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INTERNATIONAL A 
A COPILULUI

cei care var să trăiască in 
liniște și fericire sărbătoresc Ziua 
Internațională a Copilului.

In țara noastră a apus pentru 
totdeauna acea epocă întunecată 
cind mii și mii de copii trăiau in 
neagră mizerie, iar mortalitatea 
infantilă făcea ravagii inspăi- 
mîntătoare. Ti nara generație este 
astăzi înconjurată 
de dragostea și 
grija părintească a 
statului, care nu 
precupețește nici un 
efort pentru a o- 
feri copiilor o via
ță cît mai senină.

Cîte bucurii nu 
cunosc numeroșii 
copii care își pe
trec timpul lor li
ber la palatele pio- 

cnde se 
inițiază m „taine
le" științei și teh
nicii, fac cunoștin
ță cu arta sau 
practică sportul ! 
Bun prieten al co
piilor, sportul joacă 
totodată un rol de 
seamă în educarea 
copiilor din țara 
noastră, în creșterea
ret sănătos și puternic.

Ziua Internațională a Copi ului 
este sărbătorită sub semnul lup
tei hotărî te de a asigura copii
lor din patria noastră o viață tot 
mai luminoasă, tot mai fericită.

Pregătirile fotbaliștilor la București și la Moscova
Sîmbătă, Stadionul „23 August" 

va fi teatrul de desfășurare a unui 
nou cuplaj international, care cu-

Un aspect de la antrenamentul 
reprezentativei A a U.R.S.S. în 
vederea meciului cu echipa Ro- 
trântei. In prim plan Netto ia un 
start sub privirile lui Voinov (Nr. 
6) care îl va seconda In half ie.

(Talefoto Agerpres, în exclu
sivitate pentru Sportul popular).

prinde un meci de rugbi și unul de 
fotbal:

Oră 15,45: București A—Cardiff 
(rugbi).

Ora 17,30: R. P. Romînă B — 
U.R.S.S. B (fotbal).

După cum se știe, tot sîmbătă se 
dispută la Moscova întîlnirea din
tre echipele naționale A ale Uniunii 
Sovietice și R. P. Romine.

Iată, așadar, pe fotbaliștii noștri 
— al căror debut în sezonul inter
national nu s-a ridicat la înălțimea 
așteptărilor—în fața unor noi exa
mene serioase. In vederea lor, re
prezentanții noștri s-au pregătit și 
se pregătesc (A la Moscova, B la 
București) cu multă rîvnă, dornici 
să realizeze sîmbătă o comportare 
bună.

Lotul reprezentativei B, remaniat 
în mare măsură după jocul cu Po
lonia B, a susținut sîmbătă și

unui tine-
Ștafeta „Scînteii pionierului66

Primul schimb al Ștafetei „Scîn teii pionierului" va porni sîmbătă 
dimineață, Ia ora 10, din Parcul de Cultură și Odihnă „LV. Stalin", 
din Capitală. In timp ce purtătorii Ștafetei vor—străbate traseul ca
re cuprinde Piața Victoriei, bule vardele Ana Ipătescu, Magheru, 
Bălcesou, „1848", peste 10.000 pionieri din onașul și regiunea Bucu

rești vor lua parte la un program de manifestări special organizate 
pentru ei: festivaluri artistice, serbări, întreceri sportive etc.

marți două jocuri de pregătire. 
Marți, în compania unei combinate 
dinamoviste (care se pregătește 
pentru un turneu în URSS la în
ceputul lunii iunie), a jucat tot tim
pul echipa care Va fi opusă sîm
bătă fotbaliștilor sovietici:

DUNGU—ZBIRCEA, BRINZEI, 
1VANESCU—ALEX. VASILE, MI- 
HA1LESCU—P. MOLDOVEANU, 
MES.AROȘ, ALEXANDRESCU, ZA- 
VODA I, SURU.

Această formație (în care figu
rează doar patru jucători din cei 
care au jucat cu polonezii si din 
care lipsește Petschowski, care nu 
s-a restabilit încă în urma unui 
accident) s-a arătat omogenă, 
combativă, insistentă la poartă și 
rezistentă, lăsînd să se întrevadă o 
comportare bună în meciul de 
sîmbătă. Ea a marcat trei goluri 
(Alexandescu 2 și Mnsaroș) și a 

primit unul (Rădulescu). Lotul își 
încheie azi pregătirile printr-un an
trenament ușor la care vor par
ticipa și rezervele: , Cosma, Soare, 
Caricaș, Hidișan (după meci, acesta 
va pleca în URSS pentru a com
pleta lotul dinamovist), D. Muntea- 
™i și Hașoti.

★
S-au încheiat pregătirile fotba

liștilor sovietici în vederea meciu
rilor cu reprezentativele R.P.R. de 
la 1 iunie. Echipa secundă a 
U.R.S.S., care va evolua la Bucu
rești, a întîlnit marți într-un meci 
de verificare reprezentativa de 
juniori. A fost aliniată următoarea 
formație : Bel ea ev (Dinamo Mos
cova) — Rrutikov (T.S-K- —
MO), Kesarev (Dinamo Mosco
va), Erohin (Dinamo Kiev) —'
lust (Dinamo Kiev), Beța’ (T.S.K.- 
MO) — Fomin (Dinamo Kiev), Fe
dosov (Dinamo Moscova), Mame
dov (Dinamo Moscova). 
Lokomotiv), Sabrov 
Moscova). Reprezentativa 
cat foarte bine, marcînd 
dintre care 5 au fost înscrise de 
Fedosov.

Bubukin 
(Dinamo 

s-a miș- 
10 goluri.
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Au survenit unele schimbări în 
reprezentativa A. Astfel, în postul 
de stoper va figura după toate 
probabilitățile Bașa.șkin (restabilit) 
în locul lui Krijevski. In linia de a- 
tac inter dreapta va juca Isaev 
(Spartak Moscova). Se pare că 
pentru halfie antrenorii au căzut 
definitiv de acord asupra perechii 
Voinov-Netto.

★
MOSCOVA (prin telefon). Marți 

seara fotbaliștii noștri au sosit la 
Moscova pe bordul unui avion 
T.U.-104. Miercuri dimineața a a- 
vut loc o scurtă ședință de ana
liză a jocului de la Bruxelles. 
După amiază fotbaliștii au făcut 
un ușor antrenament pe stadionul 
„V. I. Lenin" care va găzdui me
ciul. La Moscova, timpul este 
ploios, iar temperatura rece osci
lează în jurul a 10 grade. Echipa 
definitivă se va stabili abia după 
antrenamentul de astăzi. Se stu
diază posibilitatea 
Ozon 
tregii echipe este ridicat și jucă
torii — conștienți de dificila misiu
ne ce o au în față — speră ca evo
luția de la Moscova să însemne o 
reabilitare a comportării nesatisfă
cătoare de la Bruxelles.

înlocuirii lui
cu Nicușor. Moralul în-

Delegația fotbaliștilor romîni la sosirea pe aeroportul Vnukovo. 
De la stingă la dreapta: Bone, Cacoveanu, Toma, Dr. Traian Dumi
trescu, Ozon și Voinescu. In rîndul II se mai văd Tătaru și Călinoiu 

(teîeioto Agerpres, în exclusivitate pentru Sportul popular^

Campionatele europene

• DOBRESCU S-A CALIFICAT PENTRU SEMIFINALE, IAR NE* 
GREA ȘI MARIUȚAN PENTRU PARTEA A DOUA A COMPETE 

NATE
părerea noastră — victoria trebuia 
să-i revină. Juriul, insă, i-a acor
dat victoria lui Gromov.

Lui Dumitru Gheorghiu i s-a 
răpit victoria într-un mod revol
tător. El a întîlnit pe Karl Schon
berg (R.F.G.), în fața căruia a 
repetat figura cu Merabet, com- 
portîndu-se remarcabil. Gheorghiu 
a cîștigat primele două reprize, 
Schonberg fiind și numărat în cea 
de a doua. Este adevărat că bo
xerul romin a terminat epuizat, 
pierzînd de puțin ultima repriză 
(Schonberg era și el destui de 
vlăguit) însă avantajul luat da 
Gheorghiu în primele două reprize 
era mai mult decît suficient pen
tru victorie Juriul a fost însă di*

zgomotos exu- 
uită să aplau- 
fază spectacu-

o reală satis-

GREA ȘI MARIUȚAN PENTRU 
ȚIEI • DIN NOU DECIZII ERO
PRAGA 29. (Prin telefon de la 

trimisul nostru).
Pentru astăzi am fost nevoit să 

schimb cabina telefonică de la 
„Zimni Stadion" cu telefonul din 
camera pe care o ocup la Hote
lul „Zlata Husa". Motivul vă este 
credem cunoscut: pe programul 
zilei de miercuri 29 mai figu
rează euvîntul repaus. Să nu cre
deți însă că toată lumea se odih
nește. De pildă, boxerii care au 
mai rămas în competiție au făcut 
dimineața și seara antrenamente 
de condiție. Medicii care însoțesc 
loturile de boxeri au avut o con
ferință în oare s-au prezentat di
verse comunicări științifice deose
bit de utile.

Am asistat pînă acum la zeci 
de meciuri electrizante, care la 
noi, cunoscînd temperamentul pu
blicului nostru, ar fi ridicat are
nele „în picioare". Spectatorii pra- 
ghezi, de felul lor mai calmi, nu-și 
manifestă atît de 
beranța, dar nu 
de furtunos fiecare 
loasă.

