Gh. Popescu și “ ~
la care se va adăuga 
(care va pleca de 
Bruxelles) precum 
Dumitrescu.

Tot ieri a fost 
formația selecționatei de tineret 
pentru .meciul cu Anglia:

COZMA — SZAKACS 
LAZĂR, IVĂNESCU — 
NEAMȚU — HAȘOTI. SEREDAI, 
ENE II, MATEIANU. R. LAZAR.

Rezerve: Uțu, Stancu, Soare. 
Jenei, Eftimie, Costea ți Bukossy.

In ceea ce privește lotul echipei 
naționale B, colegiul central al 
antrenorilor a discutat această 
problemă in cursul unei ședințe,

Voinescu, Pahonțu,

la 
Și

N. Petrescu 
Em. Vogi 
Praga 
de dr.

la 
Tr.

comunicată Ș'

II, 1.
BODO,

I ............. .........—

Programul de duminică 
de pe stadionul „23 August”

Ora 14.39 : Energia I.P.C.H.— 
Flamura roșie București (hochei 
pe iarbă).

Ora 15.30.: Progresul C.P.C.S.— 
Energia Cîmplna (fojbal-amical).

Ora 17.30 : Romînia — Anglia 
(tâieret, fotbal Internațional).

14.39 :

ieri la prinz. A fost alcătuit un 
lot mult remaniat (din cel vechi 
au fost reținuți doar Dungu, Zbir- 
cea, Brînzei, Macri, Farcaș și Me- 
szaros).

Selecționerii au in vedere pentru 
acest lot. printre alții, pe Alexan- 
drescu, Petschowski, Al. Vasile, 
Capaș, Suru, Zavoda I. Mihăi'escu 
și Caricaș. Lotul va fi definitivat 
astăzi sau mîine, cînd jucătorii 
vor fi la București pentru a-și în
cepe pregătirile în vederea meciu
lui cu U.R.S.S. B (1 iunie la 
București). Sîmbătă. lotul va sus
ține un joc la două porți.

Arbitrii viitoarelor intîlniri 
de fotbal ale echipelor noastre

• Partida de duminică, Romînia- 
Anglia (tineret) va fi condusă de 
trei arbitri iugoslavi: E. Damjani 
— la centru —, y, Șlefanovici 
și M. Perovici — la tușă.
• Un arbitru englez, Bond — aju

tat la tușă de doi cOmpatrioți — va 
conduce partida Belgia — Romîwa 
la Bruxelles (26 mai).
• La 1 iunie la București are 

loc meciul Romînia B — U.R.S.S. 
B. Vor conduce trei arbitri bulgari: 
Gionev (la centru), Gelev și Dinev 
(la tușă).

• Echipa de tineret a Suediei, 
care va evolua la București la 16 
iunie, și-a anunțat sosirea pentru 
data de 13 itfnie. Această întîlnire 
va fi condusă de arbitrii maghiari: 
Rigo Lajos, Balla Gyula și Feher- 
vari Jozsef.
• Austriacul Grill va arbitra 

meciul Romînia B — Grecia B 
de la 16 iunie (București).



Ieri Ia Reșița \ 
faurii Ce ia Energia au ravins S 
reprezentativa T. U. L. (Finlanda) s

REȘIȚA (prim telefon de la 
trimisul nostru). — întîlnirea del 
box dintre reprezentativa l.U.L.-J 
Finlanda și Selecționata Energia^ 
« trezit un viu interes ia Reșița, y 
Aproape 5000 de spectatori aux 
fost prezenți în incinta Grupului S 
școlar profesional unde s-a dis- \ 
putat reuniunea. In general, in- J 
trecerile s-au ridicat la un nivel X 
superior celor de la BucureștL DeZ 
data aceasta, Selecționata Energia^ 
a prezentat o formație mai omo- Z 
genă, fapt care i-a dat posibili- 1 
tatea să obțină victoria cu 7—3./ 
A. Morăruș, E. Dinu și G. Simion } 
au reeditat partidele făcute în\ 
prima lor întrecere cu boxerii fin- S 
Fandezi, obținînd noi victorii. \

