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Un moment din finala la ,.semi-gr ea' de la Praga: Gheorghe Ne
grea trimite o directă de stingă, pe care Spasoo o eschivează, 

cu greutate. în ultima clipă.

6N. NEGREA ȘI-A ÎMPLINIT UN VIS 
Șl ȘI-A LUAT 0 REVANȘA
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Declarațiile celor 3 pugiliști romîni medaliați la Praga
PRAGA 3 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Sîmbătă foarte 
^^^iproape de miezul nopții, tinărul 
^fpugilist romîn Gh. Negrea urca, 

în aplauzele entuziaste ale publi
cului, treapta cea mai înaltă a 
podiumului învingătorilor, primind 
din mîinile lui Karl Bdhn, membru 
al comitetului executiv A.I.B.A.. 
tradiționala centură de campion 
european și cupa de cristal ofe
rită cîștigătorului fiecărei categorii. 
A fost o clipă emoționantă, pe 
care cu greu o vom uita toți 
cei ce ne aflam în jurul ringu
lui de la „Zimni Stadion" și 
palpitasem, aproape sufocați de 
covîrșitoarea însemnătate a mo
mentului, la fiecare lovitură dată 
«au primită de Negrea. Sus, pe 
podium, avînd în dreapta pe ad- 
vesarul său din finală Petar Spasov 
iar în stînga pe Zdenek Cipro 
și Laszlo Czabajski, cei doi se- 
mifmaliști, Gh. Negrea a ascultat, 
cu zimbetul supremei ’ericiri în
tipărit pe față, solemnele acor
duri ale imnului nostru. Și nu 

•se poate spune că nu avea toate 
motivele pentru a încerca acest 
simțămînt. Intr-adevăr, Negrea — 
elev al antrenorului Marcu Spa- 
kow — învingător în finala ca
tegoriei semi-grea realizase o du
blă performanță: cîștigase cam
pionatul european și își luase o 
îndelung așteptată revanșă asu
pra lui Petar Spasov, unul din 
puținii săi învingători.

Dar acesta nu este singurul suc
ces înregistrat de boxul romînesc 
la campionatele europene de la 
Praga. Să nu uităm că delegația 
boxerilor noștri aduce în țară nu 
numai centura de campion euro
pean a lui Negrea, dar și meda
liile de argint cucerite de M. Do
brescu și V. Mariuțan. Clasat pen
tru a doua oară consecutiv pe 
locul al doilea la campionatele eu
ropene, Dobrescu a pierdut la o 
„mustață" întrecerea ce trebuia 
să-i aducă în fine, titlul de cam
pion, pe care l-a asaltat 
ctun, pentru a treia oară, 
despre medalia de argint obținută 
de V. Mariuțan, se poate spune 
că reprezintă o carte de vizită cum 
na se poate mai bună pentru a- 
cest tînăr pugilist în vîrstă de 
numai 20 de ani.

★
Tîrziu, după consumarea ulti

mei finale, am stat de vorbă, în 
vestiarul rezervat boxerilor romîni, 
cu proaspătul campion european 
Gh. Negrea 
naliști. Gh. 
tacă față nu 
Colegilor 
saltului 
vînători 
frîngind 
fa intrare, izbutiseră să ajungă 
pînă la cabină. „Nici nu-mi vine 
să cred că sînt campion european, 
ml a declarat Gh. Negrea încă sub

a-
Cît

și cu ceilalfi doi fi- 
Negrea trebuia să 
numai îmbrățișărilor 
de echipă, dar și a-săi

cunoscuților și eternilor 
de autografe care, în- 
rezistența cerberilor de

100 DE ANI IN... 14 ZILE...

impresia meciului abia terminat. 
Spasov e foarte puternic, lu
crează bine cu directul de stînga 
și se mișcă excelent pe picioare. 
Știam că am să-l pot învinge nu

mai d-acă voi merge mereu 
peste el, fără să-î dau răgaz. Me
ciul a confirmat previziunile meie 
și ale antrenorilor și iată că 
am reușit să cîștig. Ce părere a- 
veți, nu-i așa că victoria mea 
o să-i bucure grozav pe cei din 
tară?”

Mircea Dobrescu lua parte la 
bucuria generală, dar nu-și ascun
dea amărăciunea personală. „Am 
devenit un adevărat specialist în 
materie de... locul II, mi-a spus 
el. Și totuși, încă nu mi-am 
spus ultimul cuvînt. Sper să-l mai 
întîlnesc pe Homberg și să-mi 
iau revanșa. Ah, de-aș fi avut bra
țele cu cîțiva centimetri mai lungii 
Vă asigur că de mult eram în 
posesia titlului după care alerg 
de atîția ani".

In cabină intrase tocmai V. 
Mariuțan. Se întorcea de la duș. 
„Nu prea sînt obișnuit să dau 
declarații presei — mi-a... decla
rat totuși el. Ce aș putea să vă 
spun? Sînt fericit că am ajuns 
în finală dar îmi reproșez că 
n-am insistat mai mult în meciul 
decisiv. Abramov a resimțit 
teva lovituri la stomac. Dacă 
tram mai de aproape, poate 
meciul s-ar 
învățat aici 
folosi toate 
viitoare".

cî- 
in- 
că 

Am 
pot

fi terminat altfel, 
multe și sper să 
acestea în activitatea

★

amiază întreaga de- 
plecat cu avionul din

Luni la 
legație a 
Praga, astfel că Ia ora cînd ci
tiți aceste rînduri, cei trei meda
liați de la Praga și colegii lor de 
echipă sînt din nou în mijlocul 
dvs., al celor care de acasă le-ați 
urmărit performanțele cu dra
goste și încredere. Putem spune 
că v-au îndreptățit speranțele!

FESTIVAL... Cuvînt cu mare 
rezonanță pentru fiecare tinăr iu
bitor de pace, pentru fiecare tinăr 
in sufletul căruia trăiesc senti
mentele prieteniei și 'înțelegerii, 
pe cared preocupă fericirea și vii
torul generației sale. Pentru el 
Festival înseamnă mare de zim- 
bete și steaguri, cintec și voie 
bună, miini care se string prie
tenește. tar Festivalul mondial al 
tineretului și studenților, de la 
Moscova, ajuns acum la a Vl-a e- 
diție, se înscrie pe făgașul aces
tor nobile năzuințe.

„PENTRU CA TOȚI TINERII 
DIN LUME SA FIE PRIETENI, 
INDIFERENT DE POZIȚIA LOR 
SOCIALA, DE CONCEPȚII POLI
TICE SAU CREDINȚE RELIGI
OASE, DE RASA SAU NAȚIO
NALITATE" — iată lozinca sub 
care se desfășoară totdeauna Fes
tivalul. Festivalul se înscrie tot
odată ca o uriașă sărbătoare a 
culturii, fiind un prilej minunat 
pentru demonstrarea posibilități

lor creatoare ale tineretului lu
mii. Arta, muzica, literatura, ști
ința au darul de a făuri punți de 
apropiere între oameni. Nu-i de 
mirare deci că toate aceste ma
nifestări ale spiritului uman vor 
fi prezente în vastul program al 
Festivalului, dînd acestei mari 
sărbători un înalt conținut și o 
ireproșabilă ținută.

Dacă vom frunzări doar progra
mul Festivalului, ne vom convin
ge pe dată de uriașa sa varieta
te. Intre 28 iulie și 11 august, vor 
avea loc la Moscova zeci și sute 
de manifestări ds țări murite cele 
mai felurite: întîlniri între dele
gații, întîlniri pe profesiuni și 
vtrste, manifestări de teatru pe 
temele „Pentru pace și prietenie' 
și „Gloria muncii pașnice', serbări, 
și întîlniri ale tinerilor să
teni, seminarii internaționale in 
discipline ca: medicină, pedagogie, 
istorie, arheologie, astronomie, ar
te plastice, educație fizică și sport 
ele. Vor mai avea loc seri de dans 
și teatru, de jazz și balet.

Foarte bogat va fi programul ar
tistic, cuprinzind concerte și spec
tacole, serbări internaționale ale 
cin tecului și dansului popular, ser
bări ale tinerelor talente, spec
tacole ale teatrelor de marionete 
din diferite țări, lecții de dans 
predate de cei mai pricepuți maeș
tri și, in sfirșit, marile concursuri 
artistice ale Festivalului de dans 
clasic și popular, muzică instru
mentală, canto și coruri.

Dar sportul? Sportul nu poale 
lipsi acolo unde se intllnește ti
neretul lumii, pentru motivul că 
în viața acestuia educația fizică 
joacă un rol important. Comitetul 
internațional de pregătire a celui 
de al VI-lea Festival, a anunțat 
că vor avea loc la Moscova mari

competiții sportive ale Festiva
lului. Aceste probe se vor desfă
șura intre 30 iulie și 9 august și 
la ele vor lua parte echipele di
feritelor organizații naționale care 
nu fac parte din federațiile 
sportive internaționale precum și 
sportivi și echipe ale cluburilor 
muncitorești, studențești, de elevi 
și altele.

Vor avea loc întreceri In 13 
discipline, printre care atletism, 
gimnastică, tenis de masă, fotbal, 
rugbi, natație, badminton, lupte 
libere, volei, baschet și altele. Tu
turor participanților la Festival le 
vor sta deschise întrecerile de

masă la tenis, volei și șah. Da 
asemenea, fiecare delegai va puiet 
obține insigna sportivă a Festiva* 
lului trecind normele, accesibil* 
tuturor, ale acesteia In zilele 
Festivalului va avea loc o întilnir» 
internațională a turiștilor lnir-ta* 
nul din coifurile cele mai' pitorești 
ale Moscovei,

După cum se vede programul. 
Festivalului este vast și variat, 
AtU de vast Incit unui om ti este 
peste puteri să fie prezent la toa
te manifestările sărbătorii tinere
tului. l-ar trebui — calculele cm 
arătat cu exactitate — nu mal 
puțin de ...100 de ani.

Un excelent rezultat obținut de handbaliștii noștri fa Pansevo
R.P. ROMINA — IUGOSLAVIA 13-9 (8-4) 
— Astăzi la Belgrad: meciul Belgrad-Bucureșri —

PANCEVO 2 (prin telefon). — 
Manifestînd o netă superioritate, 
știind să se stăpînească în mo
mentele decisive și avînd o linie 
de înaintare care a acționat foar
te rapid și eficace, echipa mascu
lină de handbal a țării noastre a 
obținut o frumoasă victorie in
ternațională învmgînd reprezen.

te echilibrat. In echipa noastră 
Haberpursch este înlocuit în poar
tă cu Sidea. In min. 14 Nodea 
marchează (5—4) dar superiori
tatea formației romine se eoncre» 
tizează mai tîrziu, după ce Stă- 
nescu a tras în bară în min. 19 
și după ce Sidea a salvat un gol 
gata făcut. Spre sfîrșitul reprizei 
inițiativa aparține jucătorilor noș
tri care înscriu trei goluri prin 
Sauer (în excelentă dispoziție de 
joc), dThtre care unul din 14 m. 
In ultimul minut de joc al re- 
prilzei, Sidea apără o lovituri 

de la 14 m. trasă de Dzodan, ast
fel că prima parte a meciului sa 
șfîrșește cu scorul de 8—4 în 

reprezentanților noș-

MARIUS GODEANU

Vasile Sidea a fost unul din cei 
mai buni jucători ai echipei noastre 

in meciul cu Iugoslavia.

tativa Iugoslavi» cu 13—8 (8—4). 
In cursul acestei partide — în 
care deseori publicul spectator 
a aplaudat cu căldură pe hand- 
baliștii noștri — inițiativa * 
aparținut în majoritatea timpului 
jucătorilor romîni

Jocul nu a început sub cele mai 
bune auspicii pentru echipa noa
stră: chiar în primul minut Stăm- 
bici a înscris la o lovitură de la 
19 m. astfel că gazdele conduceau 
cu 1—0. Dar jucătorii romîni atacă 
susținut. In minutul 6 tabela de 
marcaj, arată 2—1 pentru echipa 
romînă prin golurile înscrise de 
Bulgaru. Iugoslavii egalează priit 
Patici, însă din nou Bulgaru șl 
Sauer înscriu astfel că scorul este 
iarăși favorabil reprezentanților 
noștri: 4—2. Ca șt la înceoutul 
partidei handbaliștii iugoslavi reu
șesc să egaleze — va fi pentru 
ultima oară în acest meci — 
prin două goluri marcate de a- 
celași Patici. Este jumătatea 
primei reprize și jocul devine foar

șfîrșește 
favoarea 
tri.

După 
forțează 
ducă din handicap prin Stambici 
(dintr-o lovitură de la 14 m) șl 
prin Patici —- unul dintre cei mat 
periculoși atacanți ai gazdelor — 
așa că în min. 36 scorul era da 
8—6. Insă toate eforturile handba- 
liștilor iugoslavi de a-și impun» 
superioritatea ș. a obține egala- 
rea sînt inutile fiindcă reprezen» 
tanții noștri îi depășesc ca omo
genitate. Pînă la sfîrșitul partidei 
scorul evokiiază astfel: 9—6 Sa
uer, 9—7 Stambici (14 m.) 10—7 
Sauer (14 m.), 11—7 Wagner. 
12—7 Sauer, 12—8 Patici, 13-4 
Stănescu și 13—9 Anusicj. Fto- 
ierul final găsește echipa romîni 
in plin atac.

Arbitrul Karl Jung (R. F. Ger
mană) a condus excelent următo». 
rele formații:

IUGOSLAVIA: Mitici (Hairovk 
ci) — Ristici, Radovanovici, Dom- 
lienovici, Stambici, Gerovricî —• 
Anusici, Dolenec, Paticî, Korban, 
Dzodan. Au mal jucat: Laisici și 
Jifcovicl.

R. P. Romină: Haberpursch 
(Sidea) — Zahari. Strejtferdt, 
Donca, Nițescu, Telmann — Bul
garu, Sauer, Wagner, Jost, 
cu. Au mai jucat: Nodea 
lartL

Astăzi la Belgrad se va 
meciul Belgrad-București.

pauză, echipa iugoslavi 
alura și reușește să îe-

Stăne»- 
și Șe-

disputa

Atleții romîni participă luna aceasta 
la numeroase concursuri internaționale

sfîrșitul acestei săptămîni 
romîni participă la tnei 

concursuri internaționale în Po
lonia, Turcia și Grecia. In

La 
atleții

Ieri la amiază s-au reîntors de la Praga boxerii romîni care 
au participat la campionatele europene. Obiectivul fotoreporterului 
nostru i-a surprins pe campionul european Gh. Negrea, pe Mir
cea Dobrescu și pe V, Mariuțan imediat după sosirea pe aero
portul Băneasa. (Foto T, LEU}

lonia. Turcia Grecia. In ve- 
derea acestor concursuri părăsesc 
astăzi Capitala următorii: Iile 

Savel. Constantin Dumitrescu și 
Ion Bădici (concursul de la Pi
reu)’, Ion Soter. Gheorghe Stânei, 
Sorin loan și Zoltan Vamoș (con
cursul de la Istanbul). Joi ur
mează să plece spre Varșovia 
(Memorialul Kusocmski): Iolanda 
Balaș. Florica Oțel și Nicolaa 
Rășcănescu,

La 15—16 iunie la Praga se 
var desfășura întrecerile pentru 
concursul Memorial Rosicki. O 
săptămînă mai tîrziu la Bucu

rești va avea loc a doua ediție 
a triunghiularului între echipele 
feminine ale R.P. Romîne, Ita
liei și R. Cehoslovace. La aceeași 
dată au loc și campionatele inter
naționale ate Belgradului. In ul
timele zile ale lunii iunie. Ia Aue, 
în R.D. Germană, se va desfă
șura meciul între echipele R D. 
Germane și R.P. Romîne (bărbați 
și femeii
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Ieri, studenții și cadrele didac

tice de la Institutul de Cultură 
Fizică au avut festivitatea 
de închidere a cursurilor. In 
cursul dimineții, cabinetele me
todice ale fiecărei catedre au 
prezentat principalele lucrări 
publicate în cursul anului șco
lar 1956-1957. La festivitate au 
luat parte ca invitați, numeroși 
profesori de educație fizică din 
Capitală, tehnicieni și activiști.

Invitații au purtat vii discu
ții pe marginea unor lucrări va
loroase ca de pildă, „Rezultate
le experimentării gimnasticii de 
producție într-o cooperativă 
meșteșugărească din București** 
(autor lector ifrim Kertesz), „li
nele probleme ale specializării 
timpurii în jocurile sportive" (lu
crare redactată de colectivul ca
tedrei de jocuri sportive), ,.Stu- r 
diuil excitabilității ncuro-muscu- 
lare în antrenament” (autor : 
prof. Dr. Florin lllmeanu) etc, 
lucrări care au adus o contribu
ție importantă Ia dezvoltarea 
pe o bază științifică a culturii 
fizice și sportului.

După-amiază, pe stadionul 
Republicii au avut loc o serie de 
demonstrații sportive, susținute 
de cei mai buni studenți ai Ins
titutului printre care Alexandru 
Bizim, T. Ardeleanu, T. Cornei- 
șan, Veronica Răîleanu, Ștefa- 
nia Chtoseaua etc. iar seara, în 
sala de festivități a Institutului, 
studenții au prezentat un fru
mos program cultural-artistic.

Aspecte de la demonstrația spor
tivă a studenților de la I.C.F., care 
a avut loc iert ciupi amiază pe Sta
dionul Republicii eu prilejul serbării 
de închidere a cursurilor. Sus: un 
grup de stegari deschid demonstra
ția: dreapta: studenta veronica Ga- 
vriluț (anul II) sărind peste ștacheta 
înălțată la 1,41 m. (foto M. STREJA)

XIO DISPUTA NEOBIȘNUITA
Să facem mal întîi prezentă

rile :
Combatanți: conducerea comi

tetului orășenesc C.F.S. Reșița 
(președinte — Caița Mărie ici) și 
conducerea colectivului sportiv E- 
nergia 1. (președinte — Pavel 
Ștefan)).

învingătorul: ...necunoscut încă. 
învinsul : activitatea sportivă 

din orașul Reșița, în general, și 
cea din cadrul colectivului Ener
gia I., în special.