Pentru noi este 
facție atunci cînd vedem (și mai 
ales simțim) că pugiliștii noștri 
se impun în preferințele publicu
lui praghez. Există poate aci și 
un fel de solidarizare a obiecti
vului public de la ,,Ziinni Stadion" 
cu boxerii noștri care, și la aces
te campionate, au fost într-o se
rioasă măsură nedreptățiți de- ju
riu. După eroarea mai puțin gro
solană din meciul Raes-Tiță și cea 
cu adevărat scandaloasă din par
tida Mc. Taggart-Trancă, am a- 
sistat marți seara la alte decizii 
discutabile. Poate că unii dintre 
cititorii acestor rînduri ne vor 
acuza de parțialitate, socotind că 
noi privim aci meciurile oameni
lor noștri mai mult prin prisma 
suporterului decît al judecătorului 
obiectiv. Vă asigurăm însă că nu 
este deloc așa. In meciul Trancă- 
Mc. Taggart, președintele A.I.B.A., 

Emile Gremaux, l-a considerat 
pe reprezentantul nostru mai bun 
eu un punct, iar trimisul special 
al ziarului „L’Equipe", Raymond 
Meyer, a telefonat la Paris, în 
termeni vehemenți istoria acestui 
meci care l-a privat pe Trancă 
de marea victorie a carierei sale 
sportive.

’ Marți seara, Mihai Stoian a fă
cut un meci excelent în fața lui 
furi Gromov. Prin caracteristicile 
sale directe de dreapta care au 
funcționat de astă dată ireproșa
bil, Stoian s-a impus în prima 
și ultima repriză și deci — după 

dl.

ai

și India la startul CafMiwatelw: I 
InteriatiORaie de atieti» 

ale L P. I.
adresa comisiei de orga

nizare a celei de a X-a ediții 
a Campionatelor Internationale 
de atletism a’.e Republicii Popu
lare Romine au venit noi scri
sori de confirmare a partici
pării la ediția jubiliară a aces
tor importante întreceri. Este 
vorba de confirmarea partici
pării atleților din R. P. Chi
neză, Egipt și India. In 
felul acesta, în afara țârilor 
europene, vor participa pentru 
prima oară atleți din Asia și 
Africa.
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MIRCEA DOBRESCU

nou șje aMă părere și SchonbereȚ 
s-a văzut calificat tn mod gratuit 
pentru semifinalele competiției.

Mircea Dobrescu, în schimb, a 
fost declarat pe drept cuvînt în
vingător în meciul cu italianul 
Saflvatore Manca, pe care l-a do
minat destul de copios, mai ale# 
în ultimele două reprize. Vineri 
în semifinala cu excelentul pugilist 
fnanaez Rene Libeer, el va avea de 
susținut un examen extrem de 
dificil, pe care sperăm să-l treacă 
cu succes.

La categoria pană, Nicolae Mîn- 
dreanu a făcut un meci foarte 
curajos în fața scoțianului John 
Morissey. Insă finișul foarte slab 
al pugiMstului nostru i-a permis 
scoțianul-ui să refacă în repriza 
a treia tot terenul pierdut pînă a- 
tunci și să cîștige de extremă jus
tețe.

In competiție au mai rămas trei 
boxeri romîni: M. Dobrescu, cali
ficat pentru semifinale, Gh. Ne* 
grea și V. Mariuțan. Ultimii doi 
vor evolua joi seara: Negrea v* 
boxa cu polonezul- Wejcekowskî. 
iar Mariuțan cu elvețianul Gottier,

★
Și acum rezultatele celorlalte me

ciuri (notăm ca o mare surpriză tn- 
frfngerea campionului olimpic Ghe- 
nadii Satkov de către iugoslavul 
Drago slav Tacovlevlcl): muscă: R. 
labeer b’.p. A. Sangutw (URSS); M. 
Homberg (RFG) b.p. P. Bilik (Iug.), 
R. Davies (Țara Galilor) b.p. Zde- 
nek Petrina (R. Ceh.); cat. cocoș: 
W. Oschke (RFG) b.k.o.t.IH S. Slavo» 
(RPB), Oleg Grigoriev (URSS) b. 
neprez. H. Hubert (Austria), J. F- 
Plovesan (It.) b.p. J. Adamski fR.P. 
Pol.); ușoară: Iliza Lukici (Iug.) 
b.p. Michael Reidt (Irl.), K. Konlg 
(Austria) b.p. G. Gdhlke (RDG). W. 
Ivanus (R. Ceh.) b. desc.HI K. Yal- 
ctakai (T.), D. Stone (Anglia) b.p. 
Penti Niinivuori (Fini.), mijlocie 
ușoară: I. Belle (R. Ceh.) b.p. R. 
Monnier (Elv.), I. Sobolev (URSS) 
b.k.o.t.I. B. Gheorghiev (RPB), John 
Cunningham (Angl.), b.p. H. Glove 
(Scoția), T. Walaseck (R.P. Pol.) b.ȘS. 
U. Kienast (RFG), Rolf Karoll (RDG) 
b.p. Mauri Bahman (Fini.), G. Ben- 
venutl (It.) b.p. I. Erdely (R.PU), 
Z. Tkalcic (lug.) b.p. V. Raes (Bel
gia), semimljlocie: Fred Tiedt (Trl-) 
b.p. M. Mayer (Elv.), L. Poteșll 
(Austria) b.p. R. Warnes (Angl.), 
M. Krausz (RFG) b.p. E. Rok (R. 
Ceh.), mijlocie: Z. Pietrzykovskl 
(R.P.P.) b.ab.r R. Kuhta (R. Ceh.), 
P. Nickel (RDG) b.p. P. Burse (Țrl.)»

MARIUS GODEANU (



„țin cencurs de mare valoare, desfășurat intr e organizare desăvirșită” 
Conferința de presă a președintelui Federației Internaționale de Gimnastică, 

d-1 Charles Thoeni
Gimnastele participante la „Cupa Europei-* și-ara 

luat rămas bun, zilele trecute, fixîndu-și reîntîinirea 
în iulie, la Moscova, cu ocazia Jocurilor Sportive 

Internaționale Prietenești ale Tineretului. Totuși, 
ultimul act al grandioasei manifestații de gimnastica 
de la București s-a consumat ieri seară, cu ocazia 
conferinței de presă ținută de dl. Charles Thoeni, 
președintele Federației Internaționale de Gimnastică.

Președintele Charles Thoeni, care în curînd împli
nește 50 de ani de activitate în gimnastică, mai 
întîi ca sportiv, apoi (de 25 de ani) ca membru al 
F.I.G., secretar și de doi ani ca președinte, a expus 
sobru, dar plin de afecțiune și competență, impresiile 
sale privind desfășurarea „Cupei Europei"

„Sînt fericit că am ocazia ca prin intermediul pre
sei romîne să transmit sincere felicitări organizato
rilor primei ediții a „Cupei Europei" care au făcut 
tot ceea ce trebuia pentru buna reușită a acestei 
competiții. Am regretat absența unor federații euro
pene, mai slab dezvoltate, care nu au înțeles că 
acest concurs le oferea prilejul unui început, poale 
chiar al unei afirmări. Totuși, din cele 10 țpri par
ticipante au venit cele mai bune gimnaste ale con
tinentului nostru, așa că am avut posibilitatea să 
asistăm la o întrecere de mare valoare, repet, intr-o 
organizare desăvlrșită. Am rămas uimit, dar indntat 
de publicul d-voastră. Participarea sa activă la evo
luția gimnastelor ne-a desvăluit competența sa.

Redactorii de specialitate prezenți la conferință 
au pus numeroase întrebări.

— Cum apreciați evoluția gimnastelor noastre ?
— Gimnastele d-voastră sînt in mare progres. 

Poate evoluția a numai două reprezentante nu mă 
îndreptățește să fac o asemenea afirmație categorică. 
Totuși medalia de bronz cucerită la Melbourne a 
situat gimnastica feminină rominească pe un loc 
fruntaș în ierarhia mondială.

— Care sînt perspectivele gimnasticii pentru J.O. 
din 1960 de la Roma ?

— In mod sigur contăm pe o participare mai mare 
de cit aceea de la Melbourne, cel puțin tot alit de

numeroasă ca și aceea de la Helsinki. Aceasta cu 
toate că Comitetul Olimpic Internațional a luat o 
hotărîre care nedreptățește — după părerea noastră 
— pe gimnaștii jrarticipanți la Olimpiadă. Este vor
ba să seiicorde medalii numai primilor 3' clasați Ia 
individual compus, anulîndu-se acordarea de medalii 
pe aparate. In campionatele mondiale noi nu vom 
aplica acest sistem. Vu weau să dramatizez urmă
rite unei' astfel de hotăriri nejuste, dar sînt curios 
să văd cum se va reacționa la Roma.

Lasfîrșit. președin ele ne-a cerut să subliniem fru
moasele sale impresii asupra vizitelor efectuate în 
țara noastră și totodată să transmitem cordialul său 
salut, ospitalierelor sala, gazde din această săptă- 
mî.nă .

D-l Charles T iiaeni. președintele Federației Inter
naționale de Gimnastică.

„Am făcut „gaterie“ pentru gimnastele romînce“
Demonstrația oferită duminică 

de publicul bucureștean indreptin. 
du-se in ordine spre Fioceasca șt 
popul ind apoi toate locurile tribu
nelor ce înconjoară ci n trei părți 
sala, public care a urmărit cu inte
res întrecerile și a dovedit o compe
tență surprinzătoare chiar pentru un 
juriu foarte exigent, mi-a întărit 
convingerea că gimnastica se bucu
ră de o mare și minunată populari
tate in țara dumneavoastră ca și in 
celelalte țări care se întind in aceas
tă parte a Europei. Accentuez, mi
nunată deoarece cred că gimnastica 
este prin natura sa disciplina spor
tivă pe care se bazează orice acti
vitate competițională de oricare altă 
natură; sînt convins de asemenea 
că excelenta organizare ca și buna 
comportare a gimnastelor romine 
sînt mărturia unei activități neo
bosite, sint rodul unei munci dirze, 
anonime, de zi cu zi.