Iată rezultatele celor 10 me- ’ 
eiuri disputate: A. Morăruș b.p. peS 
P. Saviaro; E. Dinu b.p. pe Af 
Hernberg; V. Stoianovici a obți-J 
nut victoria la puncte în fața lui l 
A. Rautiainen, V. Jarvampee l-a/ 
întrecut, la puncte pe M. Biedl; LI 
Demeter i-a întrecut la puncte pe/ 
P, Sauvola; S. Karjalainen a fost\ 
declarat învingător in fața lui N. f 
Brînzeanu; P. Paunonen a ciș- \ 
tigat la puncte m fața lui P.f 
Constantin; G. Simion l-a învins S 
prin KO în prima repriză pe V.f 
Matinaho; P. Zahana a fost de- / 
clarat învingător în fața lui 1 ' 
Leinonen; St. Marcoviceanu ,. l-a l 
întrecut la puncte pe R. Kivfekas /

P. D. \

Recordul de 100 n. 
spate m trăit decit..

55 ore
NOUL RECORDMANA D. KA-

MINSCHI (PROGRESUL)

Recordul realizat, duminică di- 
mirțeața ia ștrandul „Dante Gher
man” (bazin 50 m.) de înotăto
rul Robert Botz ?n proba de 100 
m. spate (1:09,8) n-a trăit decît1 
55 de ore... Marți după-amiază, 
în același bazin, tînăru) Dumitru 
Kaiiinschi (Progresul) l-a corec
tat cu două zecimi de secundă, 
parcurgi nd distanța Jp timpul de, 
11:09,6. Robert Botz fostul deținător 
M recordului, a înotat și ei «b 
Wechiul record. (Timpul reușn He 
6fl, 1:09,7).

Șahiștii asociației Stiinta
r Marți seara a părăsit Capitala 
reprezentativa de șah a asocia
ției sportive Știința, îndreptîndu-se 
spre Vranska Baja (R.P.F. Iugo
slavia) localitate balneară pe 
malul Mării Adriatîce, unde, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, urmează 
să se desfășoare un mare turneu 
internațional pe echipe. Competi
ția este organizată de federația iu-

--------—----------------------------------* i

Mititelu ki rmk pe Pfeiffer 
ii lurneel zeml Oe U Sofia

SOFIA (prin telefon). — In pen
ultima rundă a Turneului zonal 
Mititelu a jucat cu albele împo- 
iriva puternicului maestru ger
man Pfeiffer, unul din fruntașii 
elasam^ntului. Intr-o variantă 
clasică a gambitului damei, (Me- 
ranj albul a obținut presiune în 
centru și după ce a ocupat cu 
piesele grele coloana deschisă _d“ 
Și-a forțat adversarul să cedeze 
calitatea. Jucind foarte precis în 
continuare Mititelu a obținut vic
toria la mutarea 42.

Alte rezultate: Szilaghi-Sliwa 
0—1, Fuchs-Matanovici 0—1, Ba- 
siuni-Barcza */a—Vz- Karaklaici- 
■?itta V»—‘/e, Niemeia-Filip 0—1. 
Partida Nejkirch-Beni s-a între
rupt cu avantaj de partea șahis- 
tului austriac.

Iată și rezultatele întreruptelor 
din rundele anterioare: Barcza- 
Szilaghi '/i — 'h. Sliwa - Filip 
.Va—‘A. Karaklaici-Niemela 1—□. 
'Partida Barcza-Fuchs s-a între- 
Oipt a doua oară, iar partida •- 
minată Szilaghi-Matanovici s-a 
întrerupt cu un ușor avantaj de 
partea ultimului. Clasamentul 
înaintea ultimei runde este urmă
torul: 1. Filip 9 p-, 2. Sliuta 8 p., 
3—4. Matanovici (1), Pfeiffer 7*/», 
5—6. Nejkirch (1). Mititelu 7 p., 
7—8. Szilaghi (1) 6 p., Karaklaici 
6 p. etc

Presa franceza are numai cuvinte de laudă 
pentru rugbiștii romini

PARIS (prin telefoti de la cores
pondentul „Agerpres”).

Ziarele pariziene au publicul 
ample reportaje și conentarii des
pre meciul de rugbi dintre echipele 
R.P. Romine și Franței, disputat 
duminică la București. In toate co
mentariile se subliniază că renu
mita formație franceză s-a aliat 
în fața unui adversar de valoare 
și a cîștigat numai cu prețul unor 
eforturi extraordinare.