Și acum, să înfățișăm unele as
pecte ale acestei dispute neobiș
nuite. Este știut că organele lo
cale ce răspund de activitatea 
sportivă au obligația de a în
druma colectivele sportive, ac
tiviștii (salariați și voluntari), 

de a urmări și controla felul în 
care acestea sînt aplicate practic. 
Pe baza acestor îndatoriri (și avînd 
cuvenitele drepturi), 
comitetului orășenesc C.F.S. Reși
ța, Caița Maricici, 
și a reușit, în mare 
îndrume competent conducerea co
lectivului Energia contribuind 
astfel la activizarea acestui colec
tiv. De la un timp. însă, indica
țiile date de președintele comite
tului C.F.S. sînt considerate de că
tre tov. Pavel Ștefan drept cică
leli, vorbe de prisos etc.

— Ne pricepem destul și ne 
descurcăm singuri! — pretinde 

< președintele colectivului. Dar, 
î fără a contesta priceperea acestuia 
i și capacitatea sa de a rezolva a- 

n urnite probleme, felul tn care-și 
îndeplinește rolul în unele cazuri 
(munca de educare a snortivilor, 
de pregătire și promovare .a ca- 

r drelor tinere, raporturile cu unii

activiști etc.) nu-l îndreptățește să 
aspire ta... „merite în sport". Sub 
pretextul că nu suferă să fie 
cicălit și că el „nu încurajează 
birocrația", tov. Pavel Ștefan re
fuză să pună la dispoziția Comite
tului C.F.S. planurile de muncă și 
dările de seamă asupra activității 
colectivului, să respecte anumite 
reguli și norme de funcționare a 
colectivului. Considerînd că are 
drepturi și puteri nelimitate, tov. 
Pavel Ștefan a adoptat un sistem 
sui-generis, de a rezolva unele 
probleme. El a mers pînă acolo, 
incit, dînd curs unei năstrușnice 
inspirații, a soluționat într-un mod 
mai mult decît curios problema 
procurării unor permise de in
trare la
Cum ? Foarte simplu — după pă- 

. rerea sa. ,4 confecționat un număr 
de permise, aidoma celor oficiale 
eliberate de Comitetul regional 
C.F.S. Timișoara, urmi nd să le 
pună la dispoziția solicitanțilOr. 
Cazul a fost insă sezisat la timp 
de către Comitetul orășenesc 
C.F.S. Reșița, iar „soluția" tov 
Paved Ștefan a... căzut în baltă.

Discordia ce și-a făcut loc în 
raporturile dintre președintele co
mitetului orășenesc C.F.S. Reșița 
și conducerea colectivului Energia 
1 se manifestă și sub alte forme, 
mai mult sau mai puțin grave, 
aducând prejudicii activității spor
tive din localitate. Ce-i drept, nici 
tov. Gaița Mărie ici n-a făcut su
ficiente eforturi pentru a-și men
ține prestigiul de președinte al 
comitetului orășenesc C.F.S. El 

n-a folosit întotdeauna cele mai 
bune metode de muncă, s-a lăsat 
depășit de greutatea rezolvării u-

manifestările sportive.

nor probleme și, adoptând poziția 
tmului care „își lasă loc de bună 
ziua", a trecut cu vederea peste 
multe greșeli ale unor activiști 
sportivi din localitate.

Faptele petrecute pînă acum au 
scos la iveală că „eroii" acestei 
dispute neobișnuite du dat un 
orost exemplu în ceea ce privește 
munca de conducere a activității 
sportive. De aceea, se cuvine ca 
atât direcția organizatorică din 
cadrul C.C.F.S. — care răspunde 
de munca organelor sportive lo
cale — cît și conducerea asocia
ției Energia să ia grabnic măsu
rile necesare pentru curmarea a- 
cestor neajunsuri astfel incit ac
tivitatea sportivă din Reșița să se 
desfășoare în cele mai bune con-< 
dițiuni. PETRE DAVID

LA APARIȚIA NR. 3 
AL REVISTEI

Cu firească nostalgie am retrăit 
vineri după-amiază — in momen
tul încheierii cursurilor școlare — 
dubla bucurie pe ere o simt in 
această ocazie zeci și zeci de mii 
de elevi din toată țara. La ca
pătul unui an de învălămînt nu e 
puțin lucru să te șt'.i promovat 
în clasa următoare (sau, in cazul 
absolvenților școlilor medii, pro
movat în...viață) și să fii tot
odată în pragul unei vacanțe care 
se anunță plină de satisfacții..

...Normal, girului mi s-a îndrep
tat către sutele de elevi pe care 
am avut ocazia să-i văd. de-a 
lungul unui an, pe stadioane și 
In sălile de sport. Mi-am amintit 
de tinăra participantă la „Săotă- 
mîna atletismului școlar" organi-

„ARH1TECTURA R. P. R.”

Apariția celui de al 3-lea nu
măr din acest an al revis
tei „Arhitectura R.P.R." a 

•constituit o surpriză plăcută pen
tru iubitorii de sport și, în pri
mul rînd, pentru cei ce se inte
resează îndeaproape de dezvol
tare i bazei materiale a mișcării 
noastre sportive. Acest număr este 
cons crat aproape în 
noilor construcții sportive oare se 
ridică, în prezent, în diferite col
țuri ale țării. Amatorii de turism 

:4ac cunoștință încă din primele 
pagini cu proiectul după care se 
construiește în prezent noua ca
bană Negoiu (autori : arhitecții 
T. Maiorovici și S. Simionescu) 
o construcție spațioasă (180 

llocuri), înzestrată cu instalații 
tmoderne și care va oferi vizita
torilor condiții de cazare din cele 
.mai bune.

O interesantă și amplă prezen
tare este făcută proiectului sălii 

• de sDort pentru antrenamente a 
7I.T.B. care se construiește pe șo-: 
iseaua Ștefan cel Mare din Capi
tală, (autori: arh. V. Iliescu, ing. 

Aznavorian; org. șantier ing. 
Năvodaru). Această sală va 

folosită pentru antrenamente 
baschet, tenis, volei, gimnasti- 
ibox, lupte, haltere, scrimă, a- 

tletism și exerciții GFI.A. de că
tre salariații de la I.T.B. și spor
tivii fruntași ai asociației Progre
sul. In continuare sînt prezeniate 

-proiectele halei de sport „„23 Au- 
igust” amplasată în imediata ve- 
• cnătate a uzinelor „23 August” 
• (autori: arh. I. Moscii, H. Stoi- 
•cescu și S. Bercovici), ale canti
nei de la stațiunea de odihnă Va- 

■sile Roaită, ale casei de odihnă 
• de la Poneasca precum și foto- 
•grafiile diferitelor cabane turis
tice construite în ultimii ani.
|i Iată deci, o nouă dovadă a

preocupărilor arhitecților noștri 
pentru realizarea unor construcții 
sportive din cele mai utile și co
respunzătoare cerințelor actuale 
ale sportului la noi în țară, pre
ocupări pentru care aceștia me
rită toate felicitările.

zată de „Sportul popular", Anca 
Gurău și de colegele ei de sport, 
voleibalisia Mihaela Manol ache, 
schioara Durten Kralî și atleta 
Georgeta Palade de la școala me
die 22, de baschetbalista Rodica 
Juvara de la școala medie 12, de 
atleța Constanța Maieu (se. 15), 
Nkolae Bojari (șc. 28), Nicolae 
Grin (sc. 4), de atletul Liviu Ma
tei, voleibalista Mihaela Calangiu, 
trăgătorul Septimlu Dănescu (șc. 
7), de gimnaștii Bang-Hio-Suc și 
Emil Stere (șc. 17). De ei și de 
mulți alți colegi ai lor din școlile 
din Capitală, prieteni credincioși 
ai sportului. Cum or fi î-ntîmpiriat 
ei sfușitul anului școlar? Nu cum
va bucuria apropiatei vacanțe le-a 
fost întunecată de amărăciunea 
vreunei corigențe sau... și mai 
rău?

Nu, temerile mi-au fost zadarni
ce. Duminică dimineața, urmărind 
evoluția celor mai buni elevi spor
tivi din Capitală la serbarea spor
tivă desfășurată în sala Fior casca, 
i-am revăzut pe mulți dintre ve
chii cunoscuți, însoțiți de părinții 
lor. „Numai 4 și 5“ a fost răspun
sul lor la întrebarea mea,

V. A-

s-a străduit 
măsură, să

președintele

Serbarea artis- 
tic-sportivă a ele
vilor din Capitală 
a încântat privirile 
miilor de specta
tori prezenți du
minică dimineața 
în sala Floreasca 
și sîntem încre
dințați că cele 
două aspecte sur
prinse de fotore
porterul nostru vă 
vor convinge.

Sus : detaliu
din frumosul e- 

xercițiu cu mingi 
executat de an
samblul Școlii de 
7 ani nr. 114, 
condius de prof. 
Constanța Sta- 

vrescu.
Stingă : specta

culoasa piramidă 
executată — cu 
deosebită precizie 
— de elevii Școlii 
medii de băieți 

nr. 17, sub con
ducerea prof. Dan 
Popescu.
(Foto L. T1BOR]
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Ca oricare altă compe
tiție de masă, Spartachia
da nu trebuie privită ca 
un scop in sine; ea nu 
se reduce la simpla parti
cipare a tineretului la un 
concurs de atletism, na- 
tație sau ciclism. Scopu
rile unei astfel de compe
tiții sînt 
constituie 
tribuții la 
nizatorică 
sportive, 
interesului 
carea regulată a sportu
lui, la ridicarea de noi 
elemente talentate precum 
și la creșterea masivă a 
numărului de baze spor
tive și la pregătirea a cit 
mai multi purtători ai in
signe* G.M.A. Este știut 
faptul că normele G.M.A. 
pot fi trecute cu prilejul 
oricărei competiții oficiale 
și pentru aceasta nu este 
necesară decît 
parea comisiilor -----
Spunem aceasta pentru 
că nu ne putem plinge 
în nici un caz de lipsa 
concursurilor oficiale. Nu
mai cu prilejul Spartachia
dei de vară a tineretului 
puteau fi trecute 
zeci de mii de 
G.M.A. A fost sau

multiple. Ele 
tot atîtea con- 
întărirea orga- 
a colectivelor 

la dezvoltarea 
pentru practi-

losită această ocazie de 
către comisiile G.M.A. de 
la orașe și sate? In multe 
locuri da. Astfel, în regiu
nea Hunedoara, pe lingă 
numeroasele baze amena
jate în cadrul acestei ac
țiuni, au lost trecute în 
prima etapă a Spartachia
dei mii de norme G.M.A. 
La Brad, oficialii au înre
gistrat odată cu partici
pările tineretului din lo
calitate în probele de at
letism ale Spartachiadei 
trecerea a 643 norme 
G.M.A. Același lucru s-a 
întîmplat și în raionul 
Orăștie unde au fost tre
cute peste 600 de norme, 
în raionul Hunedoara 
(670) și in raionul Ilia 
(630). Pentru multe co
lective sportive din regiu
nea Hunedoara Sparta

chiada a constituit nu nu
mai un bun prilej de pre
gătire a aspiranților sau 
de trecere a unui număr 
oarecare de norme ci chiar 
de creștere a numărului 
de purtători ai insignei 
G.M.A. Poate cel mai 
grăitor exemplu îl oferă 
colectivele din orașul Hu
nedoara al căror număr 
de purtători a crescut in

lunile aprilie și mai cu 
mai bine de 900. Obține
rea unor astfel de reali
zări este strîns legată de 
munca rodnică a comisii
lor G.M.A., care, in gene
ral, desfășoară în regiu
nea Hunedoara o activita- 
te susținută

Dar, regiunea Hunedoa
ra nu constituie o excep 
ție. In a'te regiuni cum 
ar fi Galați, Constanța 
sau Timișoara concursuri
le din cadrul primei eta
pe a Spartachiadei au fost 
de asemenea din plin fo
losite pentru realizarea 
angajamentelor anuale 
privind pregătirea aspiran
ților și trecerea normelor 
G.M.A.

O sumară trecere in re
vistă a muncii desfășura
te pînă acutn în cadrul 
primei etape a Sparta
chiadei ne arată însă că 
nu pretutindeni, colecti
vele sportive au înțeles 
să împletească acțiunea 
de mobilizare a tineretu
lui la întreceri cu preala
bila pregătire a acestuia 
în vederea trecerii norme
lor G.M.A.

Mai mult chiar, atunci 
cina unit dintre pariici- 
panți obțineau rezultate

care corespundeau norme
lor cerute de regulamentul 
Complexului G.M.A. pe 
stadion nu se afla nici 
un membru al comi
siei G. M. A. care să 
Ie ia în evidență. Și apoi, 
peste cîteva luni, comisii
le se vor întruni desigur 
în ședințe, activiștii se 
vor văicări că aspiranții 
nu se prezintă la concur
surile pentru trecerea nor
melor etc.

Nu trebuie să surprindă 
pe nimeni faptul că de la 
începutul anului și pînă 
acum rezultatele pe linia 
complexului G. M. A. sînt 
cu totul nesatisfăcătoare 
în multe colective din re
giunea Iași, Pitești și 
Autonomă Maghiară. To
tala nepăsare a comisiilor 
G.M.A., a cadrelor teh
nice și a activiștilor spor
tivi din colectivele aces
tor regiuni, pentru acti
vitatea G.M.A., s-a oglin
dit puternic și in felul in 
care toți acești factori au 
înțeles să folosească 
Spartachiada de vară a 
tineretului ca un mijloc de 
pregătire a aspiranților 
și de trecere a normelor 
G;M.A. In aceste colecti
ve sportive există mai

curind o dăunătoare con- /
cepție despre rolul corn- <
petițiilor de masă în care 4
mulți activiști sportivi 
văd doar un prilej de ob- 4
ținere — prin orice mij- ,
loace — a primelor Ibctlri “
în clasamente. Firește, ,
lupta pentru intîietate ca- '
racterizează și trebuie să J
caracterizeze orice com
petiție sportivă. Dar, nu- X
mai atit nu este suficient.
Nu trebuie scăpate din ve- 1
dere importantele obiecti- ,
ve ale unei astfel de corn- ’
petiții în care, de multe (
ori, performanța unui 1
sportiv sau altul joacă un (
rol secundar.

Șpartachiada ce vară a I
tineretului se află încă în b
plină desfășurare. Este 
timp suficient pentru ca .
acolo unde problema corn- •
plexului G.M.A. a fost (
complet uitată să revină l
în atenția comisiilor ’
G.M.A,, a organelor și 
organizațiilor sportive. (
Spartachiada poate și tre- 
bute să însemne: mii de 
alte norme G.M.A-., 
de noi 
net.



Campionatul republican de caiac-canoe

Duminică s-a disputat etapa a doua a campionatului republican 
de atletism pe echipe. Și a plouat din nou. Nimic neobișnuit. Ba, 
dimpotrivă. Ne-am obișnuit, doar, cu ploile din ultima lună. Dar 
ploaia cu aspect torențial care a pornit tocmai cind atleții trebuiau să 
ia startul... a oprit, firește, pe spectatori in casele lor. In vastele 
tribune ale Stadionului Republicii, cițiva.„ temerari. Nici măcar sute, 
ci doar zeci de spectatori.

Dar nu în asta constă . hiba', cum spun ardelenii, ci in aceea 
că pista s-a acoperit de îndată cu apă. Și apa nu s-a scurs. Nici în- 
tr-o oră, nici în două. Pe ici-colo (in turnanta dinspre Puțul cu apă 
rece) a rămas în băltoace pînă seara. In această situație organiza
torii au f*cut ce se putea face. Culoarele 1—3 t ind cu totul inun
date, au marcat cu fanioane (drept coardă) limita culoarului 3 și 
atleții au alergat pe culoarele 4—6, mai puțin inundate, cu toții, bu
luc. Și. firește, în fiecare serie, unii atleți au căzut. S-au lovit mai 
grav sau mai puțin. S-au ridicat și — spre lauda lor — au continuat 
cursa. Alții și-au pierdut echilibrul. Cu toții. însă, atleți și atlete, 
au obținut — cum e și normal — rezultate sub-valoarea lor. Și e pă
cat și de veteranul Dinu Cristea. care a alergat din nou. Ia 47 ani. 
5000 m. sub 15 minute; de Greceseu și Veliciu. care în aceeași cursă 
au furnizat, întrecîndu-se, un minunat spectacol; de Wiesenmayer, 
care a terminat 400 m. in 50.1; de Elisabeta Buda care pe 800 m. 
a obținut 2:13 2 ca și de atîția alții.

Acum sîntem în miezul problemei. Ce facem cu pista Stadio
nului Republicii? Este limpede că in starea actuală — nu numai pe 

timp de ploaie, ci și cind e frumos — ea nu mai corespunde. Pe 
această pistă Suhariev în 1951 a alergat 10.3 pe 100 m. stabilind 
un nou record sovietic și egalînd recordul european, iar Kolev a adus 
la 10 4 recordul bulgar. In 1953, în neuitatele întreceri ale primei 
ediții a Jocurilor sportive internaționale prietenești ale tineretului 
echipa feminină a U.R.S.S. a stabilit recordul mondial la 4x200 m.. 
Ciudina a realizat recordul mondial la pentatlon. în memorabila cursă 
de 5000 m. Zatopek, Kuț și Kovacs au obținut rezultate excepționale, 
la 6 mile Zatopek a depășit recordul mondial. De această pistă, toți 

< atleții veniți din numeroase țări au declarat că este una dintre cele 
mai bune din lume. Gaston Reiff — cunoscutul atlet belgian — re
greta că fiind accidentat nu poate alerga pe o asemenea pistă. Pe 
această pistă au fost stabilite zeci de recorduri ale R. P. Romine 
și ale altor țări. Vă amintiți, desigur, că in 1955, la meciul cu echipa 
Franței, după prima zi de concurs a plouat torențial pînă a doua zi 
la amiază. Dar la ora concursului pista s-a prezentat în condiții atit 
de bune încît atleții fiancezi, uimiți, au spus că este o... pistă mira
culoasă.