Știam — venind la București ca 
trimis al ziarului meu — că voi 
găsi aci destule subiecte pentru a 
putea scrie apoi în corespondența 
ntea că sportul este considerat in 
această țară ca o problemă funda
mentală, atit ca organizare cit și 
din punct de vedere propagandis
tic și competițional. „Cupa Euro
pei" desfășurată la Floreasca, care 
pare o sală născută pentru gimna
stică (atît de bine sînt distribuite 
locurile pentru public), a confirmat 
întocmai ceea ce mi-am închipuit 
în ajunul manifestației. După cam
pionatele mondiale organizate la 
Roma în anul 1954, nu am mai 
văzut o întrecere internațională atît 
de bine organizată și de un nivel

Sportivii școlilor medii d n Capitală 
in cinstea Festivaluluise întrec
și 9 i'.fc, 
a Sfattl- 
în cola-' 

orășenesc

’ In săptămîna dintre 2 
sie, secțiunea învățămînt 
lui popular al Capitalei 
borare cu comitetul
U.T.M. și comitetul orășenesc C.F.S. 
organizează numeroase competițH 
sportive în cinstea Festivalului de 
la Moscova, rezervate elevilor și 
elevelor din școlile medii.

De luni, de la ora 16, Stadio
nul Tineretului va găzdui între
cerile din cadrul campionatului șco
lar de volei masculin, iar stadioa
nele Dinamo sau Știința pe cele 
ale competiției de volei feminin 
dotate cu „Cupa comitetului oră
șenesc C.F.S.“. Meciurile continuă 
marți, de ia aceeași oră, pe ace
leași terenuri.

Miercuri și joi dimineața, se 
vor disputa întrecerile campionatu
lui școlar de bascliet băieți și fete. 
In aceleași zile, cîte doi reprezen
tanți ai fiecărei școli își vor dis-

♦
articol scris pentru „Sportul popular" 

de SERGIO NERI 
de la „Corriere dello Sport" — Roma 

dt

competițional atât de ridicat. Rigu
roasa selecționare a gimnastelor, 
efectuată de țările participante îna
intea desfășurării competiției, a 
permis trimiterea la București * 
unui material uman de foarte 
bună calitate. în măsură să ofere 
intr-o singură zi de competiție un 
pasionant spectacol de gimnastică.

Despre cele două gimnaste romin- 
ce am scris ziarului meu că ele au 
constituit cea mai senzațională re
velație a competiției. Știam că gim
nastele romince vor avea o compor
tare demnă de valoarea la care au 
ajuns în ultimii ani; dar nu m-am 
gîndit că aceste două fete din Bu
curești vor putea să atingă valoa
rea competițională a sovieticei Lă
țim na, de așa manieră incit să-i 
amenințe acesteia superioritatea 
tehnică de care cu toții eram 
convinși. Latînina, o fată de 22 ani, 
cu un aspect fizic delicios, cu o pri
vire dulce și simpatică, a făcut cin
ste drapelului țării sale, care pare 
de acum destinat să urce pe catar
gul cel mai înalt al tuturor între
cerilor internaționale de gimnasti
că. Cred însă că niciodată in tim
pul din urmă zdrobitoarea superio
ritate a unei gimnaste sovietice n-a 
fost atît de amenințată ca de aceas
tă dată prin evoluția sigură și pa
sionantă a celor două gimnaste ro- 
mînce. Acestea au făcut din exer
cițiile lor (foarte bine executate

pută probele de simplu 
ale campionatului șcclar 
de masă.

Numeroase întreceri se 
fășura și în cursul zilei de vineri, 
ci nd elevii vor participa la cam
pionatul de rugbi, iar patru po
ligoane de tir — Dinamo, Tinere
tului, Progresul și Știința I.C.F. — 
vor găzdui o întrecere deosebit de 
interesantă: un campionat de tir 
la care vor pârticipa cite trei e- 
levi și... un profesor de fiecare 
școală. Sîmbătă 8 irnie, pe Sta
dionul Republicii, începînd de la 
ora 9, primii trei clasați în între
cerile raionale vor participa la e- 
tapa pe Capitală a campionatului 
școlar de atletism.

Bogatul program competițional 
al săptămînii viitoare se va în
cheia duminică 9 iunie, la Arenele 
Libertății, printr-o frumoasă ser
bare sportivă.

*
dovedind o pregătire migăloasă) tot 
•titea pasionante nsomente pentru 
public care din tăcerea profundă in 
care urmărea evoluția Soniei și Le- 
nuței izbucnea intr-o furtună de *- 
plauze. emoționantă prin tensiunea 
care o precedase și prin spontanei
tatea cu care țișnea. De aittel, pen
tru gimnastele romi ace ara tăcut 
și eu „galerie-!

Am urmărit cu interes exercițiul 
la sol ai Bosakovei, care s-a miș
cat pe covorul verde cu grația unei 
zeițe și de o așa manieră incit pă
rea transfigurată In timpul execu
ției. împletirea de momente dificile 
cu clipele de relaxare, legate orga
nic de o alunecare ușoară mi-a o- 
cazionat asemuirea ei cu mișcarea 
felină a unui jaguar care pășește 
iu agilitate-și rapiditate pe un co
vor de catifea. Latmina adaugă 
plasticei structurei sale fizice o cla
să minunată, remarcată in special 
in exercițiu! executat la sol. Pe bir- 
nă am văzut-o mișcindu-se cu ușu
rința unui fulg. Părea că execută 
un zbor ușor, grațios. Latînina și 
Bosakova au cucerit ininrle sporti
vilor din București, natural după 
gimnastele romince.

Gimnasta maghiară Tass a adus 
In această atmosferă greutatea re
marcabilă a experienței sale com- 
petiționale. Tass cunoaște toate ma
rile gimnaste pe tărim mondial Ș< 
prin ea avem ecou! celor mai im
portante manifestații de gimnastică 
din acest ultim deceniu. Deci nu se 
poate vorbi despre o afirmare • 
Olgăi Tass, fiindcă Tass s-a afir
mat de mult și încă perfect. Evolu
țiile sale au exprimat natural si-

și dublu 
de tenis

vor d.

A doua întUnire disputată luni la 
Cluj între echipa locali Flamura 
roșie și formația maghiară Veros 
Meteor din Budapesta a avut un ca
racter propagandistic. Meciul, desfă
șurat în fața a peste 1.008 de spec
tatori, majoritatea muncitori ai fa
bricii de țigarete din Cluj, a fost 
cîștigat de echipa oaspe cu 2-1 (15-6; 
11-16; 15-8). Cele mal bune jucătoare: 
Kovacs, Rakoczi, Manambert (Vords 
Meteor), Ujvarosi, Vanya, Simionescu 
(Flamura roșie).
CAMPIONATUL MOTOCICLIST DE 

VITEZA PE CIRCUIT

In momentul de față motoci- 
cliștii și automobiliștii din Capitali, 
Si din numeroase centre din cuprin
sul țârii se pregătesc în vederea 
unei importante competiții: prima 
etapă a campionatului de viteză pe 
circuit, care se va desfășura în ziua 
de 9 iunie Ia Ploești.

Iată datele și locurile desfășurării 
următoarelor etape ale campionatu-

CARNET
• Întreceri.e pentru „Lupa Bal

canică" pentru juniori și junioare 
au continuat sa se desiașoare in 
toată țara.

La Galați, de pildă, după cum 
ne informează corespondenții noș
tri A. Schenkman și V. Paladescu, 
concursul s-a bucurat de un foarte 
mare succes. Un asemenea succes 
nu a mai fost înregistrat de nici 
o altă competiție atletică organi
zată în acest oraș. Deși timpul a 
fost nefavorabil, startul diverselor 
probe a fost populat de 268 de 
juniori și junioare, număr record 
pentru Galați! Cel mai valoros 
rezultat a fost înregistrat la înăl
țime fete, de către tinara Virgi
nia Leca (născută în 1941). Par- 
ticipînd pentru prima oară ia un 
concurs afletic. ea a obținut re
zultatul de 1,30 m. Alte rezultate: 
suliță: I. Băleanu 39,85; 3.000 m.: 
AI. Gheorghiu 11:16, 6; 60 m.: Ana 
Roman 9.4; lungime: Virginia Leca 
4,03; greutate (3 kg.): Elena Bu- 
rrcea 11.15.

La Bacău. întrecerile au fost 
mult stînjenite de faptul că pista 
stadionului Libertății se află în 
reparație. Din acest motiv con
cursul nu s-a putut desfășura de- 
cit pe porțiunea de 100 m. care 
este gata. Citeva rezultate: 100 
m.: Șerban Nițescu 12.0; 100 m. 
fem.: Marga Berdan 14,5; lungime: 
D-tru Bărbieru 6,06; lungime fem.: 
M. Berdan 4,50. Iq afară de con
curs, Ion Butnaru a sărit 6,10 m. 
la lungime și 3,00 m. la prăjină. 
La întreceri au participat 73 de 
atleți, majoritatea membri ai co
lectivelor școlare. (V. Mihăilă, 
corespondent).
• Simbătă, după-amiază, și du- 

guranța cu care stăpinește apara
tele și hotărîrea cu care ea exe- 
cută curgătoarele sale exerciții. îmi 
amintesc de gimnastele poloneze 
care exprimă in exercițiile lor o vi
guroasă dîrzenie sportivă, pe spor
tivele bulgare (chiar dacă mă aș
teptam din partea lor la rezultate 
mai remarcabile). Gimnastele ger
mane sînt tinere ca și italiencele. 
Sper însă că pe viitor — îăcind 
apel Ia masa de care dispunem in 
Italia și imbutUtâîindu-și rezul
tatele — gimnastica feminină să se 
ridice la un nivel mai onorabil, pe 
măsura tradițiilor olimpice ale gim
nasticii masculine italiene. Gimna
stele franceze n-au adus nimic nou, 
deoarece valoarea și randamentul 
lor competițional par să se fi pla
fonat. Unica reprezentantă a Fin
landei și-a executat exercițiile tă
cută și senină ca un mic „inger 
blond". Evoluția sa a trădat insă 
lipsa de experiență, datorată în pri
mul rind virstei sale tinere. Are 
insă un potențial atletic care o va 
pune în lumină la Jocurile Olimpi
ce de la Roma.