Ziarul „Le Figaro" scrie: „Vic
tori* a revenit Franței, dar onoa
rea sportivă, ținînd seama de re- 
numele rivalei sale și de marea 
sa experiență în meciurile inter
naționale. rămîne de partea echipei 
rugbiștilor romîni”

Sub titlul „Rugbiștii francezi *u 
bătut cn greu echipa Romîniei” zia
rul „Combat” scrie : „Deși scontată, 
in generat, victori* franceză * 
fost mai dificilă decît se crede* și 
mult titnp s-a crezut că se v* în
registra mare* surpriză * unui suc- . . . . - . - 1B

au
ees rom in. Intr-adevăr pină 
minutul 60 jucătorii romini 
condus detașat Dominați aproape 
tot timpul de rapiditatea și omoge
nitatea adversarilor lur. jucătorii

Igor Kașkarov — 
2,06 m. la înălțime

In cadrul concursului de atle- 
1 tism de la Leningrad, Igor Kașka- 
| rov a trecut ștacheta înălțată la 

2,06 m., obținînd cel mai bun re- 
I ziiltat din lume in actualul sezon.

Rezultate de valoare au fost în 
| registrate și în celelalte probe; 200 

m femei: Maria ltkina 24”5/10;
I 200 m bărbați: Leonid Barteniev 

21”4/10. înălțime femei: Maria Pi
sareva 1,66 m; 5000 m plat: Piotr 
Bolotnikov 13’58”2/1O; 80 m gar-

1 duri femei: Galina Bistrova ll”l/10 
800 m plat bărbați-, Vladitn'r Oko 
rokov l-52”2/lfr. suliță femei: Elxi-

| ra Ozolina 45».18-rm 20 km.
Anatoli Vediakov lh.28:080 (re-

I cord unional); 400 m. teme; Poli
ția Lazareva 55,8: lungime bărbați: 
Ter-Ovanesian 7,35 m; disc femei:

.• Nina Ponomareva. 52,30 m; disc 
bărbați: Buhanțev 53.00 triplu

I salt: Cen 15,64 m.; prăjină; C«- 
nobai 4,40 m; 30 km.: Ivanov 1 k- 
33:33:0 (record nniona’)

vor juca ia Iugoslava
goslavâ de șah, în colaborare cu 
Uniunea Sindicatelor din R.P.F. 
Iugoslavia. Turneul este elimina
toriu și la el au fost invitate nu 
mai puțin de 100 echipe de șah 
din mai multe țări ale Europei.

Au făcut deplasarea membrii e- 
chipelor Știința București și Șfi- 
iața Timișoara, prima fiind fosta 
campioană republicană, iar cea de 
a doua — actuala dețin toare a 
titlului. Fac parte din formație: 
maestrul D. Drimer, candidații de 
maestru T. Ghițescu, C. Botez 
A. Gunsberger, R. Alexandrescu, 
A. Negrea și alții. Antrenorul e- 
chipei este Toma Popa.

Miine, la Varșovia

Echipa masculină de baschet a țării noastre intilnește 
pe campioana Europei, reprezentativa R. P. Ungare

Varșovia 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru), 
la R. P. Polone 
teresant -turneu 
baschet la care 
dintre cele mai 
zenfative din Europa: R. P. Unga
ră, deținătoarea titlului de cam
pioană europeană, R. P. Bulgaria, 
R. P. Romînă și R. P. Polonă. 
Aceste valoroase formații se vor 
întrece 
„turneul celor 4' 
fapt cel mai fericit prilej de veri
ficare a pregătirilor efectuate în 
vederea campionatului eurooean 
care se va desfășura la Sofia (20— 
30 iunie)

Cu mt-lt interes este așteptată e- 
voluția baschetbaliștilor maghiari 
ca și a reprezentanților R.P Po
lone. care urmează să sosească 
azi din localitatea Cetniewo unde 
s-au pregătii în cadrul unei tabere.