Sîntem, însă, în 1957. In anul cînd organizăm ediția a X-a — 
jubiliară — a atit de apreciatelor noastre întreceri internaționale de 
atletism. Peste doar 19 zile, vom găzdui meciul triunghiular femi
nin. întrecîndu-ne cu atletele din Italia și Cehoslovacia. Și pista 
noastră vestită ? La orice ploaie se acoperă cu apă, devine imprac
ticabilă.

Specialiștii afirmă că drenajele stadionului s-au înfundat. Nu 
știm sigur, dar poate că este așa. Sigur știm doar că pista nu a mai 
fost îngrijită ca în alți ani. Sîntem convinși că și tov. A. Dimitriu 
— director al I.E.B.S. — este de acord cu noi și că și părerea sa 
este că... nu avem voie să ne facem de rîs. De altfel, au trecut două 
săptămîni de cind tov. Dimitriu și-a luat angajamentul să se ocupe 
în mod special de această problemă. Dar sînt mai puțin de trei săo- 
tămîni pînă la meciul cu Italia și R. Cehoslovacă. Nu e vreme de 
stat, tovarăși de la I.E.B.S. I

Dacă nu se găsește altă soluție mai bună, ținînd seama de timpul 
scurt, s-ar putea construi niște canale in marginea pistei sub bordură, 
pentru scurgerea apei, așa cum este unul la stadionul Tineretului. 
Aceasta firește, în mod provizoriu. Pe urmă se vor putea face lucrări 
mai mari.

Așteptăm, cu nerăbdare, ca împreună cu atleții, să putem , 
aduce cuvinte de laudă conducerii și lucrătorilor de la I.E.B.S. pentru ‘ 
măsurile luate. i

ȚICU SIMION 1

Rugtmil bucurestean
Va trebui să așteptăm o a treia 

partidă de rugbi București—Cardiff, 
pentru a vedea de partea cin tn- 
clin|ă balanța, spunea după 
’Jocul ! de sîmbătă dl. H. 
Johnson, conducătorul celebru
lui club din Țara Galilor 
(N.R. prin victoria înregistrată de 
selecționata Bucureștiului — 6—3 
— ea a egalat scorul întîlnirilor 
directe dintre nugbiștii bucu- 
reșteni și cei din Cardiff; 9—9). 
Și spunînd acestea d1. Jo’inson i-a 
invitat pe rugbiștii bucureșteni să 
viziteze Marea Britanic. în ve
derea susținerii unor noi partide 
internaționale. Invitația e bine
venită deoarece partidele de rugbi 
roiBÎno-britanice au constituit nu 
numai valoroase spectacole spor
tive, ci au însemnat totodată o 
contribuție efectivă la creșterea 
nivelului rugbiului practicat de 
echipele noastre fruntașe.

CITE CEVA DESPRE ÎNAINTA
REA ECHIPEI BUCUREȘTIU- 

LUI...

Ultimele partide internaționale 
au conturat tendința selecționate
lor noastre de a juca cît mai 
mult pe înaintare. Acest lucru e 
cauzat de doi factori:

1. existența în echipele noastre 
a unor valoroși înaintași, și

2. slăbiciunea liniilor noastre de 
trei sferturi.

De aici, preferința echipelor ro- 
mîne de a acționa pe înaintare. 
Și, dînd... „cezarului" ce i se cuvine 
trebuie să arătăm că înaintașii 
noștri se descurcă din ce în ce 
mai bine, progresele lor devenind 
pe zi ce trece tot mai evidente. 
Ei joacă acum la nivelul celor 
mai bune înaintări din Europa 
(ne referim la faptul că au domi

Pista Stadionului
Republicii

egalează ca joc și valoare
nat rutinata înaintare a echipei 
Franței și au anihilat forța de 
joc a redutabililor înaintași ai 
Cardiffului). înaintașii noștri par
ticipă cu succes la acțiuni Co
lective bine organizate și au o 

tendință constructivă tot mai ac- 
centurtă. Aceste atribute au fost 

Al. Penciu, din nou printre cei 
jemarcați".

subliniate de toți vizitatorii noștri, 
care au rămas entuziasmați de 
progresele înaintașilor romîni, fie 
că se refereau la valoarea lor 

de ansamblu, fie la individualită
țile marcante: Moraru, Paloșanu, 
Marinache, Florescu, Pircălăbcscu, 
Iordăchescu etc.

Și acest lucru trebuie să ne 
bucure și să constituie un îndemn 
șpre un joc mereu îmbunătățit, ,

Sportivii de Ia Dinamo învingători în 12 profc
Ca să se poată ..vedea* cam

pion republican al ediției din acest 
an, dinamovistul Eremia Oprea a 
trebuit să aștepte duminică încă 
vreo patru ceasuri în plus. Mai 
tatii, din cauza ploii torențiale 
care i-a determinat pe organiza
tori să amine probele cu dduă ore 
și apoi pentru că, după cursa de 
500 m. s-a decis (în mod justifi
cat)... realergarea ei- Au fost, de 
fapt singurele „incidente* de du- 
minccă. Campionatul republican 
de caiac-canoe a cunoscut — și 
în probele de viteză — același 
succes pe care l-am consemnat în 
cronica de duminică. Despre dîr- 
zele dispute la majoritatea pro
belor de viteză se pot spune mul
te lucruri. Amintim doar un sin
gur exemplu: pentru prima oară 
în istoria canotajului nostru, la 
caiac simplu fete locul I a fost 
ocupat de două sportive: Ana 
Budu (CCA) și Rodîca Petrescu 
(Locomotiva). Cu excepția acestei 
probe șl a celor de caiac dublu 
fete (care a revenit echipajului de 
la Loc. Brăila) și canoe dublu vi
teză (cîștigată de I. Suhov-E. 
Danielov de la CC. Al. toate ce
lelalte titluri de campioni au fost 
cucerite de sportivii dinamoviști. 
Mai greu decît în alți ani. Dinamo 
a dominat totuși categoric între
cerile djn cadrul campionatelor 
de caiac-canoe. Cele 18 titluri de 
campion au revenit, de altfel, nu
mai concurenților din 3 asociații: 
Dinamo (12), CCA (5)‘ și Loco
motiva Brăila (1).

Pentru că viitoarele însemnări 
despre aceste campionate se vor 
adresa mai mult concurenților și 
antrenorilor, credem că trebuie să 
amintim acum faptul — destul de 
îmbucurător — că la această edi
ție organizatorii n-au rămas prea 
mult datori. Programul întreceri
lor a fost respectat, numeroasele 
probleme privind organizarea 
propriu-zisă a campionatului "și-au 
găsit o fericită rezolvare. Cu 
aceeași bucurie notăm și lipsa 
oricăror contestații — destul de 
abundente în edițiile trecute. Cîit 
despre arbitri: un călduros „bravo" 
pentru felul cura și-au îndeplinit 
sarcinile.

*
întrecerile de duminică s-au 

terminat cu următoarele rezul
tate: Caiac 2 b. 500 m. 1. S. Teo- 
dorov-M'. Dajdea (Dinamo) 1:52,0;
2. V. Habalîc-V. Aida (FI roșie 
Arad) 1:54.7; 3. I. Reibel-FT. Co- 
jocaru (Progr. Timiș) 1:58,0 
Caiac simplu fete: 1. Ana Budu 
(CCA) și Rodica Petrescu (Loco
motiva Buc.) 2:25,0: 2. Maria Sze- 
kely (Voința Tg. Mureș) 2:35,4;

pe cel din Cardiff!
...ȘI DESPRE LINIA EI DE 

TREI SFERTURI
Deși avem în liniile dinapoi in

contestabile individualități ca lo- 
nescu, Penciu, Ghiuzelea etc., e- 
voluția iintai noastre de trei 
sferturi a fost, din păcate, mat 
puțin elogiată. Și pe drept cuvînt, 
fiindcă atacanțvf «noștri aus fost 
reduși de cele mai multe ori la 
rolul pasiv de apărători. Trei sfer
turile noastre nu pătrund. nu 
atacă decît rareori direct, oreferind 
cursele laterale, fără rezultate. Teh
nica lor insuficientă nu le permite 
să spargă dispozitivul advers, să 
fenteze și să realizeze drum liber 
aripilor spre terenul de țintă al 
adversarului. Acestea stat numai 
cîteva succinte observații prilejuite 
de cele patru partide internaționale 
susținute în acest sezon de echi
pele noastre, concretizate și de 
laptul că selecționatele romîne 
nu au realizat decît două încercări 
(una în partida eu Londpa prin 

Chiriac și una cu Cardifful prin 
Nanu), ceea ce — trebuie să ad
mitem — e foarte puțin față de 
6 ale adversarilor.

Spre a pune capăt carenței ee 
realizatori am sugera antrenori
lor echipelor reprezentative să 
urmărească cu mai multă atenție 
evoluția tinerei linii de trei sfer
turi a Energie» I.S.P., incontes
tabil revelația sezonului de pri
măvară. (din această formație nu 
a figurat în echipa națiolaiă de
cît Bărăscu, — pe 3tipă — 
care în paranteză fie apus, a jucat 
anul acesta numai fundaș)'. Cre
dem că elemente talentate cum 
ar fi S. Niculescu, Luscat, 'Ma- 
teescu, etc., merită a fi promovate 
cu curaj, în speranța că, atent 
îndrumate, ele vor aduce linia 
noastră de trei sferturi la nivelul 
și valoarea înaintării.

D. CALiMACIII

3. C. Sandu (Voința Galați) 
2:38.7. Caiac 2 fete 500 1.
Cornelia Constantinescu-Maria Po- 
haria (Loc. Brăpla); 2:24,4: 2. 
Hermina Mkhefc-Mihaela Șerbau 
(FI. roșie Timișoara) 2.29,7; 3.

5. ISMAILCIUC

Ileana Czako- Maria Man (Ener
gia Reghin) 2:31,1; Caiac 4 fete.
I. Dinamo Buc. (C. Prisăcatu- D 
Rațiu-B. Sfrancioc-V. Grigorescu) 
1:32,2; 2. Dinamo Buc. II: 1:43,0,
3. Recolta Buc. 1:46,2. Caiac sim
plu băieți 1000 «î. 1. Aurel Ver-»

ovfiuna -------------------------

pedeapsă
„SFATURI”

încă un sport care „prinde 
aripi": hocheiul pe iarbă. N-a 
trpcul decît puțină vreme de 
cind activitatea' In acest in
teresant sport se limita la mo
destele demonstrații din „des
chiderea" sau chiar din... pau
zele meciurilor de fotbal și 
iată că azi avem un campio
nat republican de hochei pe 

iarbă, ba chiar avem la dosar 
și prima victorie internațio

nală.
Și cei din Timișoara — după 

cum ne informează corespon
dentul Mircea Popovici — au 
prins gust de hochei pe iar
bă. S-a învățat regulamentul, 
s-au făcut primele antrena
mente și, pe data de 19 mai, 
publicul din Timișoara avea 
ocazia să vadă și un meet 

„oficial" de hochei pe iarbă: 
Energia S.P.E.E. Timișoara—■ 
Voința Ploești.

Dar unde să se joace me
ciul? Bineînțeles, pe un teren 
cu... iarbă. Au început atun-ct 
tratativele cu colectivul Știin
ța, care, în modul cel mai o- 
perativ cu putință, a spus: 
nul Cum terenul Progresului 
era în reparație, singura „sal
vare" rămînea stadionul Ener-

S-A ÎNTÎMPLAT LA ARAD...
E rău de bieții hacheiști că 

nu găsesc nici un teren, dar 
nu e bine nici de fotbaliști, 
care, uneori, găsesc prea multe 
terenuri! Așa i s-a întîmplat 
echipei Energia III Reșița, 
cind s-a dus ba Arad să joace 
cu Flamura roșie 7 Noiembrie, 
în cadrul categoriei C. Panoul 
din fața Comitetului orășenesc 
C.F.S. anunța că meciul are 
loc la ora 17, pe terenul Pro
gresul. „Perfect" și-au zis ju
cătorii reșițeni și s-au dus la 
culcare. A doua zi dimineața, 
trecind întîmplător prin fața 
C.C.F.S.-ului, unul din reșițeni 
a observat un petic de hîrtie 
lipit peste anunțul cu meciul. 
S-a apropiat și a citit că par
tida se va d&sfășura la aceeași 
oră, insă... pe alt teren: Fla
mura roșie 7 Noiembrie. Dar 
unde-o fi terenul „7 Noiem
brie"? s-au întrebat oaspeții, 
oare nu prea cunoșteau Aradul. 
Oamenii au urcat cele 3 etaje 
pînă la C.C.F.S., ca să se in
tereseze.

aescu (Dinamo) 2 VirgfT
Mocioău (Loc Buc.) 4:31,1. 3ij 
Ion Șuieri (Din. Constanța) 4 36,3» 
Caiac 2 băieți 1.660 m I. D. Rj— 
dulescu-I Marinescu (Dinamo)» 
4:00.2; 2 V Andrei I. Barbu (Di
namo) 4:03.8; 3. D. Hoka-G An-e- 
toniu (Energ. Galați) 4:06.0a. 
Caiac simplu băieți 500 m.; IX 
Eremîa Oprea (Dinamo; 2;l0,t;(
2. I. Pouescu (Voința Buc.)J 
2:11,3; 3. Al. Timbulaș tDrcmoji 
2:12.4. Canoe 1.000 m: 1. S. I -* 
mailduc (Dinamo) 4:55,5; 2. Nw 
Tarara (CCA) 5:07,3: 3. I. Grosul 
(Dinamo) 5:12.3 Canoe dublul 
1.000 m.: I. I. Suhov- E. Danielov' 
(CCA) 4:47,0. 2. P. Tarara- IA 
Nichiforov (Marina Constanța)^ 
4:48,0; 3. Conțolenco-Ditcov (CCA)F 
4:49.2 Caiac 4 băieți 1.000 m ; l.> 
Dinamo (Andreescu—Alex. Mihai-* 
P. Borisov—Pîslariu) 3:41.0; 2.1* 
CCA 3:4(L5; 3. Progresul Buc.. 

3.50,0 Ștafeta 4 x 500: 1- Dinam»»» 
(E. Oprea—S. Teodorov—M. A— 
nastasescu—A. Vernescu) 8: 17.5 C 
2. CCA 8:54.2, Energia 9:08.5.

După două zile de concurs^, 
punctajul definitiv pe asociații a-- 
rată astfel: 1. Dinamo (99 pct-)9 
2. CCA (67 pct.) 3. Locomotiva^ 
(36 pct.) 4. Energia (26 pct) 5— 
Voința (24 pct) 6. Flamura ro— 
roșie ji Progresul ți3 pct.) 7._ 
Recolta (3 pot.) șl 8. ȘtKnțav 

zero pct.).

A

gia-Electromotor. Cei de la E- 
nergia S.P.E.E. s-au adresat 
Energiei Electromotor, ca 
unul... frate mai avut. Dar. 
nu știți cum sînt cei avuți? 
Refuzul a fost încă mai ca
tegoric decît în primul caz, 

Hocheiștii au [ost sfătuiți — 
ce e drept, frățește! —• să 
caute un alt teren mai puțin 
arătos, la nevoie chiar fără 
iarbă!

„Sfaturi" asemănătoare pri
mesc jucătorii de hochei pa- 
iarbă și pe la Ploești și pe la 
Oradea și poate că și în alte 
părți. Munca de convingere pe 
care trebuie s-o ducă hoche- 
istti este deseori mai... isto
vitoare decît meciul în sine, 
așa cum s-a întîmplat la ti
mișoara, unde a fost nevoia 
de pledoarii de ore întregi 
pentru a-i mai „îmbllnzi" per 
cei de la Energia Electromo
tor.

Dacă organele de resort nu. 
vor interveni mai energic, lo
cul hocheiului pe iarbă va fi 
hiat în curînd de alte „disci
pline sportive", ca: hochei pe..— 
zgură, hochei pe pietriș, ho
chei pe nisip, sau chiar hochei 
pe... bolovani!

— Dacă vreți să vizitați te
renul „7 Noiembrie1* — le.a 
răspuns tov. Barbu, președin
tele Comitetului orășenesc 
C.FdS. — vă pot conduce chiar 
eu pînă acolo. Dar să știți că 
după-amiază voi jucați de fapt 
pe... Locomotiva!

„Epilogul" ni-l relatează co
respondentul nostru Gheorghe 
Dobrescu: Intîlnirea s-a dis
putat pe terenul Locomotiva- 
în fața a peste... 65 de spec
tatori, oare, cine știe din ce 
surse confidențiale, aflaseră 
unde se joacă meciul. Cei mai 
rnulți dintre arădeni nici n-au 
știut că s-a jucat și au venit 
seara ba hotel, unde se afla 
echipa din Reșița, să se intere
seze de ce n-a avut loc me
ciul. '

Aflînd cele întîmplate, oa
menii s-au întrebat, pe bună ț 
dreptate: „ăsta e campionat ■
de fotbal, sau., joc de-a v-ațl \
ascunselea ?!...“

JACK BERARIU j
V. ARNAUTU .



Jată noile campioane de handbal ale țării, cîteva clipe 
' " ' ‘ *“ ,*;ioare,  de la stingă La

[ttrora Popescu (căpitanul 
Aron, Elena Roșu, Marieta Savu, _
Lucia Teo dor și Elena Roșul eseu; jos, de la 

LRiana Borcea, Victori (a Dumitrescu și Lu- 
(Foto I. MIHAICA)

<ux primit cupa și tricourile. In pici 
'Marina Jipa, Antoaneta Vasile, Aure 
Maria Ghiță, Doina

Nițoiu, Ella Ticu, 
la dreapta: 

wrefia Georgescu.

Flamura roșie
Intreciod in finală pe Progresul M. I. C. 