Și acum despre organizare. Pen
tru a-mi exprima părerea ar trebui 
să cer directorului ziarului permi
siunea să ocup cu articolul meu 
patru pagini in publicația sa. De 
fiecare persoană pe care am cu
noscut-o, din momentul in care 
am ajuns pe aeroport, ar trebui 
să povestesc și despre curtoazia 
și gentilețea cu care am fost în
conjurat. Și nu aș mai termina. 
Unicul lucru pe care vreau să-l 
adaug (am fost rugat chiar să o 
fac în numele reprezentativei ita
liene) 
revanșăm acum sau 
cu ocazia J.O.) și 
sportivii romini cu 
tuoasă prietenie cu 
strins astăzi intr-o pasionantă îm
brățișare.

lucru pe care vreau să-l

numele reprezentativei ita- 
este acesta : dorim să ne 

nrai tirziu (și 
așteptăm pe 
aceeași afec- 

care ei ne-au

I
lui republican: 23 iunie (Tr. Seve- 
rin), 7 iulie (Arad), 21 iulie (Cluj) 
și 4 august (Bucureștii.

ne notat că, pînă în prezent, s-au 
primit foarte multe adeziuni de par
ticipare, fapt care deschide perspec
tiva unor dispute deosebit de inte
resante.

tJ.- 
t

Probele din cadrul reuniunii des
fășurate la Hunedoara au fost cîști- 
gate de următorii: 125 CMC. A. Arsu 
(Orăștie/. 350 I.J. CMC. I. Szezite 
(Deva), 250 CMC. St. Sebestlen (De
va), 350 CMC. A. Laszlo (Hunedoara). 
(N. Sbuehea, corespondent).

MtINE ÎNCEPE „CUPA RECOLTA” 
LA CICLISM

Mîine începe desfășurarea 
de a H-a ediții a competiției pe eta
pe „Cupa Recolta”, organizată de 
consiliul central al asociației Recol
ta în colaborare cu Minieterul Agri
culturii și Silviculturii și cu spriji 
nul comisiei centrale de eidism.

celei

ATLETIC
numea, (oaia ziua, pe Stadionul 
Republicii din Capitala se vor des
fășura probele din cadrul celei de 
a doua etape a Campionatului re
publican de atletism pe echipe. 
Concursul este așteptat cu mult 
interes de majoritatea atleților, a- 
vîri’du-se în vedere faptul că re
zultatele de la sfirșitul acestei 
săptâmîni vor fi luate in : consi
derare pentru selecția echipelor în 
vederea viitoarelor concursuri și 
meciuri internaționale.

• In cadrul fazei orășenești a 
campionatelor de juniori, desfășu
rata la Cluj, au fost înregistrate 
citeva rezultate mulțumitoare: 100 
ci.: Gergely 11,5; lungime: Ger- 
galv 6,13; triplu: Ge'gely 12,68; 
400 m.: Dee 53.8

• Părtîcipînd, in afară de con
curs, la întrecerile care au avut 
loc duminică în Capitală, Virgij 
Manolescu a obținut 48,65 m. la 
aruncarea discului. Judecîndu-i for
ma, prin prisma ultimelor sale 
rezultate, este de așteptat de la 
acest tinăr atlet, ca in scurt timp 
să întreacă recordul țării și să 
obțină, poate, un rezultat de peste 
50 de metri.

Echipe cu perspective
în „Cupa Orașelor”
la handbal feminin

Felul în oare s-au desfășurat 
primele jocuri din cadru! finalei 
„Cupei Orașelor" pentru echipele 
de handbal (junioare) merită o 
scurtă apreciere, înaintea unor 
scurte cronici. Aceasta pentru dL 
pe terenul de handbal sifuat 
apropierea turnului de p: rașutiS^ 
al parcului 23 August am văzut 
evoluînd citeva echipe, firește în
că modeste sub aspect tehnic și 
tactic, dar care pot deveni for
mații bune ale handbalnos
tru.

In prima zi s au jucat meciu
rile Sighișoara—Orașul Stalin și 
București—Bistrița. Partida care 
a deschis compeLția s-a încheiat 
cu o meritată victore a formației 
sighișorene, mai sudată și ruti
nată, cu scorul de 5—2 (3—2). 
Cea de a doua partidă era cit 
pe-zei să furnizeze o măre surpri
ză, în sensul că bucureștcncele 
au învins greu și mai mult prin 
sportul în atac al jucătoarei An- 
toaneta Vasîle cu scorul de 5—3 
(3—3). Vom preciza faptul că e- 
chipa Bistriței a condus cu 2—0 
și 3-1.

Ieri s-au întîlnit echipele învio^ 
gătoare din prima zi; Bucur^^fc 
și Sighișoara. Mai hotărîte ca 
primul joc, muncind mai mult și 
reușind să acopere bine terenul 
bucureștencele au învins clar: 
4—0 (2—0), rămînînd astfel
singura echipă neînvinsă. Cel de 
al doilea joc de ieri a opus re
prezentativei Bistriței pe cea a 
Orașului Stalin, victorioase fiind 
jucătoarele din Orașul S'alin cu 
6—2 (3—2).

Astăzi se dispută meciurile: 
ora 16; București—Orașul Stain, 
ora 17: Sighișoara—Bistrița. 
FLAMURA ROȘIE STEAGUL 
ROȘU-ȘTIINȚA I.C.F. 5—2 (3—1) 

Rezultatul a fost decis mai mult 
de dexteritatea jucătoarelor de a 
minui o minge grea și lunecoasă, 
pe un teren total desfundat de 
ploaie. In aceste condiții, Fla
mura roșie Steagul roșu a dispus 
de Știința ICF cu 5—2 (3—1). 
Jocul a fost condus corect de Ioa
na Dumitru.

Cu acest rezultat, Flamura ro
șie Steagul roșu a rămas în frun
tea clasamentului seriei I, urmată 
de Energia Codlea.

Această întrecere (la care au fost 
invitați să participe cei mal valoroși 
cicliști, în frunte cu componenții lo
tului republican) constituie un prim 
antrenament oficial în vederea celei 
de a in-a ediții a „Cursei prieteniei 
romîno-bulgare: București-Sofia”.

Prima etapă se va alerga pe ruta 
București-Giurgiu-București, plecarea 
dîndu-se la ora 15 de la km. 8.

★
t

Duminică 9 iunie se va desfășura 
finala campionatului republican de 
semifond, organizat de comisia cen
trală de ciclism. întrecerea se va a- 
lerga pe șoseaua Urziceni: 100 km 
(băieți) și 30 km. (fete)

CURS PENTRU ARBITRI 
DE SLALOM PE APĂ

Timp de o săptămînâ, începînd 
de luni 3 iunie la cabana VOINȚA 
de pe malul lacului HERĂSTRĂU 
se vor preda lecții în cadrul cursu
lui pentru arbitri de slalom pe apă, 
organizat de CCFS/CM. Sportivii, 
cadrele tehnice și toți cei care do
resc să urmeze acest curs pot lua 
informații la inspect’! de sporturi 
nautice din CCFF'CM (str. Vasile 
C~nta 16) sau la Centrul de antre- 
n -'ent ȘTIINȚA de La lacul HE
RĂSTRĂU.



Campioana feminină a țarii, Energia București, 
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Echipa de baschet Energia Trustul 1 Construcții București, campioană 
republicană pe anul 1957: sus de la stingă la dreapta: Lavinia 

Diamandi, Maria Vbicu, Hilde Eordogh, Viorica Antonescu, Constan
ta Pîrvu, Valeria Armășescu; jos: Maria Ouatu, Livia Mușat, 

Maria Voica, Lucia Rusu.

Dacă’în general echipa feminină 
de baschet Energia Trustu. 1 
Construcții București a manifestat 
o oarecare superioritate asupra ce
lorlalte formații alături de care a 
evoluat, sint totuși două meciuri in 
care jucătoarele și-au arătat ade
vărata lor valoare.

Primul exemplu este oferit de

Programul ultimelor jocuri 
din turul campionatului 
de hochei pe iarbă

Dăm mai jos programul ultime
lor jocuri din cadrul turului cam
pionatului republican de hochei pe 
iarbă: etapa a III-a, (2 iunie), 
Progresul Rădăuți—Știința Iași; 

Energia Iași—Progresul Gheorghi- 
eni; Energia Oradea—Progresul A- 
rad; Progresul Timișoara—Dinamo 
Oradea; Voința M. Ciuc—Dinamo 
Cluj; Progresul Sighișoara—Dina
mo Aiud; Voința Ploești—Dinamo 
Craiova; FI. roșie Oltenița—Ener
gia S.P.E.E. Timișoara.

De menționat că echipa Dinamo 
Aiud va organiza jocurile sale 
— atît în tur cît și în retur — la 
Cluj.

In ceea ce privește zona I a 
orașului București, a mai rămas 
să se dispute următoarele parti
de: etapa a Va. (4 iunie): Voința 
P.I.—Știința I.C.F.; Dinamo—E- 
nergia D.G.S.M.; FI. roșe M.I.U, 
stă.