Echipa R P. Romine, alcătuită 
din aceiași jucători care au evo
luat la București in mec:ul cu 
Italia, condusă de antrenorii Va-

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

De vineri, capita- 
va găzdui un in- 

internațional de 
participă patru 

puternice repre-

în competiția denumită 
și care este de

■ ■

Ins-au regăsit numai 
sfert de oră“.

francezi 
ultimul

Trimisul special al ziarului „Le 
Parisien Libere” își intitulează 
reportajul astfel: „Echipa Franței 
a ciștigat în extremis o emoțio
nantă cursă de urmărire care era 
cit pe aci să se termine cu o mare 
victorie romineasză”. In textul re
portajului se scrie printre alteie: 
„Concluzia majoră a acestei intil- 
niri este următoarea: rugbiștii ro
mini, care i-au făcut pe francezi 
să tremure, au dovedit că merită 
fără discuție al doilea loc in rug- 
biul continental, după Franța, dar 
cu nrult înaintea Italiei și Ceho
slovaciei".

„Cincisprezece^ francez a trebuit 
să aștepte ultimul sfert de oră 
pentru a întrece Rominia” îșt inti
tulează ziarul „Franc-Tir ew“ co 
mentariuL rem ar ci nd în text: 
„Prin rapiditatea sa, prin curajul 
și loviturile sale de picior, jncăio 
rul romin Penciu a fost unui din
tre cei mai buni de pe teren, pre- 
zentind un pericol permanent pea
tru echipa franceză.

Intr-un articol intitulat .Cincr 
sprezecele francez a zmnls romî- 
nilor o victorie la limită". „L’Hu- 
m ani te” scrie printre altele: „In 
ciuda efortnrilor „tricolorilor” 
(francezilor — 
scoruL 
celestă 
oră".

n.r.) de a reface 
romină a fost ex- 
uHioui siert de

apărarea 
pină in

A« fast alcătuite ioturile A și B de fotbal ale U.R.S.S. 
cu Rominiapeitru jocurile

.MOSCOVA (prin telefon). — 
Secția unională de fotbal a alcă
tuit loturile echipelor A și B care 
Ia k iunie vor întilni reprezența- 
tivefc RewAnrff Poptrfare- Rdmine.

In lotul din care va fi alcătuită 
echipa A figurează următorii: 
portar: lașin (Dinamo Moscova); 
fundași: Kuznețov (Dinamo Mos
cova), Eloșvili (Dinamo Tbilisi), 
Krîjevski (Dinamo Moscova), Ogo- 
nik*v (Spartak Moscova). Mas le n- 
kin (Spartak .Moscova), mijlocași: 
Netta, (Spartak Moscova), Voinov 
(Dinamo Kiev); înaintași: Tatușin 
(Spartak Moscova), Ivanov (Tor
pedo Moscova), Strelțov (Torpedo 
Moscova), Fedotov (Dinamo Mos
cova). Rîșkin (Dinamo Moscova), 
Apuhtin (T.S.K.-.M.O.), Beleaev 
(T.S.K.-MO), Mamikin (Dinamo 
Moscova).

Reprezentativa B care va juca 
la Elucurești este compusă din 
următorii: portar: Raainski (T.S.K.- 
MO), V. Beleaev (Dinamo Mos- 
cova)i fundași: Kesarev (Dinamo 
Moscova), Golubev (Dinamo Kiev),

Noi HitîiRiri iotematioiiale
La o scurtă perioadă de la incho. 

ierea campionatului republican, 
cîteva din echipe’e de volei din 
țara noastră își re<au activitatea 
participînd ia o serie de kiteresante 
întreceri internaționale. Astfel e- 

sile Popescu și Alexandru Popescu, 
a sosit la Varșovia miercuri și a 
fost ințimpinată Ia aeroport de o 
numeroasă delegație de oficialități 
și sportivi polonezi. Victoria obți
nută în fața selecționatei Italiei 
a sporit inleresul pentru baschet- 
baliștii romîni, a căror evoluție 
este așteptată cu nerăbdare. Favo
rita turneului este echipa R. P. 
Ungare, care a întrecut sîmbătă 
la Budapesta reprezentativa R. 
Cehoslovace cu 82—76.

întrecerile sint programate în 
aer liber pe terenul de la stadionul 
de iarnă Torvar, cu o capacitate 
de 20.000 de locuri și care a găz
duit recent meciul de tenis Polo
nia -Chile. Jocurile se vor disputa, 
de Ia ora 19,30, după următorul 
program: VINERI: R. P. Ungară— 
R P. Romînă, R.P. Polonă — R.P, 
Bulgaria; S1MBATA: R. P. Bulga
ria—R. P. Romînă, R.P. Ungară— 
RP Polonă. DUMINICA. R P. 
Romînă- R.P Polonă, R.P. Bulga
ria—R P. Ungară.