Steagul roșu a cucerit titlul 
republicană la handbal feminin

va spune mai 
o tactică po- 
la maximum 
echipe. Meri- 

: este tocmai

Irina Naghi îl putea

Fllamura roșie Steagul roșu a 
realizat o victorie neașteptată, în
să Clara și pe deplin meritată în 
farța Progresului M.I.C.

jocul s-,a desfășurat în întregime 
In condiții neobișnuite, pe burniță, 
după o ploaie care murase complet 
terenul. Devenise clar de la înce
put că în astfel de condițiuni pre
gătirea tehnică își ■ 
puțin cuvîntul decît 
trivită valorificării 
a calităților fiecărei 
tăi noii campioane 
acela de a fi adoptat o tactică prin 
care posibilitățile sale — de altfel 
destul de modeste — au» fost uti
lizate la maximum. Dovedind un 
extraordinar spirit de luptă, ca șt 
o remarcaibilă orientare tactică, Fla
mura roșie Steagul roșu a știut 
să-și angreneze adversara în jo- 
Mil care-i convenea.

Chiar din primele minute, cal
mul și hotărîrea jucătoarelor Fla
murii roșii au impresionat și au 
clătinat convingerea celor care scon
tau într-o victorie sigură a Pro
gresului M.I.C. Nu trece multă 
vreme și superioritatea manifestată 
în jocul de cîmp este concretizată 
în primul gol al partidei, înscris 
de Victorița Dumitrescu, printr-un 
șut pe care 
reține.

Conduse cu î - 0, jucătoarele 
Progresului M.I.C. mu reușesc eă 
se regăsească, să închege o acțiune 
ofensivă sau cel puțin să stăvi
lească atacurile adverse. O nouă 
acțiune a Flamurii roșii are ca 
rezultat mărirea scorului la 2-0 în 
urma unei lovituri a Victoriei Du
mitrescu combinată cu... neatenția 
arbitrului Cornel Șenchea, care 
n-a observat că sînt 7 atacante in 
feeimea de teren a Progresului.

Scorul rămîne neschimbat pînă 
la pauză iar la reluare jucătoarele 
Flamurii roșii par mai hotărî te să-1 
mențină decît să-1 mărească. Apă
rarea Progresului la tîndul ei de
vine mai activă, numai că, ener
vate de faptul că adversarele „ți
neau" mingea, ca și de ineficaci
tatea înaintării proprii, jucătoarele 
de la Progresul încep să joace 
dur, să faulteze des. Cu 4 mmnte 
înaintea sfîrșitalul joculut Elena 
Pădureanu reușește să reducă din 
handicap și meciul se termină la 
•corul de 2—1 (2—0) dînd Flamu
rii roșii Steagul roșu (antrenor 
Constantin Popescu) cîștig de cauză 
în lupta pentru titlul de campioană 
republicană. Progresul M.I.C. a pier
dut jocul și... titlul, pentru că n-a 
știut să-și pună în valoare incon
testabilele calități, în condițiile 
•peciale de vreme și teren, a ju- 
cat crispat, nervos, a tras rar și 
nesigur la poartă și nu s-a apă-

Concurs de biciclete
pentru copii

Din cana» ploii, concursul de 
biciclete pentru copii care tre
buia să Qîbă loc în ziua de 2 
iunie s-a cminat pentru ziua de 
5 Iunie, erele 16. Adiunanea 
■concurenților se va face în piața 
Palatului Republicii și nu în 
piața Victoriei cum fusese sta
bilit j/miția]. 

după ce 
dreapta: 
echipei) 
Magda

rat term decît în a doua jumătate 
a meciului; ți în această perioa
dă însă, acțiunile defensive au de
generat deseori în faulturi.

In lupta pentru locurile III-TV, 
Progresul Orașul Stalin a între
cut Energia Codlea cu 4-1 (1-0).

Au înscris Maria Scheipp (3) și 
Ana Stark pentru învingătoare, 
Ecaierina Feliesz pentru înv>nse. 
Corect arbitrajul lui M. Petrescu.

V. ARNAUTU
★

In campionatul masculin catego
ria B s-au înregistrat următoarele 
rezol ta te : Energia Sibiu — Voința 
Sighișoara 7-3 (7-0), Recolta Va- 
riaș — Energia Reșița 9-4 (4-1), 
Progresul Arad — Progresul Odor- 
hei 11-8 (5-6), Dinamo Tg. Mu
reș — Locomotiva G.N. 18-9 (5-6), 
Dinamo București — Progresul 
Arad 8-3 (5-1).

Timpul a fost iarăși adversarul nr. 1 al atlețîlor noștri
Timpul complet neiavorabil care 

se pare, că urmărește cu... vrăjmă
șie deslășurarea fiecărui concurs 
de atletism din acest an, a ținut 
să nu se desmintă nici de data 
aceasta și să servească drept 
introducere cronicei noastre, punîn- 
du-ne chiar în situația neplăcută 
de a ne repeta concurs de concurs. 
Dar chiar cu acest risc, al repe
tării, trebuie să începem prezen
tarea rezultatelor de duminică, le
gate tot de timpul prost. Duminică 
dimineață a plouat mult trans- 
lormînd pista stadionului Republi
cii, într-o Imensă băltoacă. Satu
rată de apă, pista nu a mai putut 
absorbi cantitatea mare de ploaie 
și în ciuda eforturilor îngrijito
rilor stadionului, primele trei cu
loare au devenit totuși impracti
cabile. Din acest motiv s a ajuns 
la situația că a trebuit să fie 
folosite numai ultimele trei culoare 
și că o serie întreagă de curse 
au trebuit să se desfășoare după 
o formulă de compromis: la 200 
m. s-au alergat serii ș< finale cu 
cîte trei concurenți; la 400 m. s-a 
pornit cu start din uâcioare și 
fără culoare, la ștafete ia fel. 
Locurile de aruncări au fost im
proprii, pistele de elan la sărifori 
de asemenea, iar pista stadionului 
mustind de apă a adăugat.» secunde 
la toate performanțele alergăto
rilor.

In aceste condițiuni, ne vine 
foarte greu să putem aprecia la 
justă valoare rezultatele înregis
trate. Dar chiar și așa, sînt a 
serie de cifre bune care cresc ast
fel, și mai mult în valoare. Aurel 
Raica a aruncat greutatea la nu
mai 6 cm. de recordul republican, 
Maria Diți s-a arătat constantă 
tn aruncările de peste 42 m. (reți
neți faptul că aruncarea suliței, s-a 
desfășurat pe ploaie). Constantin 
Grecescu, dar mai cu seamă fon 
Veiliciu—revelația incontestabilă. a 
Concursului — N. Bunea, V. Pop și 
C. Dinu au realizat rezultate supe
rioare. Merită a fi subliniată com
portarea Elîsabetei Buda, George- 
tei Mogoș, Irinei Zegreanut a iui 
Mircea Ursac, Al. Dincă, Gn. Po
pescu, Nicolae Liga, Elisabeta 
Stănescu, Sanda Grosu, Dumitru 
Gîrleanu, V. Zăvădescu etc.

Dar iată rezultatele înregistrate 
în ziua a doua a întrecerilor- BĂR
BAȚI: 200 tn.: I. Măgdaș (S) 
22,4; 1. Savel (D) 22,6; St. Dobay

losif Sîrbu a reaNzat performante excepționale
387 p. la poziția picioare și 1.178 p. la 3X40!

După ce in prima zi a con
cursului de tir „Cupa măiestriei", 
lulius Pieptea și-a înscris din nou 
numele pe tabela recordmanilor la 
pistol precizie, în dreptul unei per
formanțe de valoare internațională 
(554 p.), iar H. Herșcovici a ega
lat două recorduri R.P.R., în cea 
de a doua parte a competiției, des
fășurată duminică pe poligonul Tu
nari, Iosif Sîrbu a întrecut și cele 
mai optimiste așteptări realizînd 
performanțe excepționale, peste ni
velul recordurilor lumii!

Deși după primele două pozifii 
»le probei de armă liberă cali
bru redus (culcat și genunchi) 
se afla cu 4 p. in urma lui II. 
Herșcovici, maestrul emerit al 
sportului fosif Sîrbu a realizat 
la poziția picioare un nou record 
R.P.R. 387 p. (recordul mondial 
este deținut de trăgătorii O. Jen
sen și M. Itkis co 384 p.) — to- 
talizind 1.178 p. ! Performanța de 
la 3x40 (1.178 p.) este egala re
cordului R.P.R., stabilit anul trecut 
de H. Herșcovici și este mai bună 
cu 2 p. decit recordul mondial 
(O. Jensen 1.176 p. — București 
1955). Evoluția ascendentă a 
performanțelor obținute în acest 
an de Iosif Sîrbu ne dovedește că 
acesta se află în cea mai bună 
formă a carierei sale sportive, lu
cru deosebit de îmbucurător acum 
în pragul unor mari întreceri in
ternaționale.

Performanțe bune au obținut și 
ceilalți component! ai lotului re
publican care se pregătesc în ve
derea concursurilor internaționale 
de la Torino și Kiev. Iată rezul
tatele tehnice:

Armă liberă calibru redus (po
ziția picioare): 1. losrf Sîrbu 387 
p. — nou record R.P.R. (v. r. 386 
p. — Iosif Sîrbu); 2. C. Antones
cu 377 p.; 3. Dinu Vidrașcu 375 
p.; 4. H. Herșcovici 374 5. I.
Văcaru 371 p.; 6. L. Cristescu 
369 p. 7. N. Cojocaru 369 p.

3x40: 1. losif Sîrbu 1.178 p. —

(D) 22,7; Gr. Enache (C.C.A.) 22,9; 
400 m.: I. Wiesenmayer (D) 50,1; 
Tr. Sudrigean (S) 50,3; T. Cornes- 
șan (S) 50,9; 1.500 m.: V. Popa 
(D) 4:06,0; D. Birdău (D) 4:06,3; 
5.000 m.: C. Grecescu (DJ 14:34,2; 
L Veliciu (S) 14:36,4; N. Bunea 
(C.CAJ 14:43,6; V. Pop (D) 
14:43,6; C. Dinu (E) 14:49,8;
110 m. g_: M. Ursac (D) 15,2; Al. 

Dincă (L) 15,3; Gh. Vintilă (S) 
15,4; P. Păunescu (D) 15,7; 10
km. marș: N. Liga (FI. r.) 46:20,0; 
H. Răcescu (D) 47:45,4; M. Neagu 
(D) 47:57,4; C. Nourescu (SJ

AUREL RAJCA
48:10,6; triplu: V. Zăvădescu 
(CCA.) 14,51; St Stoian (S) 
14,24; C. Poenaru (R) 14^00; Înăl
țime: C. Dumitrescu fS) 1,84; V.- 
Cancă (S), C. Porumb (Fl. rj și 
C. Stănescu (LJ 1,80; prăjină: S«

Concursul tinerilor înotători
Sîmbătă seiara s-a desfășurat la 

bazinul acoperit da ia Floreasca 
un Bmportant concurs de natație 
rezervat copiilor, închinat zilei de 
1 iunie, la care au uarticîpat peste 
200 de concurenți. rată cîteva re
zultate tehnice: cat. III inîtnă la 
10 ani) 33 m spate b. C. Geor
gescu (Centrul de copii) 32,6; 33 
m bras f. Ana Kraus (D) 34,7; 33 
m. liber b.; M. Zager (Rec.) 24,3: 
categoria a H-a: 33 m. bras b: A. 
Nicolau (E) 28,5; 33 bras f: Cris
tina Sever (C.C.A.) 31,4; 33 m li
ber b. L. Berea (D) 23,4; 33 m 

record R.P.R. egalat ;2. H. Herș- 
covici 1.169 p.; 3. C. Antonescu 
1.162 p.; 4. I. Văcaru 1.156 p.; 
5, P. Șandor 1.156 p.; 6. L. Cris- 
tescu 1.155 p.; 7. Dinu Vidrașcu 
1.150 p.; 8. V. Antonescu 1.142 p.

Pistol viteză.- 1. Ștefan Pe
trescu 60/580 p. ; 2. Petre Mocuță 
60/577 p.; 3. Zoltan Deak 60/572 
p.; 4. 1. Tripșa 60/565 p.; Maestrul 
emerit al sportului Gh. Lykiardopol 
și maestrul sportului Marin Do- 
chiliță au „scăpat" cite o siluetă 
înregistrind 59/576 p. și respectiv 
59/568 p.

I. SÎRBU

I. Constantinescu și C.C.A. victorioși
în „Cupa Recolta” la ciclism

A doua ediție a cursei de fond 
„Cupa Recolta" a prilejuit un 
categoric succes tehnic: o medie 
orară generată de aproape 40 km 
(mai exact, 39,922 km/h) ca ur

mare a unei curse rapide și per
manent agitate. Acestei viteze o- 
rare record i-au putut face față 
în fiecare zi 30—40 de alergă
tori. Printre aceștia numeroși ci-, 
cliști în plină dezvoltare: Ci

Szabo (C.C.A.) 3,90; P. loan 
(C.C.A.J 3,90; S. Blaga (S) 3,80; 
M. Trandafilov (D) 3,80; HC. Gh. 
Zîmbreșteanu (C.C.A.) și M. Dumi
trescu (SJ 4,00; D. Gîrleanu (S) 
3,90; greutate: A. Raica (C.C.A.) 
16,26; N. Ivanov (D), 15,61; Gh. 
Popescu (SJ 14,57; C. Crețu (SJ 
14,49; D. Stoian (D) 14,31; disc: 
E. Vîlsan (C.C.A.) 44,86; R. Cove- 
ianu (C.C.A.) 44,58; V. Manolescu 
(D) 44,23; M. Raica (E) 43,46; 4 
x 400 m: Dinamo (Dumitrache, 
Karandi, Ursac, Vamos)) 3:26,2; 
Locomotiva 3:28,2; FEMEI: 200 m.: 
AI Sicoe (D) 25,7; I. Luță (L) 
26,0; S. Băltăgescu (E) 26,9; A. 
Drotleff (P) șî I. ZiUi (D) 
27,6; 400 tn.: FI. Oțel (L) 58,7; 
G. Mogoș (E) 59,7; IM. Cuțui 

. (S) 59,8; 800 m.: El. Buda (D)
2:13,2; G. Mogoș (E) 2:15,4;
I. Zegrean (P) 2:15,4; M. Iones- 
cu (SJ 2:20,0; M. Miclea 2:22,1; 
M. Pistea (EJ 2:23,0; N. Eana 
(L) 2:23,8; 80 - - -
(S) 11,8 — în 
(C.C.A.) 11,8;
12,0; 1
5,48; S. Grosu
(SJ 5,39; G.'Be'llu (C.C.A.) 5,27; 
M. Pândele 5,27; I. Mantea (PÎ 
5,2; greutate: A. Coman (D) 
13,70; M. Silaghi (V) 13,59; E. 
Scherer (V) 12,63; suliță: M. 
Diți (PJ 44,58; I. Miklos (L) 
38,76; AL Tănase (P) 36,98; M. 
Iordan 
36,47.

Iată 
etapei: 
Șțtința 
Locomotiva 587;5. Progresul 479; 
6. C.CA. 432; 7. Recolta 368; 
8. FL roșie 338; 9. Voința 323 p.

m. g.: A. Șerban 
sera 1E6; L. Jung

L.j 11,8; S. Băltăgescu (E)) 
lungime: EI. Stănescu (SJ

(E) 5,43; L.

(EJ 36,70; M. Bîlc (S) 

și clasamentul general ai
1. Dinamo 782,5; 2. 

755; 3. Energia 643,5; 4.

liber fete: Anca Trohan (Rec.) 
27,0; 33 m spate b.: Al. Bota (St.) 
27,5; 33 m spate f.: Gabriela Barni 
(E) 32,4; Categoria I: 66 m
delfin b: R. lonescu țPr.), 1:02,9: 
66 m. spate b.; N. Burdujea 
(C.C.A.) 58,2; 66 delfin t: Ada 
Săvescu (E) 1:17,9; 66 m spate f.: 
Doina Silvia (FI. r.) 1:03,3; 66 m 
bras f: M. Rotahu (S.S.T.) 
66 m. liber b.: C. Patrichi 
49,8: 66 m liber f.: Ana 
Wemreich (St.) 1:06,6.

i

1:03,8;
(CCA) 
Maria

Al. Colțan — coresp.

A IlI-a ediție 
a ,,Cursei Munților”
In. cadrul unei consfătuiri cu re

prezentanții diferitelor ziare din 
Capitală, ținută sâmbătă la asocia
ția Dinamo, au fost făcute o se
rie de comunicări în. legătură eu 
cea de a IH-a ediție a „Cursei 
Munților", care se va desfășura în
tre 16 și 23 iunie.

Iată cîteva din aceste comunicări.
Q La competiție participă 10 e- 

chip© romîne alcătuite din cîte 5 
alergători, primii trei sosiți în fie
care etapă contînd în clasamentul 
general. Casa Centrală a Armatei 
și Dinamo participă cu cîte două 
echipe, iar următoarele asociații 

cu cîte una : Locomotiva, Progre
sul, Energia, Flamura roșie, Voința 
și Recolta. De asemenea, forma
țiile străine care vor lua parte, 
vor fi alcătuite din cîte 5 alergă
tori.
• De-a lungul celor 6 etape vor 

fi 6 puncte de cățărare : Posada 
(etapa I) ; Predeal (etapa a D-a) ; 
Perșani (etapa a IV) ; Cabana Cio
plea, de două ori (etapa a V-a) 
și Predeal și Gura Beliei (etapa a 
Vl-a). Pentru stabilirea clasamentu
lui cățărătorilor se acordă 
torui punctaj : 5, 3, 2, 1.

• Pentru ca Întrecerea
mai strînsă și să prezinte _______
și pe celeralte planuri ale coloanei, 
se stabilește următorul timp de în
chidere : 20 la sută din timpul rea
lizat de cîștigătorul etapei.

In caz de egalitate de timp în 
clasamentul general (individual sau 
pe echipe), ordinea vă fl stabilită 
de cele mau bune locuri ocupate în 
decursul etapelor (punctaj general).
• Toate etapele se vor desfășura 

după amiaza, sosirile avînd loc în 
jurul orei 18. Sosirea din ultima 
etapă se va face pe stadionul „23 
August", duminică 23 iunie în ju
rul orei 18,15.

urmă-

să lie 
interes

Moiceanu (Voința), C. Baciu, I. 
Stoica (C.G.A.), C. Dumitru 
(Progresul), C. Slobozeanu ț(E-< 
nergia), N. Mușa (Recolta), IX 
Dulu (Locomotiva) și mulți alții-, 
Verificarea1 acestora, alături de 
cicliști consacrați, într-o probă 
ațît de viu disputată — mai ales 
că aveam nevoie de curse rapide — 
a dus la concluzii îmbucurătoare.