C.C.A. și Dinamo București 
învingătoare in campionatul 

de polo
Cu semî-etapa desfășurată marți 

la ștrandul „Dante Gherman" din 
Capitală, a început campionatul ca
tegoriei A de polo pe apă.

In prima partidă, campioana tării 
echipa C.C.A. a întrecut Progresul 
București cu un scor (15-1/ care ne 
scutește, deocamdată, de alte co
mentarii. Punctele învingătorilor 
au fost realizate de Marchițiu (5), 
Novac (4), Grințesca (4) și Patrleni 
<21. Pentru învinși a înscris Neacțu 
dtn lovitură de ta 4 m.

In cel de al doilea joc formația 
dutamoviștilor din București, fără 
să strălucească, a întrecut comod 
pe Știința București cu 8-4 (5-1). în
vinșii au fost lipsiți de aportul a 
doi jucători de bază: Blajek (ab
sent nemotivat) și Zâne (suspendat). 
Au marcat: Zahan (î), Al. Popescu 
(2), Bădiță (2) și Rujinski pentru Di
namo, C. Marinescu (2), Kroner și 
Varlaam pentru Știința.

Etapa viitoare (duminică 2 lunie> 
programează partidele: progresul 
Tg. Mureș — Progresul București; 
Știința Cluj — Știința București; FI- 
roșie Timișoara — C.C.A.; Energia 
Oradea — Dinamo București.

TOATE SPORTURILE 
IN IMAGINI

IN 

mti 
Nr. 10

CONȚINE INTERESANTE FOTO
REPORTAJE DE LA COMPETI
ȚIILE SPORTIVE DIN ȚARA ȘI 

DE PESTE HOTARE

ABONATI-VA LA REVISTA 
ILUSTRATĂ DE SPORT

STADION 

repriza secundă a meciului cu Lo
comotiva, decisiv pentru de
semnarea titlului de campioană 
a țării. După o repriză în care 
sau comportat inexplicabil de 
slab, echipierele de la Energia au 
intrat pe teren convinse că trebuie 
să învingă, au făcut tot posibilul 
pentru aceasta și au reușit Vă i- 
maginați ce dirzenie. atenție și, 
valoare trebuie să ai pentru * 
putea reface un handicap de 6—7 
coșuri în fața unei echipe de nivel 
sensibil apropiat. Ei bine. Eneigia 
a trecut wi brio exame>uil reprizei 
secunde în întîlnirea cu Locomo
tiva și a învins într-o partidă so
cotită în mod normal pierduta.

Al doilea exemplu, deși se referi 
Ia o întrecere pierdută, este și mai 
concludent. Ne referim Ia meciul 
Energia-Slavia Fraga, socotit pe 
bună dreptate cel maî frumos și 
interesant din cele disputate în 
ultimii ani în țara noastră. A- 
precierea aceasta este ea însăți 
suficient de elogioasă dacă mai 
adăugăm că baschetbalistele de 
Ia Energia au fost la un pas de 
victorie, cedînd în ultima secundă, 
după ce au condus 39 de minute.

Comportarea Energiei în aceste 
două meciuri constituie fără în
doială cea mai bună prezentare a 
echipei campioane â țării. In 
plus, un cuvînt despre antrenorul 
Grigore Avachian, a cărui pre
gătire profesională, conștiinciozi
tate, dragoste de echipă ți, în 
special, pricepere și clar viziune 
in conducerea unei partide, au 
contribuit la, cucerirea pentru a 
doua oară consecutiv a titlului de 
campioană a R.P.R.

D. St.

IN ATENȚIA CITITORILOR
Ziarul „SPORTUL POPULAR- anunță cititorilor săi că incepind 

de săptămîna viitoare va publica, în fiecare joi, materiale privind ac
tivitatea sportivă din regiunile patriei noastre.

In numărul de joi 6 iunie: însemnări din regiunea Hunedoara

|jk>nospori
Concursul nr. 22 (etapa din 2 iu

nie) prezintă un mare interes în 
rîndurile participanților, pentru că 
urmează după o etapă în care n-a 
fost nici o variantă ca 12 rezultate 
și pornește cu un

fond initial de premii de 130.574 iei 

sumă care a fost reportată de la 
concursul anterior.

Deci, perspective de premii dintre 
cele mai frumoase pentru acei par
ticipant! oare vor reuși să indfce 
surprizele. Dar, unde pot să apară 
surprizele? Mulți participanți cred 
că ele vor fi la meciurile din cam
pionatul italian. De aceea, dăm unele 
amănunte despre meciurile acestea, 
care în tur s-au desfășurat la data 
de 13 ianuarie a.c. Iată cum s-au 
desfășurat în tur:

Napoli — Torino 2-1 (t-Oj. Meciul 
s-a disputat pe ploaie. Torino a ju
cat din min. 36 în 10 oameni, fun
dașul Grava fiind eliminat. Napoli 
a cîștigat în min. 83 din penalti.

Genoa — Lazio 1-1 (1-0). Un meci 
frumos, în care Genoa a fost mai 
bună și merită victoria.

Juventus — Padova 0-0. Un meci 
de bună calitate, în care Juventus 
a dominat dar n-a putut fructifica, 
ratînd și un penalti prin Hamrin.

Inter — Atalanta 2-2 (2-2). Teren 
greu. Frig. Portarul gazdelor, 
care l-a înlocuit pe GhezzL a pri
mit două goluri parabile și A ta
lan ta a obținut — surprinzător — 
un punct.

Cu Walter
„Culisele" meciului de tineret 

Romînia-Anglia au oferit mult 
material cronicarului de fotbal. 
Una din atracțiile principale a 
fost desigur prezența 'ui Walter 
Winterbotțonr, selecționer și ma
nager al naționalei britanice. 
Imediat după meci, profitîr.d de 
amabilitatea ajunsă proverbială 
a lui Winterbottom — l-am ru
gat să ne răspundă la cîfeva în
trebări, desprinse din actualita
tea fotbalistică. Prima noastră 
întrebare a fost :•

— Se vorbește astăzi despre o 
tendință accen'uață către un joc 
defensiv. Ne aflăm oare în pragul 
unei revizuiri a sistemului în 
WM?

— Știu că pe continent discuția 
despre sisteme in fotbal este frec
venta. Oricît de curios ar părea, in 
Anglia — „Țara fotbalului", cum 
o numiți uneori — lucrurile stau 
altfel și de aceea răspunsul pe care 
vi-1 pot oferi, nu vă va satisface 
întru totul, poate.

In realitate, la noi se consideră 
că toate sistemele sînt bune... Nu
mai a’unci, însă, cînd ele pleacă 
de la adevărul constatat că nu tre
buie făcuți jucători pentru sisteme, 
ci sisKnae pentru jucători ! Cu alte 
cuvinte, sistemul de joc al unei echi
pe — fie ea de club sau reprezen
tativă — depinde strict de mate
rialul uman pe care îl ai la înde- 
mînă.

Să facem aci o pa'anteză. Con
sider noțiunile de sistem defensiv 
și ofensiv drept foarte relative. De 
pi'dă, un spectator care ar fi ve
nit astăzi (N. R. duminică) la un 
sfert de oră după începerea meciu
lui Romînia-Anglia ar fi zis pe 
bună dreptate: romînii aplică un 
sistem defensiv. Intr-adevăr, în 
fața presiunii englezilor, interul Se. 
redai trecuse ca mijlocaș suplimen
tar și echipa romînă făcea un joc 
de strictă apărare, cu contraatacuri. 
Dar ce-ar fi zis acest spectator 
dacă asista la primele minute ale 
jocului? Că englezii practică un 
fotbal defensiv... Atît de impetuoa
se au fost atacurile romîne în pri
mul sfert de oră. Deci, totul se re
zumă la o constatare simplă ; cînd 
ești atacat te aperi, cînd ai în față 
o echipă mai bună, ap'ici o tactică 
defensivă, căutînd să limitezi pe
ricolele. Bineînțeles, dacă o echipă 
este slabă, ea va juca mereu de
fensiv, ceea ce și fac la noi echi
pele din coada clasamentului ligii. 
Aceasta poate avea o influență 
proastă asupra jucătorilor respec
tivi, dar din fericire avem și echi
pe care știu să atace...

Să revenim la prima idee. S-a

In încheiere, amintim că aceasta 
e antepenultima etapă. Iată de alt
fel ce jocuri mai sînt de disputat : 
2 i iunie: Lazio—Genoa, Atalanta— 
Inter, Padova—Juventus, Florenti
na—Lanerossi, Torino—Napoli, Samp
doria—Palermo, Milan—Roma, Tries- 
tina—Spăl și Bologna—Udinese. 9 
Iunie : Padova—Fiorentina, Bolog
na—Inter, Genoa—Lanerossi, Na
poli—Palermo, Atalanta—Roma, U- 
dinese—Sampdoria, Milan — SpsI, 
Lazio—Torino, Juventus—Triestina. 
16 iunie : Triestina—Atalanta, Roma— 
Bologna, Fiorentina—Juventus, Pa
lermo—Lazio, Lamerossi—Milan, Ge
noa—Napoli, Spal—Padova, Inter— 
Sampdoria și Torino—Udinese.

★

Se aduce la cunoștința partlcipan- 
ților din Capitală că plata premii
lor de la concursul nr. 21 din 26 
mai a. c. se face vineri și sîmbătă 
la agențiile proprii din raioanele 
unde participants și-au depus bule
tinele, după cum urmează :

Raionul T. Vladunirescu — în 
Calea Victoriei 9, Raionul Stalln — 
în str. Aristide Briand 4, Raionul 
Lenin — în str. Schitu Măgureanu 
3, Raionul 1. Mai — în Șos. Ștefan 
cel Mare 127, Raionul Gheorghiu 
Dej-Bd. S Martie 73, Rsionul Nlc. 
Bălcescu — Bd. 1848 nr. 39, Raio
nul Grivlța roșie — Calea Grivlțel 
299, Raionul 23 August — în Șos. 
Mihai Bravu 84.