S. MASSLER

Marti la ștrandul ,,Dante Ghermai^

C.C.A. a întrecut Burevestnik Kiev
5-4 (3-1)cu scorul de

Ia ultimele 20 de secunde ale 
partidei de polo pe apă disputată 
de echipele C.CA. și Burevestnik 
Kiev, marți, la ștrandul „Dante 
Gherman” din Capitală, militarii 
au trecut prin mai multe emoții 
decit în tot restul partidei. La 
scorul de 5—4 în favoarea lor, 
oaspeții cu un om în plus — prin 
eliminarea lui Novac în min. 
9,40 — erau în posesia balonului 
și egalarea părea de neînlăturat. 
Suljenko a avut însă un moment 
de ezitare, de care a profitat Mar- 
chițin_. și în clipa cînd acesta 
se pregătea să degajeze „terenul” 
arbitru! a fluerat sfîrșitul acestei 
partide. Jucătorii de la C.C.A. au 
răsuflat ușurați. Au învins 1 Dar 
a lipsit afa’t de puțin ca ei să 
scape o prețioasă i" ’ ", 
care, după aspectul partidei, au 
meritat-o din plin. Jucătorii 
la C.C A. au do\*edit 
act ioni nd organizat 
Așa se face că Patrichi și losim 
s-au priceput, rînd pe rind. să-l 
anihileze pe principalul realizator 
al echipei din Kiev, pe Kolesni
kov. Prin jocul lor, sigur, și Ma
rinescu s-ă simțit mai „stăpîn” 
in spațiul pe care-1 avea de apă
rat La fel și colegii lor, Simon, 
Marchițin și Grinfescu, au acope
rit, destul de bine, mijlocul tere
nului asigurind legătura între 
compartimente. Lui Novac î-a re-

victorie, pe

de 
multă rutină 

și eficace.

Lineaev (T.S.K-MO); mijlocași: 
Țarev (Dinamo Moscova), Sokolov 
(Dinamo Moscova), Grișin (T.S.K.- 
MO), Kovaliov (Lokomotiv Mos
cova); înaintași: Șabrov (Dinamo 
Moscova), Mamedov (Dinamo Mos. 
cova], Șapovalov (Dinamo Mosco
va), Bubukin (Locomotiv Mosco
va), Zaițer (Locomotiv Moscova).

Corespondentul nostro VIKTOR

Atleța rMNH participă ia un mare concurs 
internațional ia Sofia

SOFIA, 22 (prin telefon). Cu o- 
cazi» aniversării a 10 ani de la 
înființarea „Uniunii Tineretului 
Popular al lui Dimitrov” și în cins
tea Festivalului de la Moscova, 
ziarul Narodna Mladej organizează 
un mare concurs atletic internațio
nal. La întrecerile care încep mîine 
pe Stadionul Vasil Levski, participă 
atleți din: U.R.S.S. (Nina Otkalen-

ale voleibaliștilor romini
chipa Rțninină Flam-jr*.r»șie Cluj 
susține duminică un meci ctt echipa 
Voros. Meteor din Budapesta, vo
leibaliștii de la Dinamo se depla
sează în R.D. Germană (24 mai 
2 iunie) i*r cei de la C.CA. iu 
R.P. Bulgaria, unde joacă la 1 și 

,3 iunie cu T.D.N.A.
! In cadrul unui turneu pe care-l 
susține în țara noastră, echipa mas- 

'cuiină Lokomotiv PlovJiv (R. P.
Bulgaria) a fost întrecută ieri la 
Craiova de echipa locală Locomo
tiva cu 2—3 (14—16; 15—13;
13—15; 17—15; 13—15). Echipa
bulgară joacă mîine la Tr. Severin 
cu selecționata regiunii Craiova și 
duminică din nou la Craiova cu 
reprezentativa orașului.

I Pentru anul viitor s-a primit din 
Ipartea Federației belgiene de volei 
io invitație de participare a echipei 
[reprezentative masculine la Festi
valul internațional din cadrul Ex
poziției universale de la Bruxelles 
din iulie 1958. 