Dacă nu ar fi plouat în etapa 
a llba, s-ar fi realizat mult mai 
mult de 37,100 km/h, cifră totuși 
destul de bună față de condițiile 
în care s-a alergat. Ultima etapă 
a fost și ea agitată. Dinamoviștii 
au încercat deseori să dea asaltul 
decisiv pentru victoria finală (in
dividual și pe echipe), iar tricoul 
galben (I. Constantinescu) a tre
cut prin clipe grele. Insă, cei de 
la C C.A., în frunte cu C. Dumi
trescu, au contracarat energic ac
țiunile dinamoviștilor.

Din numeroasele tentative d^^F 
fevadare inițiate în aceastli eta

pă și conduse o bună bucată de 
drum, notăm următoarele: Minti- 
lescu (Recolta) și Șerban (C.C.A.)J 
Maxim, (Dinamo), Sebe (Dinamo)' 
șî I. Constantinescu (C.C.A.)- di« 
nou Maxim eu N. Mușa (Recolta), 
ca și atacurile dinamoviștilor de 
pe ultima parte a cursei. O men
țiune specială pentru N. Vasilescu 
(Dinamo), cîștigătorul ultimei eu 

tape, care a obținut a doua victo
rie în etapă, arătîndu-se un bun, 
rutîer-sprinter.

In încheiere, notăm că organi
zarea izbutită a „Cupei Recolta*  
a constituit un exemplu pe care 
ar fi de dorit să-i urmeze o serie 
de asociații care nu activează în 
acest sens.

Clasamentul etapei: I. N. Vasî- 
" 132 km în 3h27,45. 

km/h., 2. A. Șe-
3. Șt. Poreceanu, 
II Ionîță (C.C.A, 
cicliști în plutonț

lescu (Dinamo) 
Medita 37,100 
laru (Dinamo), 
(C.C.A. I); 4. 
IT) șî alți 26 
toți același timp Clasamentul ge
neral : 1. Ton Constantin-epcii
(C.C.A. I) 8h 36.45; 2. V. Do- 

brescu (C.C.A. TI) 8h37:05; 3. I. Io.
' nîță (C.C.A. TI) 8h37:13: 4. Șt.. 

Poreceanu (C.C.A, I) 8h 37.23;'
5. Șt. Sebe (Dinamo) 8h 37:23;
6. G. Moiceanu |(Dînamo) 8h 

37:33 și alți 20 alergători toți a- 
celasî timp. Pe echipe- 1. C.C.A.- 
II 25h 52:21; 2. C.C.A. I același 
Himpt 3. Dinamo I 25h 52:39;' 
Progresul, Recolta și Energia a- 
celași timp cu Dinamo I.

EM. i.

FOTOGRAFI profesioniști 
și amatori 

participați la con
cursul de fotografii cu 
teme sportive organi
zat de Comitetul 
Olimpic Romîn I



DUPĂ MECIURI: COMENTARII ȘI DECLARAȚII
— ,Bune rezultate I — sublinia antrenorul Ronay intr-o discuție în 

eare, bine înțeles, era vorba de recentele întîlniri ale fotbaliștilor noș
tri cu cei sovietici. Și la aceeași concluzie au ajuns și comentariile care 
au început in toată țara, o dată cu încheierea transmisiunilor radio
fonice de pe stadioanele „Lenin" din Moscova și „23 August" din 
București. Comportarea echipelor noastre reprezentative, mai bună de
ed în partidele cu Belgia (despre care corespondentul din Bruxelles al 
ziarului italian „La Gazzetta dello Sport” a scris după meci că Belgia 
a obținut o „victorie ocazională”) și cu Polonia B, a dus la două re
zultate de prestigiu, conturate și mai bine de valoarea și renumele 
echipelor intîlnite. Astăzi, fotbalul sovietic se bucură de aprecieri una
nime în cercurile competente internaționale care-l situează printre pri
mele locuri în ierarhia mondială. Și, un rezultat de egalitate — reușit 
la Moscova, doar de Ungaria și Franța, pînă acum — constituie o 
performanță de răsunet. Nu înseamnă' că fotbalul nostru a făcut din- 
tr-o dată un salt gigantic, ajungind printre primele din lume, dar 
oricum este un succes deosebit, care — și asta ne interesează în pri
mul find — marchează un reviriment în fotbalul nostru și, în același 
timp, stabilește o obligație a fotbaliștilor noștri: aceea de a-l confirma 
în viitor, printr-o comportare și mai bună, pe măsura calităților lor 
reale.

Obligația aceasta revine în ega
lă măsură și echipei B despre care 
Ronay ne spunea că i-a plăcut cum 
a jucat de data aceasta. Buna ei 
alcătuire (ar putea fi și mai bună 1) 
a dus la o comportare de ansam
blu superioară și a lăsat să se în
trevadă — a-vînd însă, un atac mai 
bine „lucrat", mai precis și mai 
eficace — evoluții la înălțimea va
lorii și posibilităților jucătorilor 
noșrtri, ale căror calități le-au apre
ciat sîmbătă antrenorii sovietici.

Intr-adevăr, după meci, antrenorii 
'echipei B a U.R.S.S. au avut cuvin
te măgulitoare la 
noastre.

„După aspectul 
tal de egalitate ni 
bil, a declarat maestrul emerit a] 
sportului M. I. lakusin. Echipa 
noastră a dominat in prima repri
ză, în schimb, formația R.P.R, a 
deținut superioritatea în a doua. 
Jocul reprezentativei noastre secun
de m-a nemulțumit mai ales în a 
doua jumătate a meciului, cînd fot
baliștilor le-a lipsit claritatea și si
guranța în acțiuni.

Echipa dvs. a luptat cu avînt și 
energie. Remarc în special jocul 
exact al apărării, iar din atac pe 
Suru care a ieșit în evidență și d>n 
cauza formei slabe a lui Kesarev.

atit în pase cît și driblinguri. Re
marc mobilitatea formației și con
cepția bună în jocul de manevră.

Din echipa U.R.S.S., singurul 
compartiment care a corespuns (to
tuși nu integral) a fost apărarea. 
Atacul, în schimb, a deziluzionat. 
Ca centru rătăcitor, Bubukin a... 
rătăcit prea mult, pierzind timp in 
mod inutil și scăzind eficacitatea

adresa echipei

jocului, rezulta
se pare echita-

In repriza a doua, echipa romină 
mi s-a părut mai rapidă și mai su
dată, prestînd un frumos joc colec
tiv. Fotbaliștii romîni au ajuns 
nai repede la minge și de aceea, 
acțiunile lor ofensive au fost mai 
numeroase .Ca punct negativ voi 
sublima doar faptul că ei n-au reu
șit să creeze totuși' momente peri
culoase la poarta lui Razinski, n-au 
încercat pătrunderi directe în ca
reu".

Maestrul emerit al sportului G. 
F. Glazkov s-a arătat de acord în 
multe aprecieri cu părerile colegu
lui său. A ținut totuși să adauge 
o serie de considerațiuni persona
le :

„Echipa secundă a Romîniei tre
buie apreciată prin prisma jocului 
prestat în repriza a doua, cînd evo
luția ei în teren a fost mai exactă,

In urma trierii și omologării ce
lor 1.187.276 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 22 (etapa din 
2 iunie 1957) au fost stabilite ur
mătoarele premii :

Premiul I : 19,5 variante cu 12
rezultate exacte revenindu-1 fiecă
reia cite 16.060 lei.

Premiul II : 301,7 variante cu 11 
rezultate exacte revenindu-i fiecă
reia cite 1.244 lei.

Premiul III: 2006,48 variante cu
10 rezultate exacte revenindu-i fie
căreia cite 280 lei.

Intrucît s-a reportat de la con
cursul trecut suma de 130.574 lei, 
fondul de premii la acest concurs 
este de 1.317.850 lei.

I 
Iată cum arată un buletin cu 12 

rezultate exacte la concursul Pro
nosport nr. 22 (etapa din 2 Iunie 
1957):

J. R.PJ.I.-R_P.R. (b-bal mase.) 2
II. Progr. Focșani — Din. Bacău X
HI. Rec. Fălt. — Șt. Iași X
IV. Bnerg. Huned. — Energia

Reșița 1
V. Energ. Lupeni — Energ. C.

Turzii X
VI. Locomotiva Arad >— Recolta
___  Reghin X

] VII. Energia Bala Mare—Energia 
____ Mediaș 1 
VIU. Energia Moreni — Energia 

f____________________________Cîmpina 1
IX. Torino — Napoli (cam. italian)

JL X
X. Lazio — Genoa (cam. Italian)

’. X
XI. Padova — Juventus (camp.

Italian) 1 
XU. Atalanta — Internazionale 

(camp. Italian) 1 
Cu toate că programează două 

formații care sl-au deziluzionat 
mulți dintre suporteri, primul meci 
ai concursului Pronosport nr. 23 
<Bn 9 Iunie, poate 11 considerat, 
deși clasamentul infirmă aceasta, un 
veritabil derbi el primei serii a

Duminică în „Cupa Primăverii"—categoria
SERIA I

ENERGIA HUNEDOARA — 
ENERGIA REȘIȚA 1-0 (1-0). Meci 
de factură mediocră. Localnicii au 
dominat mai mult și au ratat cî- 
teva ocazii clare. Oaspeții au fă
cut în general un ioc de apărare. 
Golul victoriei a fost înscris de 
Huzum (min. 24) care a transfor
mat o lovitură de la 11 m. la un 
henț comis în careu de Patoceanu.-

ENERGIA BAIA MARE — 
NERGIA MEDIAȘ 1-0 (0 0).

PROGRESUL SIBIU — LOCO
MOTIVA CLUJ 2-0 (1-0).

CLASAMENTUL
1. 
2.
3.
4.
5.
8.
7.

Energia Hunedoara 
Progresul Sibiu 
Energia Reșița 
Loc. Timișoara 
Energia Ba:a Mare 
Energia Mediaș 
Locomotiva Cluj

*52
7 5*
Ml

E-

13: 6 12 
14: 6 
14:10

io 
io 
a 
8
4

___  3
Etapa viitoare : Locomotiva Timi

șoara 
Reșița 
Bala Mare

1
2
2

7322 20:17
8404 11:12 

8125 8:14
8 1 0 7 8:23

Progresul Sibiu; Energia 
Energia Mediaș ; Energia 

Energia Hunedoara. 
SERIA A Il-a

ENERGIA UZ. TR. OR. STALLS 
— ENERGIA ARAD 2-1 (2 1). Ln

Beța mijlocașul dreapta sovietic — a ajuns mai repede la
balon și in clipa aceasta dega jează sub privirile lui Zavoda I 
(dreapta), oare pare cam intimi dat de intervenția adversarului său 
direct... (R.P.R. B — U.R.S.S. B 0—0).

ofensivei. La fel, Fedosov. De alt- 
fel acești doi jucători au și fost 
înlocuiți după pauză. Fomin a avut 
ezitări în cursele pe aripă, cu care 
ne obișnuise în meciurile de cam
pionat, iar lliin a comis multe gre
șeli tehnice și tactice.

Din echipa romînă o impresie 
foarte bună mi-a lăsat apărarea. 
In atac, deși a jucat puțin, mi-a 
plăcut extremul Hașoti.

Veri spune și cîteva cuvinte des
pre arbitraj. M-au nemulțumit, în 
special, arbitrii de tușă, care au 
semnalizat cu întîrziere, de multe 
ori dînd decizii inverse și în- 
curcînd în acest fel pe conducăto
rul principal al meciului. Dar și a- 
testa a comis destule greșeli, mai 
ales, în aprecierea obstrucțiilor, ca
pitol la care am fost dezavanta
jați"

pronosport
categoriei secunde. Este vorba de 
întîlnirea Locomotiva Timișoara — 
Progresul Sibiu.

Cea de a doua Tntîlnire a pro- 
grar/ulul opune o specialistă a me
ciurilor pe teren propriu — Ener
gia Reșița — unei colege de aso
ciație foarte slabă în deplasare: 
Energia Mediaș. După cum vedem, 
de la bun început se profilează 
„1“ solist. Medul III (Știința Cluj— 
Locomotiva Arad) este anulat așa 
că ne continuăm succinta analiză 
cu meciul IV : Știința Iași—Dinamo 
Bacău. Deși în mod normai gaz
dele sînt favorite, apariția unul 
scor egal nu trebuie să mire pe 
nimeni.

Două meciuri egale din șapte 
disputate — iată palmaresul Ener
giei Cîmpina, adversara de dumi
nică a Energici 1 Mai Ploești. Cum 
aici oaspeții nu an... excelat în a- 
eest sezon credem că participanții 
care vor împărți în mod egal șan
sele ambelor formații cânt pe de
plin îndreptățiți. Liderul seriei a 
m-a, Energia Morenj va înfrunta 
pe teren propriu pe cea de a doua 
clasată Progresul Focșani. Fiind 
vorba de un derbi, nu există un 
rezultat care ar părea surprinză
tor ! In mod normal însă, formația 
din Morenl poate să-și adjudece 
mai ușor victoria decît oaspeții ! O 
întâlnire la fel de interesantă va 
fi și la Constanța unde feroviarii 
din localitate vor înfrunta pe Di
namo Bîrlad. Oaspeții angrenați din 
plin în lupta pentru primul loc 
vor depune desigur toate efortu

(Foto L. TIBOR)

Antrenamentul lotului de tineret 
la fotbal

PLOEȘTI 2 (prin telefon). —■ 
Lotul de tineret a susținut în lo
calitate o partidă de verificare în 
compania Energiei 1 Mai. Rezul
tatul — 4-0 (1-0) — favorabil lo
tului a evidențiat pe Bukosy care, 
a înscris toate golurile (min. 20, 
57, 73, 80). In ciuda terenului 
umed și alunecos, echipele — șl 
mai ales lotul — au realizat în 
unele momente un fotbal de cali
tate. Selecționata a jucat în ur
mătoarea formație: Ghiță-Szakacs 
II, Stancu (I. Lazăr), Soare-Bodo, 
Neamțu (Jenei)-Eftimie (Ene II), 
D. Munteanu (Seredai, Eftimie), 
Bukosy, Banciu (Seredai), Milea.

Formația întrebuințată în a 
doua repriză a jucat mai bine.

M. Bedrosian

rile pentru obținerea unei victorii 
dar... noi ne îndoim că vor reuși 
acest lucru la Constanța. O întâl
nire în care oaspeții par a avea 
mai multe șanse decît gazdele este 
cea de la Baia Mare, unde Energia 
din localitate întîlnește liderul se
riei : Energia Hunedoara.

In continuarea programului în- 
tîlntm patru meciuri din cadrul 
campionatului italian. Primul din
tre ele opune pe Lazio — care nu 
a renunțat încă la speranța ocupă
rii unui loc secund în clasament — 
și Torino. Totul pledează pentru 
victoria echipei romane. O si
tuație mai... grea întâlnim la me
dul următor : Padova — Fiorentina. 
Desigur că privind clasamentul am 
crede că oaspeții pornesc favoTiți. 
Dar, nu trebuie uitat — că Padova 
se comportă bine pe. teren propriu 
și ca atare înainte de e. trece „2° 
pe buletine gîndlți-vă la posibilita
tea unui „X“. Internazionale — 
singura formație care nu a obținut 
încă nici o victorie în deplasare — 
va Juca la Bologna cu echipa lo
cală. Cum, pînă acum nu au pier
dut prea multe puncte pe teren 
propriu, noi acordăm Bolognei pri
ma șansă. O întîlmre foarte echili
brată este cea dintre Juventus și 
Triestina. Cum oaspeții nu au scă
pat încă de emoțiile retrogradării, 
credem că este mai mult decât in
dicat să le acordăm și lor șanse de 
victorie. Ultima InWnire la eare 
trebuie să ne acordăm pronosticul 
este eea dintre Energia Uzinele 
de tractoare Orașul Stalin și E- 
nergia Lupend (meciul A de rezer
vă). Deși echipa gazdă se com
portă mulțumitor pe teren propriu, 
credem că nu este deloc indicat 
să... neglijăm complet șansele oas
peților, actualmente într-un dîrz 
duel pentru primul loc cu Energia 
Câmpia Turzii.

B
ciuda superiorității teritoriale, gaz
dele n-au reușit să cîștige la o 
diferență mai mare deoarece ară
denii s-au apărat destul de bine. 
Punctele învingătorilor au fost 
realizate de Ursu (mita. 11} din 
lovitură de la 11 m. și Crișan 
(min. 44}. Pentru oaspeți a în- 
cris Chitic (min. 33)).

ENERGIA LUPENT — ENER
GIA CIMPIA TURZir 1-1 (0-l}«

LOCOMOTIVA ARAD — RE
COLTA REGHIN 1-1 (0-0}.

CLASAMENTUL
1. Energia Morenl 8 5 2 1 14:9 12
2. Progresul Focșani 8 3 4 1 7:5 10
3. Știința Iași 8 4 2 2 9:7 10
4. Dinamo Bacău 8 2 5 1 11:9 9
5. Energia 1 Mai Ploești 7 2 3 2 14:11 7
6. Energia Fălticeni 8 12 5 5:12 4
7. Energia Cîmpina 7 0 2 5 6:13 2

Etapa viitoare: Știința Iași — Dl-

CLASAMENT
C. Turzii
Lupeni
Arad

1. Energia
2. Energia
3. Energia
4. Energia Uz. Tr.*
5 Recolta Reghin
6. Știința duj

7. Locomotiva Arad 
Etapa

Orașul 
Energia 
Știința

4
5
4
4
2
2
0

3
1
1
0
3
2
2

1 18:11 1
2 12:11 1
3 18:11
4 9:15
3 10:10
3 12:10
5 6:17 
Uz. Ti 
Lupeni

8
8
8
8
8 
7

_ _____ 7
viitoare : Energia 

Stalin — Energia 
Arad — Energia C. Turzii 

Cluj — Locomotiva Arad.