Winterbottom despre:
® sisieme, joc defensiv și joc ofensiv
• campionatul mondial și perspec

tivele lui
® fotbalul romînesc

spus că Anglia, invenîatoarea sis
temului WM. l-a părăsit în ultimul 
timp. Foarte adevărat. Dar aceasta 
nu am făcut o fiindcă sistemul WM 
n-ar fi bun. Dimpotrivă, el este 
ideal, dar noi n-avem actualmente 
înaintași care să-l ap'ice... De multă 
vreme naționala Angliei joacă cu 
ext-eme ca Matthews (42 ani) și 
Finney (36 ani), care „țin" mingea, 
le place să vină înapoi. Mie mi-ar 
trebui extreme care fug înainte, 
dar nu le am... De aceea, las pe 
Matthews și Finney să joace în 
urmă și pun înainte pe Taylor (cen
tru) și Ayteo (inter dreapta), cu 
Johnny Haynes „dirijor" al atacu
lui, retras. Deci, joc de tripletă. 
Cînd însă voi avea din nou un cen
tru ca Lawton și extreme rapide, 
înaintarea se va așeza din nou în 
W, poziția cea mai bună. Binein-

EDVARDS

țefes, în acest calcul nu intră tac
tica specială de meci, care rămîne 
variabilă.

Deci consider că, singurul „sis
tem" viabil este acela care pleacă 
de la cunoașterea perfectă a po
sibilităților oamenilor din echipă.

— Amatorii de fotbal se intere
sează de pe acuin de campionatul 
mondial din 1958. Care sînt, după 
dvs., favoritele turneului final?

— O bună șansă au echipele 
sud-americane, adică Brazilia, Uru
guay și Argentina (dacă va parti
cipa). Acesta este un pronostic 
ușor... Mai greu este să vorbești 
despre șansele europenilor. Pe baza 
rezultatelor din trecut, favorite ar 
fi Ungaria, U.R.S.S., Franța, dar 
aceasta depinde pentru fiecare în 
parte de formația pe care o va 
avea la acea perioadă și forma 
jucătorilor.

De fapt, un pronostic valabil nu 
se poate da decît văzînd echipele 
in perioada respectivă. Niciodată 
n-aș fi dat ca favorită echipa Ger
maniei. înainte de turneul din El
veția. Dar văzînd-o la lucru, am 
opinat că poate ajunge în finală. 
Ea a valorat chiar și mai mult... 
Surprizele nu sînt excluse nici pen
tru Stockholm șL u» outsider poate 
deveni campion mondial 1

— Văd că nu ne spuneți nimic
■ despre naționala AngBei... Este ea 

lipțită de șanse?
— Bineînțeles, esle riscant să 

vorbești despre echipa de care te 
ocupi. De ea am legate numai spe
ranțe și nu certitudini... Totul de
pinde de jucătorii pe care fi voi 
avea fa dispoziție în aed moment. 
Cunoașteți probabil dificultățile pe 
care Ie intîmpină selecționerii din 
partea cluburilor eng’eze, care în
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întâlniri, rezultate, știri
• Astăzi după amiază, începînd 

de la ora 17, pe terenul Dinamo- 
Obor se dispută meciul restanță 
dn Cupa Primăverii — categoria 
B dintre Știința București și Lo
comotiva Gara de Nord.

• Restanța Energia (îostă Re
colta) Tg. Mureș—Progresul Bucu
rești a fost programată la data 

de 19 iunie la Tg. Mureș.
• Ultimele tre: etape ale Cupei 

Primăverii — categoria A se vor 
disputa la 23.27 și 30 iunie, iar 
finala Ia 7 iulie.
• FI. roșie UTA a susținut du

minică și luni două jocuri amica
le la Satu Mare: duminică cu 
Progresul și a pierdut cu 2—1 

cursul sezonului (septembrie-maî) 
nu acceptă să dea jucători decît 
pentru maximum 4 meciuri. Cum 
trei din acestea sînt fu campiona
tul inter-britanic, rămîne doar un 
singur meci pentru a fi jucat pe 
continent... Iată de ce naționala 
noastră n-ar putea participa la un 
campionat eu-ropean

Am reușit totuși să facem ceva 
în direcția îmbunătățirii naționalei 
noastre. In primul rînd, un fapt po
zitiv este formarea echipei de ti
neret. care trebuie să înlocuiască 
actua’a națională In această echi
pă, jucători ca Edwards, Clayton 
și Haynes au prilejul să joace de 
mai muite ori împreună și — fiind 
tineri — ei sînt mai sensibili la 
influența pe care o pot avea asu
pra lor îndrumările noastre.

Am dorit prin aceasta să urmăm 
exemplul naționalei Ungariei, a că. 
rei omogenitate a fost o armă re
dutabilă. Ungaria ne-a mai demon
strat un adevăr pe care îl cunoaș
tem dinainte. Anume că o echipă 
„mare" se face cu jucători „mari", 
chiar dacă sînt numai 4-5 la număr. 
Restul se completează cu jucători 
„buni", care se găsesc mai ușor. 
Eu am speranța de a fi descoperit 
în Haynes, Edwards și poate cîțiva 
încă, asemenea jucători „mari" in 
devenire, iar „buni" avem cu ze
cile...

— Ce părere aveți despre fotba
lul rormnesc?

— Este greu să-ți formezi o 
opinie cînd contactele nu sînt atit 
de dese, dar chiar dacă ar fi să 
judec numai prin prisma meciului 
de astăzi, pot să spun că părerea 
mea este foarte bună. Viteza pase
lor, precizia lor. dtrzeaia în apă
rare. acroșajul — iată cîteva ele. 
mente care mi-au plăcut la romîni. 
Pentru noi jocul de la București a 
fost o foarte utilă experiență. Am 
învățat lucruri noi pe care vom 
căuta să le aplicăm și în echipele 
noastre. Altele, din cete văzute în 
jocul gazdelor, tni se par suscepti
bile criticii. Astfel este cazul felu
lui curios pe care îl au fotbaliștii 
romîni de a proteja mingea, chiar 
cînd luptă pentru ea într.o cursă 
paralelă cu adversarul. Ei caută să 
păstreze mingea printr o mișcare 
defensivă cu corpul, care aparent 
este foarte eficace. In realitate, 
însă, aceasta duce inevitabil la de. 
plasarea acțiunilor către marginea 
terenului, ceea ce produce o înce
tinire a jocului, dînd timp adver
sarilor să se organizeze în apăra
re. Eu socotesc că mai eficace sînt 
atacurile frontale, atunci cînd jucă
torul caută să treacă de adversar 
prin dribling, sau pasează mingea. 
Dar aceasta este numai o critică de 
amănunt care nu schimbă impresia 
generală favorabilă pe care ne a 
lăsaț-o fotbalul tinerilor jucători 
romîni. Văzînd Interesul extraordi
nar pe care l-a stîrnit în public a- 
cest meet pot să.tn! dau seama cu 
ușurință că mă aflu într.o țară în 
care fotbalul este în centrul atenției 
opiniei publice și deci în ascen
dență.

Mtdțumindu-i interlocutorului 
nostru pentru materialul pe care ni 
l-a furnizat, i-am urat drum bun 
naționalei de tineret a Angliei, care 
Pleca în dimineața următoare că
tre Bratislava, unde va susține 
un meci eu reprezentativa de tineret 
a Cehoslovaciei

(rd, ▼■)

(2—0), luni cu Energia Unlo și 
a cîșt’gat cu 4—1 (1—1).

• Duminică în București; Loco
motiva Gara de Nord—Progresul 
Suceava stadionul Giulești, oria' 
10.30 și Știința București—Loco
motiva Constanța, pe teren Dina- 
mo-Obor ora 10.30.
• Revista franceză „France 

Foot balr anunță că clubul O- 
lympique Marseille din prima li
gă, are de ales între un turneu 
în America de Sud și altul în Un
garia și Romînia, la sfîrșitul lu
nii iunie. După cîte sîntem infor
mați. echipa franceză a optat pî- 
nă la urmă pentru ultimul turneu. 
Trate tvele sînt în curs pentru 
două jocuri în Romînia.



Tinerii noștri rugbiști au făcut o partidă meritorieCARDIFF
Stadionul Republicii: 

greu, alunecos.
Spectatori: 7.000.
Arbitru: Silvio Pozzi 

atent și autoritar.
Formații: CARDIFF: 

day — G. John, H.

teren

(Italia),

A. Pri- 
Nicholis, 

® P.” Nyhan, G. Williams —
(( Richards, L. .Williams — 
iff Thomas, P. Goodfellow, E. 
X wis — R. Ewans, M. Gough — 
« Howe, G. Beckingham, J. Ewans: 
| BUCUREȘTI B: Alexandrescu 
’a — Enache, Țîbuleac, Ghiondea, 
« Cojocaru — Gherasim, Merghișe- 
Iscu — Zlătoianu, Doruțiu, Dumi

trescu — Posmoșanu, Stoenescu 
— Manolache, Căpușan, Radu
lescu.

i
Ati marcat: Lewis (3), 
chards (6) pentru Cardiff 
Gherasim (3) și Țîbuleac (3) 
pentru selecționata București B.