ECHIPA BEL6IEI PENTRU JOCUL CU ROMINIA
BRUXELLES 22 (prin telefon). — Federația belgiană de fot

bal’ a alcătuit echipa Belgiei pentru jocul cu Rominia de la 26 
mai. lată formația: Van der Strappen (Charleroi) — Van Roy 
(US Gilloise). Culot (Anderiecht) — Mees (Antwerp). Nelissen 
(Verdier), Van Henpe (La Gantoise) — Piters (Standard), Van
denberg (US Gilloise), Coppens (Beerschot), Houf (Standard), 
Orlans (La Gantoise).

Rezerve : Gernaey (Ostende) — portar —, Diricx (US Gilloise) 
— fundaș —, Close (US Gilloise) mijlocaș — și Dewael (Ander- 
iecht).

venit și în acest meci, rolul de 
realizator.

Oaspeții n-au jucat mai slab 
decît duminică. Ei s-au mișcat 
chiar ceva mai bine decît adver
sarul lor în jocul de mijloc, dar 
i-a .^ncomodat”, vădit, hotărîrea 
și caimul apărării noastre și, așa 
cum am mai aiirmat. forța și 
hotărîrea lui Novac. Ei se des
curcă mai ușor decît jueătorii noș
tri în acțiunile de superioritate 
numerică; prin pase lungi și ra
pide, paralele cu poarta, „prind” 
descoperită zona din fața porții, 
iar jucătorul, aflat în cea mai 
bună poziție, șutează decis și pla
sat. Scorul meciului C.C.Â. — 
Burevestnik Kiev a evoluat astfel: 
0 — 1 (Secivanov) ; I—1 (Patri
ck) ; 2-1 (Novac) ; 3-1 (Si
mon). In repriza a doua : 4—1 
(Novac); 5—1 (Novac) ; 5—2

(Furmaniuk) ; 5—3 (Kolesnikov 
din 4 m.) ; 5—4 (Lazarenko).

Arbitrul iugoslav Dr. Henry 
Kumar a condus echipele :

C.C.A.: Marinescu — Patrichi, 
loăim — Grinfescu — Marchifiu, 
Novac, Simon; Burevesinik _• Da- 
meret — Secivanov, Suljenko — 
Jurcenko — Furmaniuk. Lazaren
ko, Kolesnikov.

■ir
Sîmbătă, Burevestnik Kiev va 

întîlnf la Cluj, echipa Știința.
G. NICOLAESCU

FROLOV ne transmite ca proba
bile următoarele formații:

REPREZENTATIVA A: lașin- 
Ogonikov. Krîjevski, Kuznețov- 
Voinov, Netto-Tatușin, Ivanov. 
Strelțov, Fedotov, Rîșkin.

REPREZENTATIVA B: Razinski- 
Kesarev, Golubev, Lineaev-Grițin, 
Kovaliov-Șabrov, Mamedov, Șapo- 
vafov, Bubukin, Zaițer.

kq4 Lituev, Konovalov), Cehoslo
vacia (Skobla, Jungwirth, Zvolen- 
ski), Iugoslavia (Racici, Petrovici, 
Lesek), Polonia (Zimny, Ozog, 
Kreszinski); R.D. Germană (Rein-, 
nagel, Havenstein, Pfeill), R.P.R. 
(Șavel, Soter. Wiesenmeyer), Un
garia (Goldovanyi, Petervari, A- 
ranka Kăzi) și bine înțeles cei mai 
buni afleți bulgari.

Concursul care va ține trei zile 
se/bucură de un mare interes, mai 
ales prin participarea ătleților so
vietici, care evaluează pentru pri
ma oară fa’ Sofia.'

TOMA HR1STOV

Meci intre surdomuți:
București — Praga 1-0

PRAG A 22 (Agerpres). — Pe 
stadionul Spartak din Praga s-a 
disputat miercuri după-amiază în 
fața a 8000 de spectatori întîlni- 
rea internațională de fotbal din
tre echipele selecționate de surdo- 
muți ale orașelor Praga și Bucu
rești. Victoria a revenit fotbaliș
tilor romîni ou scorul de 1—0 
(0—0) prin punctul înscris de 
Culcer în minutul 83 de joc. Echi
pa jucătorilor romîni urmează să 
plece ia Krakowia unde la 26 mai 
se va desfășura întîlnirea dintre 
reprezentativele de 
R. P. Polone și R.

surdomuti ale 
P. Romine.

—
La închiderea ediției