SERIA A IlI-a •
ENERGIA FĂLTICENI — ȘTIIN

ȚA IAȘI 1-1 (0-0)
ENERGIA IMORENI — ENER

GIA CÎMPINA 2-1 (1-1)
Deși clasată pe ultimul k>c, E-> 

nergia Cîmpina a făcut clipe grele 
liderului seriei. Cîmpinenii au do
minat cel puțin 30 minute din 
prima repriză, dar foarte steril. 
Contraatacurile echipei locale au 
fost oprite în ultimă instanță de 
Săkmdeanu, portarul oaspeților, cel 
mai bun jucător de pe teren. După 
pauză, jucătorii din Moreni au 
dominat insistent. Golurile au fost 
înscrise de Ștefănescu (mm. 3) și 
Const antinescu (min. 75) pentru 
gazde, respectiv Motoroiu (min. 
17).

Paul Andrei 
corespondent 

PROGRESUL FOCȘANI — DI
NAMO BACAU 0—0.

namo Bacău; Energia Cîmpina — 
Energia 1 Mai Ploești; Energia Mo
reni — Progresul Focșani.

SERIA A IV-a
LOCOMOTIVA G. N. BUC. — 

PROGRESUL SUCEAVA E-l (2-0)
DINAMO BIRLAD — PRO- 

GREȘUL C.P.C.S. BUC. 2-0 (1-0)
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — LO

COMOTIVA CONSTANȚA 2-3 (1-2))
Ploaia nu a împiedicat cele două 

formații să practice un joc spec
taculos, iute. Deși conduși cu 1-0 
(autorul golului: (Marinescu), fe
roviarii iau inițiativa, domină șl 
reușesc să egaleze (Moroianu). 
Continuînd să atace mai organi
zat, oaspeții preiau conducerea 
(Cădariu)) pentru ca în repriza 
secundă să-și mărească avantajul 
la 3-1 prin Popa. In ultima parte 
a partidei studenții forțează ega- 
tarea, reduc din handicap prin Co
loși, dar, oaspeții — âpărîndu-se 
cu îndîrjire — reușesc să obțină 
o victorie meritată (Tr. I.)

1. Locomotiva G. N. Buc.
8512 18:10 11

2. Dinamo Bîrlad 8 5 12 13;. 11
3. știința București 8 4 2 2 17:10 10
4. Locomotiva Constanțao.q o n iQ-iq Q
5. Dinamo 6 Buc. 7 3 0 4 13:15 6
6. Progresul C.P.C.S. București

7205 7:12 4
7. Progresul Suceava 8 1 1 6 6:25 3

Etapa viitoare: Dinamo 6 — Loco
motiva G.N. Buc..; Locomotiva Con
stanța — Dinamo Bîrlad; ProgresJl 
C.P.C.S. Buc. — Știința București.

Luptă strînsă în categoria C
• SERIA I: Flamura roșie

Botoșani-Locomotiva lași 1—2
(0—0); Locomotiva Pașoani-Ener- 
gia Bîrlad 4—0 (2—0); Progresul 
Dorohoi — Progresul Rădăuți 
3—1 (1-0}.

CLASAMENTUL

L Locomotiva Iași
2. Locomotiva Pașcani
3. Progresul Rădăuți
4. Știința I.M.F. Iași
5. FI. r. Botoșani
6. Energia Bîrlad
7. Progresul Dorohoi 

ETAPA VIITOARE:

1
8 6 1 1 1?: 7 13
8 4 3 1 20: 7 11
8413 20:10 9
7322 9:11 8
8 2 15 12:15 5
8 2 1 5 9:16 5
7 115 8:05 3

Locomotiva
Pașcani — El. roșie Botoșani; Ener
gia Bîrlad — Locomotiva Iași; Ști
ința I.M.F. lași — Progresai Doro
hoi.

• SERIA A 11-a: Energia Stea
ua roșie Bacău-Locomotiva Galați 
0—0; Locomotiva Tg. Ocna — 
Flamura roșie Buhuși 1—0 (0—0); 
Energia Moineșți — C.S.A. Tecuci 
0—1 (0—0).

CLASAMENTUL

1. C.S.A. Tecuci 8 7 1 0 23: 5 16
2. Locomotiva Galați 8 4 2 2 20:10 10
3. Locom. Tg. Ocna 8 4 0 4 9:21 8
4. Energia Moineșți 7 3 13 12:11 7
5. FI. roșie Buhuși «215 9:16 5
6. Ener. St. r. Bacău 8 2 15 7:13 5
7. Dinamo Brăila 7 2 0 5 6:10 4

ETAPA VIITOARE: Locomotiva
Tg. Ocna — Energia St. r. Bacău;
Flamura roșie Buhuși — Locomotiva 
Galați: Dinamo Brăila — Energia 
Moineștl.

• SERIA A III-»: Energia Cons
tanța — Energia București 1—0 
(1—0); Energia Medgidia — E- 
nergia Galați 1-0 (1-0J; Știința 
Galați — Flamura roșie Giurgiu 
0—2 (0—1}.

CLASAMENTUL
1. Energia Buc. 8 5 1 2 27:10 11*

2. FI. roșie Giurgiu 8 4 2 2 9: 7 10
3. FI. r. F.C. Buc. 7 7 2 2 14:10 8
4. Energia Galați 8 3 2 3 9: 9 8
5. Energia Medgidia 8 2 2 4 9:12 6
6. Energia C-ța 8 2 2 4 7:14 6

7. Știința Galați 7 13 3 6.19 5
ETAPA VIITOARE: Energia Med-

gi<fia — Energia Constanța; Energia 
Galați — Energia București; FI. ro
șie F.C. București — Știința Galați.

• SERIA A IV-ar Energia 4 
Cîmpina — Energia Sinaia 0—3 
(0—0}; Energia Leor-deni — Di
namo Pitești 0—0; Energia 1 Vic
toria — Energia Trrgovișle 0—0

CLASAMENTUL

1. Energia
2. Energia
3. Energia
4. Energia
5. Dinamo
6. Energia1
7. Ehergia

ETAPA 
r>ia — I 
Pitești — 
deni

CLASAMENTUL

1. Știința Cnaiova
2. Energia Craiova
3. Loc. Tr. Severin
4. Loc. Cradova

5. Fl. r. R. Vîlcea
6. Energia Tg. Jiu
7. Progresul Corabia'

ETAPA VIITOARE: 
va — Progresul 
Craiova — 
roșie R. 
Severin.

Corabia;
Locomotiva

Vîlcea —

7 4 3 0 14: 5 11
8 3 3 2 11:10 9 
8332 18:17 9
8 3 ? 2 14:14 81*  
8062 8:11 8 
8134 12:14 5
7 1 3 3 4:10 5
Știința Oraio- 

Energia
Craiova; FI. 

Locomotiva Tr.

• SERIA A Vl-a: Energia 3 
Reșița — Energia Arad 3—1 
(2—1); Energia Oțelul roșu —-■ 
Energia 108 4—1 (2—1); Ener-i 
gia 14—Progresul Brad 1—0*  
(1-0).

CLASAMENTUL

1. Ener. Oțelul roșu
2. Energia ? Reșița
3. Energia 108
4. Progresul Brad
5. Fi. r. 7 Nov. Arad
6. Ener. Constr. Arad
7. Energia 14

6 5 1 2 15: 9 11.
8 4 2 2 17: 9 10
8 4 1 3 20:16 9
8 4 13 10:15 9 
7223 13:14 S 
8134 8:12 5
7 1 2 4 4:12 4

ETAPA VMTOARE: Energia Oțelul 
roșu — Energia 3 Reșița; Energia 
lOe — Energia Constr. Arad; Fla
mura roșie 7 Nov. Arad — Energia 
14.

• SERIA A VH-a: Progresu? 
Turda — Flamura roșie Cluj 1—2 
(0—4); FI. roșie Sf. Gheorghe 
Progresul Bistrița 5—1 (2—1);
Recolta Toplița — Energia 7 4—2 
(2-1).

CLASAMENTUL

1. FI. roșie Oul 8 5 2 1 16: 6 13
2. Progr. Bdstrvția 8 5 12 26:16 11
3. FI. r. :Sf. Gh. 8 4 2 2 15:10 10
4. Voința Tg. Mureș 7 2 4 1 16:14 8
5. Energia 7 8 1 94 10.17 5
6. Progresul Turda 8 2 0 6 14:26 4
7. Recolta Toplița 7 12 4 10:19 4

ETAPA VIITOARE: Flamura roșie
Sf. Gheorghe — Progresul Turda; 
Progresul Bistrița — Flamura roșie 
Cluj; Voința Tg. Mureș — Recolta 
Top li ța.

• SERIA A VHI-a: Recoltai 
Oarei — FI. roșie Oradea 2—11 
(1—il); Recolta SaTonta — Re
colta Siighet 0—0; Progresul S. 
Mare — Dlnasno B. Mare 1—0 
(î—OȚ).

CLASAMENTUL

1. Progresul S. M'are 7 5 0 0 11: 3 12
2. FI. roșie Oradea
3. Recolta Sighet
4. Energia Oradea
5. Recolta SalNnta
6. Recolta Oarei

8 4 2 2 13: » 10
8 3 4 1 14: 9 10 
7313 16:12 7
8 2 2 4 9:15 6
8 2 1 5 12:25 5

131
Sinaia

4 Cîmpina
T-viște
Pitești
1 Victoria 
Leordeni

7 7 0 0 14: 3 14
8 5 0 3 17:10» 10
8 4 0 4 11:12 8
8 92 3 9:11 8
7 3 13 7: 7 7
8 2 2 4 10:13 6
8 0 > 7 8:17 1

vrrroARB:
Energia Tîrgoviște; Dinamo 

■ Bnergia 131: Energia Leor- 
Energia 1 Victoria.

Energia Si-

e SERIA A V-a: ProgTesul Co
rabia — Energia Craiova 0—0; 
Locomotiva Craiova — Flamura 
roșie R. Vîlcea 1—1 (0—1); Lo
comotiva Tr. Severin Energia 
Tg. Jiu 4-1 (2-1).

7. Dlnajmo Baia M*are  3 2 0 6 11:14 4 
ETAPA VIITOARE: Recolta Salon-

ta — Recolta Oarei; Recolta Sighet—< 
FI. roșie Oradea; Energia Oradea M 
Progresul S. Mare. 1

ȘTIRI
• Azi la ora 17,30 pe Stadionul! 

din Ciulești, Locomotiva (formația 
care pleacă în R.D.G.) întîlnește în- 
meci amical echipa FI. roșie F.C.

* Ieri la Chișinău: Burevest- 
nik — Combinata Dinamo Bucu
rești — Orașul Stalin 3—0. Joi-, di- 
namoviștji joacă la Kiev.



La Belgrad
Echipa noastră feminină de baschet 

învinsă la două puncte: 39-41
' BELGRAD 2 (Prin telefon). — 
Puținii spectatori prezenți dumi
nică după-amiază pe stadio><ul 
„Tașmaidan" din localitate au a- 
sistait la un bun meci feminin de 
baschet, cel dintre reprezentativele 
Romîniei și Iugoslaviei, terminat 
cu victoria la limită a gazdelor: 
41-39 (26-20). Echipa noastră a
început foarte slab, astfel că în 
minutul 9 gazdele conduceau cu 
14-4. - Dar, încetul cu încetul, re
prezentantele noastre își revin și 
în minutul 26 tabela <_e marcaj in
dică un scor egal: 29-29. Se poate 
spune că din acest moment a în
ceput propriu-zis meciul și — tot
odată — emoțiile belgrădenilor. 
Pînă în min. 37, cînd scorul era 
37-37, echipele au jucat cu o ar
doare rar întâlnită pentru victorie, 
au realizat un spectacol de cali
tate punctat în numeroase rînduri 
cu a-i'a-ize. Scorul a deven t 38-37.

apoi, după un atac ratat de echipa 
noastră, gazdele înscriu din nou : 
40-37. Taimautul cerut cu 80 de 
secunde înainte de sfîrșitul parti
dei de antrenorul echipei noastre 
indică aplicarea „tactioii faulturi
lor" care într-o oarecare măsură 
a reușit. Scorul devine 40-39 și 
apoi 41-39. Cu cîteva secunde îna
inte de sfîrșit, Ana Firimide a 
ratat două lovituri libere

Arbitrii Mitev (Bulgaria) și Czi- 
fra (Ungaria) au condus slab e- 
chipele: ROMINIA: Violeta Ză- 
vădescu (14), Hilde Eordogh (11). 

■ Viorica Antonescu (5), Elena Tin- 
torescu (3), Eva Ferencz (2), Ana 
Firioiide (2), Teodora Predeșcu 
(1), Octavia Cucuruz (1), Stefania 
Dinescu, Zamfirița Belu. IUGO
SLAVIA: Radovanovici (9), Zoco- 
vici (9), Radulovici (7), Kaluse- 
vici (5), Prelevîci (5),Baraga (4). 
Radencovici (2), Kavs, Gec.

PRIMUL TURNEU INTERNATIONAL DE ȘAH 
CÎȘTIGAT DE 0 ECHIPĂ ROMÎNEASCĂ

Șahiștii Științei București s-au 
întors cu o victorie de la turneul 
internațional pe echipe desfășurat 
între 24-26 mai la Vrnska Banja, 
în R.P.F. Iugoslavia. Devenit tradi
tional, cel de al Hl-Iea turneu de 
la Vrnska Panja s-a desfășura*  în 
cinstea Zilei Tineretului iugoslav. 
In acest an, el a întrecut prin am
ploare pe cele precedente, startul 
fiind luat da 116 echipe iugoslave 
și străine, însumînd c’fra de aproa
pe 700 șahiști.

Cele două echipe romîne — Știin
ța București și Știința Timișoara 
—■ au fost incluse în seriile cele 
mai puternice, prima luînd parte 
la grupa dotată cu trofeul suprem 
al competiției. In această „grupă 
a maeștrilor" au participat 14 echi
pe, fiecare susținînd însă numai 
cite 5 meciuri, jocurile desfășurîn- 
du-se după sistemul elvețian.

întrecerea a fost deosebit de in
teresantă. Tragerea la sorți a făcut 
să cădem în prima rundă cu echi
pa considerată ca favorita turneu
lui : Slavia Belgrad. Emoția ineren
tă începutului face ca echipa noas
tră să joace sub valoavea obișnui
tă, ea reușind totuși un rezultat de 
ega itate (Lukici—Drimer 1-0, Va- 
silievici—Ghițescu ’'j-’Ș, Vukovi-
ci—Szabo 0-1, Poliakov—Botez
V?-*/?).  In după-amiaza aceleiași 

i zile, înt-ecem in-runda a 2-a echipa 
Istanbu’ului (cu Sier, campionul 
Turciei, la prima masă) cu 3-1. In 
runda a 3-a cîștigăm cu 2'/,—l‘/i 

■în fața echipei Kurjaki, ajungted 
în clasament pe locul I-IV. Runda 
a 4-a a fost și cea mai grea. Ju

căm cu reprezentativa studențeas
că. Szabo este egalat in deschide
re și nevoit să accepte remiza. Nu 
trece mult și ni se propune remi
ză Ia toate mesele... Drimer avea 
un neînsemnat avantaj poziționau 
Ghițescu era sub atac, iar Botez 
ave>a o j «riție greu de apreciat. 
Cum însă singura șansă de a ocu
pa primul loc era să ciștigăni acest 
meci, refuzăm propunerea *»u  tre
ce mult și Ghițescu este făcut mat
in schimb, Drimer își mărește a- 
vantajul, aștigînd material și e- 
gaiează : P Apoi Botez,
conducind cu multă inventivitate 
un atac pe Tancul regelui, obține 
o frumoasă victorie și Cu aceasta 
cîștigăm meciul. In ultima rundă, 
întiloim cealaltă echipă neînvinsă, 
Boraț. Știința joacă insă cu multă 
siguranță, obtinind o victorie clară 
(3-1) prin puntele cucerite de Dri
mer și Botez și remizele obținute 
de Ghițescu și Szabo. Prin aceasta 
obținem victoria în concurs și cupa 
oferită de duhul Slavi a Bdg-ai.

Si Știința Timișoara s-a compor
ta: mulțumitor, obtinind locul III 
în grupa secundă, dștigată de S a 
via II.

Deși succesele obținute aparțin 
tuturor jucătorilor din ambele echi
pe. totuși sini de remarcat rezul
tatele individuale ale lui Botez 
4*/z  (din 5). Szabo t (5) de la Ști
ința București și ale lui Pușcașu 
4 (5) și A. Negrea 3*'.  (5) de la 
Știința Timișoara.

Ing. D. DRIMER 
maestru ai sportului

Două premiere alpine în munții Mehedinți
In Gara de Nord din Capitală 

l-am întîlnit într-o seară pe Tu
dor Hurubean alpinist de la Di
namo. Era îmbrăcat- ca de oraș 
((lucru rar pentru un sportiv obiș
nuit mai mult cu bocancii cu cuie 
sau espadrile, pantîionf de schi 
ți haină de vînt), iar în spate 
iiavea un rucsac cît toate zilele. 
Din goană (mai erau cîteva mi
nute pînă la plecarea acceleratu
lui de Timișoara), mi-a spus câ 
In curînd vom afla vești despre 
el -și colegii lui de la Dinamo. 
Ca orice alpinist, s-a țiruzt de cu- 
vînt și actim cîteva zile am primit 
ide la Băile Hercimne o scrisoare 
care începe astfel:

.Puține zile au trecui de cînd 
am plecat din Gara de Nord 

\ispre Herculane, dar nu la od.h- 
țnd, ci pentru a contribui la des
chiderea unei noi regiuni alpine, 
in munții Mehedinți. In primele 

'adie timpul nu ne-a permis sd 
lucrăm, dar apoi timpul s-a fă
cut frumos și am început lucrul 
la sttncă, rev. jind ca în 5 zile 
să efectuăm 2 premiere: .Fisura 
Haiducilor" și „Fisura Marinari
lor’’. Și el continuă: „Prima pre
mieră se află pe versantul sudic 
al Cleanțului, are 4 lungimi de 
coardă și echipa formată din T. 
Hurubean și Gh. Enache a lucrat

II ore efectiv. .4 doua se află pe 
versantul nordic al Cleantalui și 
i-am dat numele de „Fisura Ma
rinarilor" pentru că în timp ce 
Nicolae Jiiaru și Ioan Pușcaș lu
crau la ea, asistau foarte mulți 
marinari ce se aflau in concediu 
la Herculane".