însoțite de ploi, cele trei partide 
internaționale de rugbi, care au 
avut loc în această lună la 
București, au avut darul să neli
niștească pe cei care urmăresc cu 
pasiune dezvoltarea rugbistică din 
țara noastră (știut fiind că un 
;oc pe timp ploios dăunează spec
tacolului). Dar de fiecare dată, în

Mi/locașul la grămadă Lloyd williams (Cardiff) Janseaza
linia de trei sferturi intr-un stil foarte-frumos.

(foto L. Tibor)

După „micul campionat 
de lade baschet

Varșovia, 2i (prin telefon dc la 
trimisul nostru). Cortina s-a lă
sat peste importantul turneu care 
a reunit pe podiumul de pe sta
dionul Torwar din capitala Polo
niei, patru dintre fruntașele basche
tului european: Ungaria, Bulga
ria, Romînia și Polonia. Din pă
cate, clasamentul final al acestor 
întreceri, cu o desfășurare de
osebit de captivantă, nu oglindește 
în mod real raportul de forțe do
vedit pe teren. Fără teama de a 
fi contraziși, putem afirma că 
locul I se cuvenea echioei romîne, 
învingătoarea morală a acestui 
turneu în care a cons*ituit o ade
vărată revelație. Dacă n-am ocu
pat decît locul III, la egalitate de 
puncte cu R. P. Ungară și echipa 
R. P. Bulgaria, aceasta se dato- 
rește în primul rînd erorilor de 
arbitraj comise în meciul cu cam
pioana europeană. Dar mai bine 
să dăm cuvîntul specialiștilor 
prezenți la turneu.

european”
Varșovia
Kozlowski, președintele 
poloneze de baschet și

tacolului). Dar de 
momentul începerii meciului ploaia 
a încetat ca prin —
rele îmbietor și-a 
tre nori. Nici partida dintre 
lecționata secundă a
București și echipa galeză Car
diff Rugby Football Club nu a fă
cut excepție de la acest capriciu 
al naturii...

Echipa Cardiff a arătat că știe 
să joace — mai ales pe înaintare. 
Ea a avut, în special în repriza a 
doua, cîteva frumoase atacuri în
toarse de pe o parte pe alta, și în 
general a cîștigat pe merit Din 
echipa britanică s-au impus cei doi 
component! ai compartimentului 
deschiderii: Lloyd Williams ți
Ken Richards, ambii dotați cu ex
celente calități fizice și posed: nd 
o tehnică înaltă. Colaborarea din
tre! ei însă a suferit, Richards ra- 
tînd multe pase date de coechipie
rul său. In jocul înaintării s-au 
impus căpitanul 
Peter Goodfellow,

farmec și soa- 
făcut loc prin-

se- 
orașului

echipe; —
Eddie Le-

wis. G. Beckingham și fundașul A. 
Friday. Reproșăm insă echipei 
Cardiff de a fi făcut uneori un 
jcc „obstructionist" în margine ți 
la grămadă, sancționat de altfel 
cu promptitudine de arbitru.

Echipa romină, alcătuită în ge
neral din jucători tineri, care de
butau într-un joc internațional, a 
făcut o figură onorabilă ridicându-sc 
de multe ori, ia valoarea adver
sarilor. Echipa Bucureștiului a gre
șit însă lăsîndu-se angrenată în 
jocul înaintării adverse, superioară 
sub aspect fizic și tehnic; negăsind 
soluția cea mai bună pentru a 
combate această tactică, convena
bilă englezilor. S-a vădit de ase
menea o insuficientă legătură între 
compartimente, ceea ce a dus spre 
un joc uneori confuz. De aceea o 
serie de baloane, câștigate de îna
intarea rwninâ, nu au putut fi fruc
tificate, fiind pierdute cu multă 
ușurință. In orice caz, relevăm ca 
pozitivă organizarea unor aseme
nea partide internaționale — pe 
care le-am dori cât mai numeroase 
— care asigură un plus de rutină 
ji experiență echipelor noastre.

Din echipa romină am reținut 
ocul lui Alexandrescu, Stoenescu. 
Căpușan, Doruțiu și Țîbuleac.

D. CALIMACHI

masculină de handbal a țării noastre pleacă astă-seară 
in Iugoslavia

Astă seară va părăsi Capitala 
cu direcția Pancevo (Iugoslavia) 
echipa reprezentativă masculină de 
handbal a țârii noastre, care va 
susține iu această localitate rne-

Berta l-a ajuns pe Pachman in
torneul zonal de șah de la Dublin

După 13 runde. In turneul zo
nal de șah de la Dublin, pe primul 
loc se afiă marele maestru ceho
slovac Ludek Pachman și maes
tru! internațional maghiar Benko 
cu 11’, puncte fiecare. In runda 
a 13-a Pachman a remizat cu 
Schmidt (R.F. Germană) în timp 
ce Benko l-a învins pe sud-afr- 
camil Dreyer. Al treilea în cla
sament este Gligoric (R.P.F. Iu
goslavia) — 8*/2 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de Schmidt 
(R.F. Germană) — 8 puncte și o 
partidă întreruptă, Llado (Spa
nia) — 7 puncte.

ciul revanșă cu selecționata națio
nală a Iugoslaviei. Vor face de
plasarea 16 jucători printre care 
Sidea, Haberpursch, Nițescu, Don- 
ca, Telman, Șelaru, Bulgaru, 
Sauer, Nodea etc. Lotul va fi înso
țit de Ioan Kunst în calitate de 
antrenor și de antrenorul de stat 
Nicolae Nedef. Așa după cum am 
anunțat partida va avea ioc la 2 
iunie. Este probabil ca marți 4 iu
nie să se mai dispute un meci, 
Belgrad-București în capitala Iu
goslaviei.

Marian 
Federației 
președintele comisiei de organizare 

a fost printre primii care a adus 
elogii comportării 
lor romîni : , Am
Rcnziniei la Cairo 
că de atunci ea 
mare progres din 
de vedere, fapt care a putut fi 
remarcat de toți specialiștii, mai 
cu seamă în excelentul meci făcut 
in compania campionilor Europei, 
jucătorii maghiari. Mi-au plăcut 
Răducanu și indeosebi Costescu. 
pe care-1 consider cel mai bun 
romîn din partida cu Ungaria."

Kertesz Istvan președintele co
misiei de jocuri sportive din 
R. P. Ungară, consideră că acest 
turneu și-a atins din plin scopul 
în ceea ce privește verificarea e- 
chipelor înaintea europenelor de 
la Sofia. „Jocul prestat de romîni 
în toate întilnirile mi-a plăcut 
foarte mult și sînt convins că Ia 
Sofia ei vor avea un cuvînt greu 
de spus" ne-a afirmat acest tehni
cian din țara vecină. In fine, presa 
locală, în unanimitate, remarcă 
performanțele realizate de baschet- 
baliștii noștri. Ca o dovadă, ale
gem aprecierile cunoscutului co
mentator polonez Szeremeta care 
în ziarul local „Przeglad Sporto- 
wy“ sub titlul „Oaspeții au practi
cat un baschet de clasă" face ur
mătoarele considerații: „Romînii 
s-au dovedit în mare progres 
față de cum îi cunoșteam. Vic
toria obținută de ei asupra bulga
rilor constituie desigur o sur
priză, dar ei au cîștigat datorită 
puterii lor de luptă și tacticii in
teligente pe care au folosit-o. Ne
def a jucat excepțional".

S. MASSLER

A FOST STABILIT TRASEUL !»

IUNIE, 0 LUNA BOGATA PENTRU SPORTIRILE NAUTICE
CONCURSURI INTERNAȚIONALE LA SNAGOV O FINALELE CAMPIONATE-

baschetbaliști- 
văzut echipa 
și mărturisesc 
a realizat un 
toate punctele

CURSEI MUNȚILOR”

• DOUA MARI ______ _ _ _______ _______ _ ____
LOR REPUBLICANE LA CANO TAJ ACADEMIC Șl CAIAC CAN OE • CONCURSURI REPUBLI

CANE DE YACHTING
Și practicanții canotajului aca

demic vor avea regata lor inter
națională, mai devreme chiar. In
tre 14—16 iunie, tot la Snagov. 
vor avea loc întreceri valoroase 
intre echipajele masculine de 2+1, 
4+1 și 8+1 ale unor țări care 
și-au cuoerft în ultima vreme ga
loanele consacrării : R. Cehoslova
că. R.P. Polonă, R.P. Ungară, 
R.D.G., eventual Austria și, fireș
te. R. P. Romină. Este suficient să 
arătăm că echipajul cehoslovac de 
8-f-l s-a situat pe primul loc la 
campionatele europene de anul 
trecut de la Bled, cel de 2+1 al 
polonezilor a ocupat locul IV la 
aceeași competiție, ș.a. Plnă la

In acest început de sezon nau
tic sportivii noștri au avut. ÎL 
i'.ște, puține Întreceri. Cele d- 
teva concursuri de „casă", pe co
lective, regionalele de ca iac-canoe 
și canotaj academic sau recent 
disputata ~ 
a strins 
Mamaia, 
poloneze, iugoslave și romîne, de 
snipe au oferit doar cîteva prile
juri specialiștilor noștri ©entsu 
a și dovedi pregătirea. Iată însă 
că în curînd ei vor putea face a- 
cest lucru din plin și — să spe
răm — cu succes, deoarece luna 
iunie le stă la d'spoziție cu un 
bogat prognam competitions].