Din scrisoarea lui se mai des
prinde propaganda făcută alpinis
mului de cei 4 sportivi de ta Di
namo. In timpul escaladelor, su
tele de spectatori ce asistau, pri
ceau explicații asupra compiica- 

tehnic, alpine. Astfel de acțiuni 
se cer cit mai des repetate.

Despre
Problema care a frămîntat in 

ultimut timp pe tehnicienii jocului 
de oină a fost găsirea unui sistem 
de disputare care să permită des
fășurarea unei partide de oină cu 
un număr redus de jucători și pe 
un teren de dimensiuni mai mici.

In acest sens, proiectul depus 
recent Ia forul de specialitate de 
către antrenorul A. Rafailescu 
(proiect despre care am amintit 
într-un număr trecut): aduce o 
contribuție de certă valoare.

Iată, pe scurt, cîteva din avan
tajele jocului de oină în șase: se 
poate juca în sală (mai ales cînd 
vremea este nefavorabilă), ser
vește la învățarea mai rapidă a 
jocului de oină și constituie un

CAMPIONATUL. REPUBLICAN
DE SNIPE-FEMgNIN

Bogata activitate competițională 
din această lună la sporturile nau
tice continuă joi cu primele între
ceri din cadrul campionatului femi
nin de snipe. Pe lacul Herăstrău 
se vor întîlni pînâ’ la 23 iunie, spor
tive din asociațiile Energia. Recol
ta, Progresul, Știința precum și de 
la AVSAP. Ultimele amănunte vor 
fi stabilite astăzi, cu prilejul ședin
ței tehnice care va avea loc la orele 
16.30 la baza „ȘTLLNTA” de la lacul 
Herăstrău.

REZULTATE DIX CAXPIOXATUU 
CATEGORIEI B DE RUGBI

In campionatul categoriei B de 
rugbi î-au înregistrat duminică ur
mătoarele rezultate mai importante: 
Locomotiva Buzău — FI. roșie Or. 
Stalin 12-6 (6-0), Progresul Tecuci — 
Energia Brăila 12-0 (3-8); Știința Ga
lati — Energia Brrlad 16-3 (5-7): E- 
nergia Tîmăveni — Știința Timișoa
ra 0-0: Energia Hunedoera — Ști
ința Cluj 3-<5 (3-3}; Energia LTine — 
Dinamo n 11-8 (€-3); Progresul I.A.S. 
Sibiu — Energia M T D. 2-8 
Știința TAT.F. — Energia Constanța 
3-0 (»-•».

CENTRE DE INIȚIERE IN
BASCHET

Ieri au început cursurUe de Ini
țiere în joctd de baschet pentru 
copii și tineri între 10 și 10 am. 
Cursurile se țin zilnic pe terenu
rile de basctec de la stadionul ZI 
August in cadrul Școiti sportive 
de tineret organizată de comitetul 
orășenesc CTS. București.

înscrierile pentru cursurile de ini
țiere se primesc zilnic la teren în
tre orele 10—11 ți 15—18.

EC Hl PA FF.MIN1 N A__ VOINȚA. CA-
bki a ornxirr raou yktomo 

IN CAMPIONATUL DE TDd»
X MASA

tui calo cariei A. echipa f «amin A 
Vmnia Caret, alcătuită din jucătoa
rele Batnri p Wervex a realizat o 
victorie surprinzătoare dar meritată 
în fau formaua bucurester.e Fla
mura roate (Sfâvescu. VaaUascu): 3-2. 
Jucătoarele dm Cărei au învins-o 
pe Lăvia V ax iese u și au oiști gat și 
partida de dubiu.

La Cluj, intilnirea masculini din
tre Proz. esui (Cobirzan 2 v. Paneth
2 ▼. GevrMescu 1 ▼) și Voința Arad 
.'Covaci 2 v Papp 2 v. Coțm) a lua: 
sfixSit eu victoria la limită: 5-4 a 
echipei gazde. Din nou a ieșit în 
evidență forma excelentă a tî nărui ui 
Coved.

Alte rezultate înregistrate: băieți: 
Voința L.M. (Rotea 2 v, Nazarbe- 
ehăar. 2 v. Bottner 1 v) — Știința 
J-P.G. Andronache 3 v, Bujor 1 v) 
5-4. Oi>UM Tg. Mures fVerzar 2 v, 
Sîetnheuer 2 v. Bohm 1 v) — Ener- 
ffia Reșița (Hagler 3 v, Davidescu 
1 v, Werîein) 5-4 Flamura roșie Boc. 
(Reiter 3 v, Gsntner 3 v, Pomoje) — 
Progresai Satu Mare (Leker 1 v, 
Grunfeid 1 v, Ferber 1 v) 6-?, Știin
ța I.P.G. (Andronache 3 v. Bujor
3 v. Pirvu 1 v.) — Progresul Satu
Mare (Grunfeld 1 v, Ferber 1 v, 
Leker) 7-2 ; Femei : Progresul
Cluj — Flamura roșie Arad 4-1, 
știiața I.P.G.—Voința P.S. Buc. 5-0, 
ȘUiDța I.P.G.—Voința Cărei 5-0.

A început turneul 
de șah ..Energia”

Primele două runde ale con
cursului de șah organizat de aso
ciația sportivă Energia (desfășu
rate simbătă și duminică) au fost 
urmărite de un numeros public. 
Iată rezultatele înregistrate: Voi- 
culescu-Seimeanu 1-0. Stanciu-Cră- 
dun 1-0, Giociltea-Botez 1-0, Me- 
nas-Sutiman 1-0. Pavlov-Pușcașu 

’r'/z, V. Georgescu-Troianescu 
0-i, M. Mendelsohn-Fischer '/z-’/r, 
Negrea-Mateescu 1-0, Nacht- 
Reicher 1-0. Mer.as-Nacht Vî-Vî, 
Troianescu-Ciocîltea Mendel-
sohn-Standu ‘/j-'/r, Voiculescu- 
Negrea I-O, Crăcitm-Fischer 
Reicher Mateescu 1-0. Aseară s-au 
jucat intrerupteie: Pirșcașu-Erdeuș 
‘/r-’/j.SutHnan-Georgescu 1-0. Con
duce Voiculescu cu 2 p. Jocurile 
continuă astăzi după-azniază în 
sala Energia din str. Schitu Mă- 
gureanu 8.

FINALELE CAMPIONATULUI DE
VOLEI AL ȘCOULOB 

PROFESIONALE- - - . ț
Sîmbătă și duminică s-au desfă

șurat pe terenurile C.A.M. Belvedere 
și în sala Giulești din Capitală în
trecerile finale ale campionatului 
școlilor profesionale din întreaga 
țară, organizat de asociația Flamura 
roșie. Au participat echipele câști
gătoare ale fazelor de zonă, care 
s-au clasat în următoarea ordine: 
BĂIEȚI: Școala profesională 3« De
cembrie Arad, Alimentară Drăgă- 
șani. Sticlă Turda, Textilă Buhuși, 
Nicovala Sighișoara, Partizanul Ro
șu Orașul Stalin, Alimentara Sibiu, 
Frigoriștii București; FETE: Școala 
profesională 7 Noiembrie Sibiu. I.P.L. 
Lugoj, Nicovala Sighișoara, Comerț 
Clnj. Partizanul Roșu Orașul Stalin, 
Tehnometal București. Textila Bu- 
huși. S-aa remarcat componenții și 
componentele echipelor campioane, 
precum și Cornel Husărescu (Ali
mentara Drăgășani).

LA BO£

• Mîine seară începînd de Ia ora 
18 se va desfășura pe stadionul 
Giulești o gaia de box în vederea 
seterționăru formației Bucurețtiu- 
lui pentru meciul cu reprezenta
tiva Cra iovei. Vor participa 36 bo
xeri juniori din orașul și regiunea 
București.

CAMPIONATUL REPUBLICAN

CH. BALAN (RECOLTA) ȘI DINA
MO VICTORIOȘI IN „CUPA DB 

VARA“ LA SCHI

BUȘTENI 2 (prin telefon). — 
Schiori din 8 asociații s-au între
cut pe firul Văii Albe în cea de a 
IU-a ediție a „Cupei de Vară'*,  
organizată în condițiuni bune de că
tre Dinamo Orașul Stalin. Timpul 
frumos și zăpada tare au contribuit 
la reușita acestui concurs de în
chidere a sezonului de schi.

S-a desfășurat cîte o probă da 
slalom special (pentru băieți și 
fete) compusă din cîte două manșe.

Clasamentul probe, masculine (33 
concurenți) : 1. Gh. Bălan (Recol
ta) 53 sec.; 2. N. Pandrea (C-C.A.) 
59" 3/10 ; 3. I. Bîrsan (Dinamo) 59” 
7/10.

Proba feminină (5 concurente): 1. 
Viorica Albert (C.C.A.) 52’^3/10; 2. 
Suzane Weber (Voința) W’ 8/10.

In clasamentul pe rsoclațli pri
mul loc a fost ocupat de sportivii 
de la Dinamo cu 25 puncte. Ur
mează C.C.A. cu 18 p„ Recolta 12, 
Progresul și Flamura roșie cu cîte 
9 p.. Voința 5. știința 5 si Ener
gia 3.

Victor Sbarcea, corespondent

PROGRESUL F. B. CONDUCE
AUTORITAR IN „CUPA PRIMA-
veiih- la pentatlon modern

DE TENIS

In etapa de tenis disputată 
simbătă și duminică s-au mai în
registrat următoarele rezultate: 
fa Oradea. FL roșie Arad a între
cut formația locală FI. roșie cu 
14—3. La București, după două 
zile de joc, în partida C.C.A.— 
Energia se jucaseră numai nouă 
partide, scorul fiind 7—2 în fa
voarea primilor. Rezultate mai 
importante : Ecaterina Roșianu— 

Mariana Niculescu (6—1, 6—2) și 
G. Viziru—Zacopceanu (6—2, 
6—3, 6—3). Derbiul clujean, dis
putat între echipele Progresul și 
FI. roșie, a revenit primei echipe 
cu scorul categoric de 13—4. Din
tre rezultate notăm victoria Jui 
Sopa (FI. r.) asupra liui Sere- 
ster (P.) : 6—4, 6—8, 6—1,
6—2. La Timișoara, Energia St. 

Ro?u Orașul Stalin a întrecut E- 
nergia Timișoara cu 13—4.

★
După ce în primele două zile 

militarii au condus cu 7-2 în în- 
tîlnirea cu Energia, ieri reprezen
tanții C.c.A.-ului au cîștigat nu
mai două partide din cele 8 jucate, 
astfel că victoria le-a revenit la 
limită cu 9-B.

In întâlnirea Dinamo—Progresul, 
prima echipă conduce cu 11-2 ur- 
mînd ca celelalte meciuri să se 
desfășoare astăzi cu începere de 
la ora 15,30 pe terenurile Dinamo. 
Dintre rezultatele de luni după- 
emiază, menționăm pe cel obținut 
de Bardan care l-a întrecut pe Ca- 
ralulis în 3 seturi: 6-4, 6 4. 6-3.

Chiar din startul primului con
curs din acest an, pentatloniștil au 
fost puși la grea încercare. Proba 
de călărie din „Cupa Primăverii", 
disputată duminică în împrejuri
mile Capitalei, s-a desfășurat pe o 
vreme ploioasă și pe un teren mo
cirlos care au împiedicat un ritm 
rapid de galop și o trecere în vi
teză peste obstacole. Majoritatea 
concurenților și a cailor nu au fă
cut față acestoi condiții. De aceea, 
șapte pentatloniștt au ' '
zero puncte la călărie,

înregistrat 
... ._ printre a-

ceștia trei din componenții echipei 
C.C.A. — Țintea, Stoenescu și Io- 
nescu. O bună pregătire au mani
festat caii și călăreții prezentați 
de Voința Sibiu și pentatlonistul 
fruntaș Viorel Manciu, cîștlgătorul 
probei. La scrimă (proba a doua), 
concursul a fost foarte lung și de
osebit de echilibrat. Cu excepția 
Iui Fels Dieter (C.C.A.), care s-a 
clasat primul cu 1050 p„ între cei
lalți concurenți diferența de punc
taj este minimă. Echipa C.C.A. a 
cîștigat detașat această probă, re- 
ducînd parțial din diferența care 
o separa după prima zi de forma
ția Progresul F. B., clasată —după 
două probe — pe primul loc cu un 
avantaj de aproape 
Astăzi are loc tirul 
Tunari, mîin.e înotul, 
sul.

1000 puncte. 
Ia poligonul 
iar joi cro-

ACTIVITATEA LA LUPTE

CUPA M SFATULUI POPULAR* 1 A
REVENIT SCRIMERILOR LA

C.C.A.

In ultimele două săptăm-îni aten
ția. scnmerilor din București a fost 
îndreptată spre desfășurarea Cupei 
„Sfatului Popular1*, competiție or
ganizată de co;nitetui C.F.S. Bucu
rești și de comisia locală. După 
consumarea celor patru probe — la 
fiecare participînd aproximativ 20 
de concurenți — trofeul a revenit 
echipei C.C.A. care a totalizat 123 
pun>cte, urmată în ordine de Pro
gresul F. B. 97 p., Școala de Tine
ret 29 p., Tînărul Dinam ovist 29
p., Energia 20 p., Voința 3 p. In 
ultimele două probe (desfășurate 
sîmbătă și duminică) s-au înregis
trat cîteva rezultate surpriză (eli
minarea din concurs a lui Stelian 
și Mureșanu la sabie și C. Geor
gescu la spadă) care ridică îndo
ieli asupra stadiului de pregătire 
a acestor trăgători fruntași mai cu 
seamă că unii dintre ei — Stelian 
și Mureșanu — sînt chiar printre se- 
lecționabilii pentru întrecerile de 
la Moscova. In schimb, remarcăm 
buna comportare a trăgătoarelor 
Vicol, Șamșudeanu și Țărăngoiu, 
precum și saltul valoric al tinerei 
Valeria Ludman și al tinerilor sa- 
breri Radu Manoliu și Gheorghe 
Alexe, finaliști în probele la care 
au participat. Cele patru probe au 
fost câștigate astfel: floretă fete : 
Vicol Maria (Progresul F. B.), flo
retă bărbați: Vasiie Chelaru (C.C.A.), 
spadă : Constantin Stelian (C.C.A.), 
sabie: Ion Istrate (C.C.A.).

• Din țară ne-au mai parvenit 
o serie de rezultate privind faza de 
regiune a campionatelor de lupte 
libere și clasice seniori. LUPTE 
LIBERE: București (25 conc.): A.
Preda (C.C.A.), P. Vatrici (Pr), B. 
Sitoianu (V), C. Ardeleanu (C.C.A.), 
C. Hathazi (Din.), Gh. Marinescu 
(St.), M-. Belusica (Din.), V. Constan- 
tinescu (Pr.); Timișoara (18 conc): 
O Lustig (Loc. T.), T. Blidaru (En. 
Ar.), M-, Șandor (Fl. r. U.T.A.), P. 
Sanda (Loc. T.), C. Ujbar (Loc T ). 
I. Petrof (Loc. T.), lipsă cat. 87 si 
grea; Reg. Stalin: x. Nemeș, I. Bîr
san, I. Radu, I. Mureșan, M. Croa- 
toriXEn.) lipsă cat. 52 și grea. Cluj: 
(16 conc.) O. Kardos (En.), I. Gavriș 
(Fl. r.), Z. Ferenczi (Fl. r.), T. Be- 
reanu (En.), G. Lakatos (Fl. r.). I. 
Torok (En), E. Russu (En.), lipsă 
cat. grea. Lupte clasice: TimUoara 
(36 conc.): C. Ofițerescu (Dac T.). A. 
Sasu (En. Reșița), p. Popescu (En. 
R.). H. Stockl (V. L.igoj), Gh. Toth 
(Loc. T.), N. Volosciuc (LOC. Ar.), 
M. Ambruș (V. Lugoj), C. Osan 
(En. R.); Reg. Stalin: I. Nemeș, 
Gh. Volcu, (Enj, T. Bne (Din.), I. 
Radu, M. Croitoru (En.) lipsă cat. 
52, 70 kgr. si grea; Cluj: (24 part.) I. 
Szasz (V). K. M-oiner <V), G. Pnrttia 

(Fl. rj, Cs. Varodi (V). C. Lakatos 
(Fl. r.), I. Revai (V), Gh. Grjdos 
(En.) lipsă1 cat grea.

jocul de oină in șase
excelent mijloc de antrenament 
pentru lotul de jucători ai unei 
secții, prin alcătuirea a două e- 
chipe. Se pot organiza competiții 
în orice perioadă a anului între 
diferite echipe de colectiv, fapt 
care contribuie la popularizarea 
și dezvoltarea acestui sport.

Acest sistem de joc poate fi 
practicat și de fete și chiar 
de pionieri. Puțind fi practi
cat cu succes și de către cei mici, 
se rezolvă astfel o problemă care 
a preocupat mai de mult pe teh
nicieni : inițierea în jocul de oină 
a noi cadre, chiar foarte tinere.

Totodată, jocul în șase consti
tuie un bun mijloc de perfecționa
re a jucătorilor șl Ie dă posibili

tatea de inițiere în problemele de 
arbitraj.

Desfășurarea unui asemenea joc 
oferă un spectacol dinamic și a- 
tractiv care poate fi urmărit cu 
mai multă ușurință.

Jocul de oină redus se desfă
șoară, în genere, potrivit prevede
rilor regulamentului actual, căruia 
însă i s-au adus, firește, unele 
modificări și amendamente ad-hoc. 
Dimensiunile terenului, regulile de 
joc, atît ,.la bătaie” cît și la ,,prin
dere", amplasamentul jucătorilor, 
stabilirea rezultatelor, arbitrajul, 
„seturile”, dispozițiuni generale, 
precum și alte îndrumări, sînt cu
prinse în instructajul care a fost 
multiplicat și trimis colectivelor 
sportive.