Inaugurarea o vor face chiar 
din primele zile, 1—2 iunie, ca- 
iaciștii și canotștii care s-au ca
lificat în finalele campionatelor 
republicane respective. Snagovul 
va găzdui astfel, la sfârșitul săp
tămânii, peste 250 coocurenți din 
n-umeroase centre ale țării- Timi
șoara, Arad, T ulcea, Constanța, 
Galați, Brăila, Tg. Mureș, Re
ghin, Aiud și Cluj. Dată fund va
loarea înregistrată în ultimii ani 
în această ramură a aanotajului 
romtnesc finalele se anunți, de
sigur, deosebit de interesante 
și ele vor constitui pentru antre
nori un nimerit prilej de selecție 
în vederea primei confruntări pe 
plan internațional. Este vorba de 
„Regata Snagov" (29—30 iun e) 
care va întruni la startul a 
probe de caiac și 4 probe de 
noe ambarcații valoroase din 
P. Ungară, R.D.G.. Austria 
bineînțeles, R.P. Română.

..Cupa Victoriei" care 
pe lacul Siut-Ghiol, la 
cele mai bune echipaje

29—30 iunie, cînd vor concura 
din nou La tradiționalele regate 
de la Grunau (R.D.G.) «chifiștii 
și schifistele noastre vor avea un 
.intermezzo" intern cînd își vor 
putea spune cuvîntul: finalele 
campionatelor republicane de ca
notaj academic de la 22—23 iu
nie.

In fine, nici amatorii bărcilor 
cu pinze nu vor „șoma". Doar 
fetele însă, care, pe apele lacului 
Herăstrău, își vor disputa întîie- 
tatea în campionatul republican 
de snipe, (2—23 iunie), așa cum 
In continuare ele se vor intîlni 
din nou în cadrul concursului re
publican de iolă (24—30 iunie).

O delegație a asociației Dinamo 
a definitivat — în colaborare cu 
colegiul de antrenori din comisia 
centrală de ciclism — traseul ce
lei de a IlI-a ediții a „Cursei 
Munților", diferit de cel al edi
țiilor precedente și >ăcînd ca de 
data aceasta întrecerea să-și me
rite din plin denumirea. De notat 
că au fost evitate în întregime 
porțiunile de drum neasfaltat.

Iată traseul competiției.
Etapa I duminică 16 iunie, 

București—Or. Stalin 170 km.
Etapa a II-a, luni 17 iunie. Or. 

Stalin-spre Tg. Secuiesc, (pînă 
în comuna Cernat, km. 47) — îna
poi Ia Or. Stalin — Predeal —

Sinaia — Furnica—Predeal — Or. 
Stalin, 192 km.

Marți 18 iunie, zi de repaus.
Etapa a IlI-a, miercuri 19 iunie. 

Or. Stalin—Sibiu (145 km)', so
sirea pe stadion.

Etapa a IV-a. joi 20 iunie. Si
biu — Or. Stalin, 145 km.

Vineri 21 iunie, zi de repaus.
Etapa a V-a, sîmbătă 22 iunie. 

Orașul Stalin — Predeal — Cio
plea — Predeal — Or. Stalin, 
(circuit prin oraș) Predeal — Cio
plea — Or. Stalin, (120 km).

Etapa a Vl-a, duminică
iunie. Or. Stalin — București (170 
km), sosirea pe stadionul Di
namo.
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întreceri internaționale 
ale fotbaliștilor noștri

10 
ca-
R. 
și.

V. Cernobai — 4,50 m. 
fa săritura cu prăjina
Cu prilejul unui concurs at

letic desfășurat zilele trecute la 
Kiev cunoscutul sportiv sovietic 
Vitalii Cernobai a stabilit un nou 
record unional în proba de sări
tură cu prăjina trecînd ștacheta 
înălțată la 4,50 m. Vechiul record 
era de 4,46 m. și aparținea din 

anul 1954 lui Piotr Denisenko.

Energia București (masculin) și Știința I.P.G. (feminin) 
învingătoare in intilnirile internaționale 

de masă
—Lank 2—0, Popescu—Haupt 
2—0, Naumescu—Knappe 2—0 
Pesch—Haupt 1—2, Popescu— 
Lank 2—0.

Astăzi sportivii germani vor 
susjine o nouă întilnice, de data 
aceasta, la Oradea.

Concursul de verificare din ca
drul loturilor republicane a hiat 
stTrșit cu victoria lui Matei Gant- 
ner Ia băieți și Ella Zeller la fete. 
In mec'.urie desfășurate în cele 
două zile, menționăm comportarea 
excelentă a tînărului Tiberiu Co
vaci din Arad și a Getei Pitică 
și Marta Tompa. Iată clasamen
tele turneelor: băieți: 1. Gantner, 
2. Reiter. 3. Harasztosi, 4. Popes
cu, 5. Bottner, 6. Andronache, 7. 
Covaci, 8. Cobîrzan, 9. Bujor, 10. 
Gavrilescu. Fete: 1. E. Zeller, 2. 
G. Pit’că, 3. M. Tompa, 4. I. Ma
gyari, 5. C. Folea, 6. M. Golopen
ța, 7. M. Barasch, 8. M. Gavriles
cu. In urma acestor rezultate, 
primii 7 jucători și primele 5 ju
cătoare se vor pregăti în. conti
nuare pentru Jocurile Sportive In
ternaționale Prietenești ale Tine
retului de la Moscova.

de tenis
In cea de a doua evoluție a ju

cătoarelor și jucătorilor de tenis 
de masă din R.D.G. in Capitală, 
oaspeți; noștri au întâlnit echipa 
masculină campioană a țării — 
Energia București — iar la fete 
Știința I.P.G .De data - aceasta 
oaspeții s-au prezentat mai bine, 
optmind o rezistență mai mare 
adversarilor, lor. Mai mult chiar j 
jucătorul german Haupt l-a în
vins pe Paul Pesch după un meci 
interesant. O partidă foarte fru
moasă, cu schimburi spectaculoase 
de mingi, a prilejuit-o întrecerea 
dintre Irma Magyari și Morika 
Wiskand, prima jucătoare ieșind 
Învingătoare.

Rezultate tehnice: Știința I.P.G. 
—Einheit Berlin 
Barasch—Ursula
Maria Golopența—Ingeborg Ris- 
tok 2—1, Irma Magyari—Monika 
Wiskand 2—1, Maria Golopența— 
Ursula Gunzel 2—0, Mariana 
Barasch—Monika Wiskand 0—2, 
Irma Magyari—Ingeborg Ristok 
2—0. Energia Trustul I Construc
ții—Lokomotiv Leipzig 5—1: 
Pesch—Knappe 2—0, Naumescu

• Zilele acestea va pleca în 
turneu in U.R.S.S. o combinată 
dinamovistă, care va susține trei 
întîlniri, la 3 iunie la Chișinău, la 
6 iunie la Kiev și la 11 iunie la 
Tbilisi. Din lotul dinamoviștilor 
tac parte Uțu, Bucur. PoDia, An- 
ghel Fi., Izghireanu, Moarcăș, 
Neagu, Mihai, R. Lazăr. Szakacs 
1. Rădulescu, Csegezi, Koszegy, 
Bolan, Cincu etc.
• Locomotiva București a pri

mit o invitație din R.D. Germană 
pentru un joc la Leipzig la 9 iu
nie.

ȘASE ALPINIȘT1 ROMÎNI 
vor participa la o tabără 

in MASIVUL MONT BLANC

5—1: Mariana 
Gunzel 2—1,

Intre 4—24 august în mica 
localitate alpină Tour, la 10 
km. de Chamonix, în Franța, va 
avea loc o tabără internațională 
a alpiniștilor. La invitația F.S.G.T. 
Franța, un grup de 6 alpiniști 
romîni din asociațiile sportive sin
dicale va lua parte 
bară. Afară de ei 
ticipa sportivi din 
slovacia, Bulgaria, 
publica Democrată -------- —
gia etc. Scopul taberei este un 
schimb de experiență în tehnica 
alpină de gheață, ca și strînge- 
rea legăturilor de prietenie din
tre sportivi. De remarc it faptul 
că tabăra aflîndu-se în masivul 
Mont Blanc (vîrful cel mai înalt 
are 4.810 m.) alpiniștii romîni vor 

încerca să-l escaladeze.

la această fa
vor mai par- 

Polonia, Ceho- 
Elveția, Re- 

Germană, Bel-

• La 16 iunie sînt programate 
două jocuri internaționale în Bucu
rești : Romînia B—Grecia B și 
•Ronwnia tineret—Suedia tineret. 
Primul meci s-a stabilit să ai
bă loc sîmbătă 15 iunie, jar al 
doilea duminică 16 iunie, avînd 
în deschidere un joc între surdo- 
xnuți: Romîriia—Cehoslovacia.

Turneul echipei de șah Știința 
în L P. F. Iugoslavia

In cursul zilei de marți a re
venit în țară echipa de ;ah a 
Științei Timișoara care, împreună 
cu Știința București, a luat parte 
la un mare turneu internațional 
desfășurat la Vranska Banja 
(R.P.F. Iugoslavia). Jucătorii ti
mișoreni ne-au adus o serie de 
amănunte în plus, asupra frumoa- 

Isei victorii obținute de studenții 
bucureșteni în prima grupă a tur
neului. După cum se știe, Știința 
București a ocupat locul I în tur
neul celor mai puternice echipe, 
înregistrând următoarele rezul
tate: 2—2 cu Slavia Belgrad.
3—1 cu Istanbul, 2‘/2 la l'/2 cu 
Pancevo, 2*/2—1’/2 cu Skoplje,
3—1 cu Borak.

1 Victoria șahiștilor romîni a pro
dus o profundă impresie în cercu
rile șahiste iugoslave.

> Știința București își continuă 
turneul în R.P.F. Iugoslavia sus
ținând în cursul zilei de azi un 
meci revanșă cu Șlavia Belgrad, 
la 6 mese. Echipa bucureșteană 
va fi formată din următorii jucă
tori, în ordinea meselor: Drimer, 
.Ghițescu, I. Szabo, Botez, T. Popa, 
Joița.