Rezultatul concursului revistei 
„Cultură Fizică și ^rwi”

Revista „Cultură Fizică și Sport* 4 
și-a încheiat con-cunsui inițiat între 
1 iunie 1956 — 28 februarie 1957,
concurs organizat cu scopul de a 
îmbogăți literatura romînească de 
specialitate și de a stimula munca 
de cercetare și creație în domeniul 
culturii fizice, cu ședința Comisiei 
de apreciere întrunită în ziua de 
30 mai 1957.

Comisia formată din Ghibu Emil, 
dr. Miron Georgescu, Nicu Alexe, 
Istrate Hie, Kunst Ioan, Lichiando- 
pol Gheorghe, Filip Angela, a apre
ciat și premiat următoarele lucrări:

Premiul i—n = lucrările profeso
rilor Tudose Șt. Constantin și Zlate 
F. Ion cu tema : „Conținutul, sfera 
și interdependența noțiunilor : cul
tură fizică, educație fizică și sport* 4
— lei 150C—1000 (1250 fiecare).

Premiul in == lucrarea „Efortu
rile mari în antrenamente“ a prof. 
Iovănescu Cornel și Dr. V. Cătină
— lei 500.

Mențiuni : I = lucrarea „Cum ex
plic performanța mea“, a maestru
lui sportului Ion Soter — lei 300.

II = lucrarea „In ce măsură se 
poate vorbi despre un specific ro- 
mînesc și cum se manifestă în. edu
cația fizică ?“ a prof. La>tiș Augus
tin — lei 300.

In general, concursul șl-a atins 
scopul, reușind să angreneze nume
roși profesori, antrenori, activiști, 
sportivi fruntași, etc. Pe 1'îngă lu
crările premiate s-au evidențiat și 
alte lucrări ca de pildă : lucrarea 
tov. Ghițescu Eugen „Cum explic 
performanța mea“ (despre ciclotu
rism), aceea a maestrului sportului 
Demeter Andrei, cu același titlu etc.

Lucrările premiate și evidențiate 
vor fi publicate în numerele viitoare 
ale revistei.



Duminica, jocul R. P< Romină — U.R.S.S. 

Reprezentativa de baschet a Uniunii Sovietice, 
o veritabilă colecționară de titluri și performanțe

lll-a ediție a Jocurilor Sportive 
ale Tineretului

Hotărit lucru, programul inter
național din acest sezon le-a re
zervat amatorilor de sport bucu- 
reșteni cele mai plăcute surprize. 
După ce au văzut „la lucru" pe 
cele mai bune echipe de rugbi ale 
Europei (reprezentativele Fran
ței, Londrei și selecționata Cardiff) 
pe fotbaliștii-speranță ai Angliei 
și pe cele mai renumite gimnaste 
ale Europei ei vor putea urmări 
duminică — din tribunele stadio
nului Republicii — pe una dintre 
cele mai valoroase formații de 
baschet din lume: reprezentativa 
Uniunii Sovietice.

Bașchetbaliștii sovietici întîlnesc 
pentru prima oară — într-o parti
dă dn recită — pe cei mai buni 
jucători ai țării noastre și jocuî 
de la 9 iunie va deschide, sîr.tem 
siguri, seria unor viitoare me
ciuri îfritre reprezentativele jcelor 

două țări. Mai ales că echipa so
vietică a constituit și constituie 
de ani de zile o forță a continen
tului nostru ea reprezentind cu 
succes baschetul european în ma
rile competiții mondiale; Jocurile 
Olimpice.

Valoarea naționalei masculine a 
Uniunii Sovietice este asigurată 
de ridicata clasă a acestui sport 
în toate republicile sovietice în- 

cepînd cu republicile baltice și 
terminînd cu Republica Sovietică 
Socialistă Gruzină. In echipele na
ționale de baschet ale U.R.S.S. 
au intrat totdeauna cei mai valoroși 
jucători pe plan unional și acea
sta pentru că lucrările de selec
ționare au fost efectuate cu grijă 
și în timp. Lîssov, Konev. Kulla-m 
au jucat alături de Petkiavîcius, 

Silins și alături de Korkija într-o 
perfectă omogenitate. Unitatea de 
concepție și execuție a echipei 
U.R.S.S. a fost unanim apreciată 
șl lăudată de la un capăt la altul 
al lumii. Fiindcă reprezentativa 
Uniunii Sovietice este un adevă- 
lat... glob trotter. Ea a jucat în 
Australia șî America de Sud, a e- 
voluat în Asia și în mai toate 
capitalele Europei. Ea n-a lipsit 

în ultimii 10 ani de la nici una 
din marile întreceri ale lumii 1 
Și nicăeri nu s-a clasat mat jos

Preliminariile campionatului mondial
Luna mai a reprezentat o ade

vărată perioadă de „vîrf“ pentru 
activitatea fotbalistică internațio
nală. In această lună, majorita
tea țărilor europene participante 
la preliminariile campionatului 
mondial de fotbal au susținut în- 
tîlniri decisive.

Startul a fost luat în aproape 
toate cele 9 grupe din Europa, 
iar în unele din acestea s-au des
fășurat chiar jumătate din jocuri. 
Și — sare în ochi de la prima 
vedere — între aceste rezultate 
și-au făcut loc o serie de sur
prize,

ECHIPA SPANIEI A PIERDUT 
PLECAREA..

Poate cea mai mare surpriză 
a „preliminariilor" a constituit-o 
comportarea echipei Spanie: în 
primele meciuri pentru campio
natul mondial. Formația, cuprin- 
zînd mai mulți titulari ai redu
tabilei Real Madrid și ai altor e- 
chipe de renume din peninsula 
iberică, nu strălucește deloc în 
meciurile în care trebuie să apere 
prestigiul național.

Care să lie explicația ? Desigur 
nu putem pune aceste insuccese 
pe seama unei „tradiții", chiar 
dacă în ediția trecută a campio
natului mondial, Spania a avut 
aceeași comportare mediocră, fiind 
eliminată de echipa Turciei. In 
fond, de la jucători ca Di Stefa
no, Ku-bala, Matteos, Rial și cei
lalți, ar fi de așteptat un randa
ment pe măsura renumelui lor. 
Să nu uităm însă că toate aceste 
mari vedete SÎnt profesioniști sută 
la sută care pentru meciurile 
de club pretind prime loarte... 
substanțiale. Și dacă patronii de 
club își pot permite luxul să chel
tuiască asemenea sume. Federația 
spaniolă, în schimb, nu oferă e- 
«hipierilor Spaniei decît misiunea 
de onoare de a apăra culorile 
naționalei. Iar Di Stelano, Ku- 
bala și comp, (care, de altfel, nici 
nu sint spanioli, ci venetici atrași 

de locul trei. De fapt o singură 
dată - la campionatele europene 
din 1955 de la Budapesta (în plină 
perioadă de întinerire a echipei) 
— jucătorii sovietici s-au văzut 

pe un loc trei. In rest, EXCEP- 
TIND JOCURILE OLIMPICE 
(unde au cîștigat în două rînduri 
medaliile de argint) tbaschetba- 

liștii sovietici AU OBȚINUT NU
MAI LOCURILE DE ONOARE. 

Ei se pot numi, pe drept cuvînț, a- 
devărați colecționari de titluri și 
performanțe.

In ultimii doi ani antrenorii 
naționalei au procedat la o re
maniere a echipei. Jucătorii tineri 
introduși (Laga, Torban, Valdma- 
nts. Balabanov, Zubkov) au dat 
satisfacție în examenele dificile 

'a cara au fost supuși. De altfel, 
chiar acum cîfeva zile reprezenta
tiva sovietică a dispus — în a- 
ceeașî formație în care va evolua 
la București — de campioana 

Europei, echipa R P. Ungare, și 
la iun scor concludent: 67—49; 
victorie ș< mai valoroasă dacă ne 
glndim că baschetbaliștii maghiari 
veneau dttpă o performanță de 
prestigiu: locul întîî în turneul 

de la Varșovia, lată deci că iubi
torilor baschetului din capitala 
tării noastre Ii se va oferi dumi
nică prilejul de a urmări pe una 
dintre cele mai în formă echipe de 
baschet de pe glob. Reprezenta
tiva R.P. Romîne se va afla în 
fața unuia dintre cele mai grele e- 
xamene din activitatea ei. Să spe
răm că-1 va trece cu bine astfe ca 
să putem asista la un joc intere
sant, echilibrat valoros. Iată, pen
tru încheiere, un mic palmares 
statistic al celor maî importante 
competiții la care a participat e- 
ch'pa Uniunii Sovietice.

JOCURI OLIMPICE: Helsinki 
(1952) și Melbourne (1956): lo

cul II.
CAMPIONATE EUROPENE: 

Praga (1947), Paris (1951), 
Moscova (1953): locul I, Buda

pesta (1955): locul III.
— Victorii contra Uruguayului, 

Braziliei și echipei Chile în tur
neul din America de Sud (1956).

de mirajul banilor) nu par să fie 
sensibili la asemenea argumente 
de ordin sentimental.

După cum se vede din clasa
mentul de mai jos, calificarea 
Spaniei în turneul final este 
foarte dificilă, întrucît Scoția joa
că pe teren propriu cu Elveția și 
are toate șansele să cîștige, în 
timp ce Spania are un joc dificil 
cu Elveția la Lausanne.
1. Scoția 3 2 9 1 7:7 4
2. Spania 3 1 1 1 9:7 3
3. Elveția 2 0 1 1 3:4 1

Foarte încurcată este situația și 
în grupa a 8-a (Irlanda de Nord, 
Portugalia și Italia). După pri
mele jocuri Italia a arătat o for
mă sub mediocră (1—0 cu Ir
landa de Nord, la Roma și... 0—3 
cu Portugalia la Lisabona). Nu 
este de loc exclus ca și Italia 
să nu se califice în finală.
1. Irlanda 3 1 1 I 4:2 3
2. Portugalia 3 1 1 1 4:4 3
3. Italia 2 1 0 1 1:3 2

PRIMII CALIFICAȚI

Ieșind pentru moment din sfera 
soccerului european, vom nota că 
una din cele trei grupe sud-ame- 
ricane are de pe acum desemnat 
cîștigătorul. Brazilia s-a calificat 
fără glorie, în dauna reprezenta
tivei Peru (1—1 și 1—0).

Un învingător cu totu'l origi
nal este Israelul, a cărei echipă 
a cîștigat locul I în grupa respec
tivă prin... abandonul Turciei. De 
subliniat totuși că echipa Israelu
lui nu este calificară încă pentru 
turneul final din Suedia, ea tre
buind să mai susțină jocuri eli
minatorii cu învingătoarele din 
celelalte grupe din Africa și Asia.

In grupele Americii de Nord și 
Centrale situația este de ase
menea foarte clară. Costa Rica 
este câștigătoare sigură (6—2 și 
3—1 cu Guatemala, 4—0 cu Cura
cao) în prima grupă. In cealaltă. 
Mexic care a surclasat S.U.A. 
(6—0 și 7—2) wu pare să fie in
comodată de ultimele jocuri pe 
care le are de susținut in com

„Aștept cu nerăbdare întrecerea de Ia Moscova” 
declară campionul olimpic Norman Read

Alți doi campioni olimpici au 
confirmat participarea la cea de 
a III->a ediție a Jocurilor sportive 
internaționale prietenești. Iată 
conținutul scrisorii care a sosit 
pe adresa Comitetului Olimpic aî 
U.R.S.S. dtn partea asociației de 
•atletism a Irlandei.

Stimați domni.
Atletul nostru R. Delaney ne-a 

transmis amabila dvs. invitație 
de a participa la a lll-a ediție 
a Jocurilor sportive internaționale 
prietenești care vor avea loc la 
Moscova intre 29 iulie — 10 

august.
R. Delaney dorește să ia startul 

la aceste întreceri și ar fi bucu
ros să știe in ce serii va trebui 
să evolueze și cind "vor avea ele 
loc.

O altă scrisoare a sosit tocmai 
din Noua Zeelandă din partea 
campionului olimpic, Norman 
Read, câștigătorul cursei de 50 km. 
marș. Iată ce scrie faimosul atlet:

„Vă mulțumesc mult pentru 

Ron Delaney și Klaus Richtzenhain, oare au 
cucerit medalia de aur și cea de argint la J.O., 
var avea ocazia să se întîlnească din nou la 
Jocurile tin crețului de la Moscova.

pania Canadei. Un amănunt ca
racteristic pentru felul în care 
se joacă fotbalul în această parte 
a lumii; al doilea meci Costa Rica- 
Guatemala s-a întrerupt din cauza 
unei bătăi la care au participat 
cu pasiune jucători, arbitri și 
spectatori 1 O veritabilă aventură 
sub soarele Mexicului...

Calificată în turneul final este 
și echipa Angliei care la primele 
contacte cu adversarii din grupă 
a înregistrat tot atîtea victorii la 
scor : 5—2 cu Danemarca și 5—1 
cu Irlanda. Echipa lui Walter 
Wint-erbottom se anunță a fi o 
aspirantă serioasă la tithi... El a 
și desemnat pe cei 26 jucători 
care alcătuiesc lotul pentru finală. 
Dintre aceștia fac parte și ti
nerii Haymes (Fulham), Clayton 
(Blackburne Rovers), Edwards și 
Pegg (Manchester United) pe care 
i-am văzut la București în e- 
chipa de tineret a Angliei.

Iată clasamentul grupe' :
1. Anglia 4 3 1 0 15: 5 7
2. Irlanda 3 111 4: 7 3
3. Danemarca 3 0 0 3 4:11 0

După cum se vede, ■meciul restant 
Danemarca-lrlanda nu poate in
fluența configurația clasamentului.

Calificată direct în finală este 
echipa R.F. Germane care, pen
tru a-și apăra titlul cuc-rit la 
Berna, a fixat un lot de nu mai 
puțin de 35 jucători. Sepp Her
berger va preda un curs teore
tic jucătorilor săi între 14 și 27 
iulie. Rămîne de văzut dacă aceș
tia vor ști să aplice practic cele 
învățate...

O altă viitoare finalistă, Suedia, 
țară organizatoare, a pășit cu 
sringui în pregătirile ce le face 
pentru finale. Recent ea a fost 
învinsă de echipa Austriei (0—I).

VIITOARELE INTILNIRI

încheiem această trecere în re
vistă a preFminariilor campionatu
lui mondial, dînd sHnația la zi a 
celor 9 grupe din Europa. Să a- 
aminVm că reprezentativa noastră 

scrisoare și accept cu plăcere in
vitația Comitetului Olimpic al 
U.R.S.S. de a lua parte la a II l-a 
ediție a Jocurilor internaționale 

ale tinerelului. Aștept cu nerăbda* 
re întrecerea de la Moscova, 
grandioasa întîlnire a sportivilor 
din toate țările lumii. In sîmbă- 
ta Paștelui am primit invitația 
transmisă mie de legația sovieti
că de la Wellington și firește, 
am acceptat-o. Pentru mine, între
cerile de la Moscova vor cons
titui prima competiție internațio
nală după Jocurile Olimpice.

Am citit cu mult interes știrea 
performanței lui Spirin — lh05 
min. 45,8 sec. pe 15.000 m. Vă 
rog să transmiteți din partea mea 
felicitările cele mai cordiale d-Lui 
Spirin pentru admirabilul rezul
tat. Eu, firește, nu posed o ast
fel de viteză pentru a mă putea 
întrece cu mărșăluitorii dvs. pe 
distanțe scurte. Dar pentru mine 
esențialul nu este să ciștig, ci 
să particip la întreceri.

Deoarece în 
Noua Zeelandă 
concursurile nu se 
desfășoară prea 
des, îmi vine destul 
de greu să-mi per
fecționez calitățile 
de viteză în disci
plina marșului. Ia
tă de ce intențio
nez să mă întorc 
în Anglia, la înce
putul anului viitor, 
unde voi avea 
mult mai multe 
posibilități.

Vă mulțumesc 
din nou pentru a- 
tît de amabila in
vitație".

Al dvs. sincer
N. R. READ

Havera — 
Noua Zeelandă

de fotbal
și majoritatea echipelor din țările 
vecine, n-au intrat încă în focul 
întrecerilor. Și-au făcut debutul 
R. D. Germană care a învins Țara 
Galilor și Iugoslavia care a fur
nizat o surpriză, terminînd cu scor 
alb meciul cu Grecia, la Atena.

GRUPA I: Irlanda — Danemarca 
2-1; Anglie—Danemarca 5-2; Anglia— 
Irlanda 5-1. Danemarca-Anglia 1-4; 
Irlanda—Angli» 1-1.

2 octombrie (Copenhaga) Dtane- 
merca-IrlaiMb.

GRUPA 11: Franța — Belgia 6-3.
5 iunie (Bruxelles) Belgia—Islanda, 

27 octombrie (Bruxelles) Belgia-Fran- 
ta: 1 septembrie (Rejkavik) islan
da—Franța. 4 septembrie CRejkavik) 
Islanda—Belgia.

GRUPA ITT: Norvegia—Bulgaria 1-2.
12 iunie (Oslo) Norvegia—Ungaria, 

2? Iunie (Budapesta) Ungaria—Bulga
ria, 15 septembrie (Sofia) Bulgaria— 
Ungaria, 3 noiembrie (Sofia) Bulga
ria—Norvegia, M) noiembrie (Buda
pesta) Ungaria—Norvegia.

GRUPA IV: Tara Galilor—Cehoslo
vacia 1—0; Tara Galilor — R.D. 
Germană 1—2; Cehoslovacia — Tara 
Galilor 2—0.

16 iunie (Praga) Cehoslovacia—R D. 
Germană, 25 septembrie (Cardiff) 
Tara GalDcr—R.D. Germană, 27 oc
tombrie (Herlin) R.D. Germană—Ce
hoslovacia.

GRUPA V: Austrie—Luxemburg 
7-0. Olanda—Luxemburg 4-1. Austria— 
Olanda 3-2.

25 septembrie (Rotterdam) Olan
da—Austria, 29 septembrie (Luxem
burg) Luxemburg-Austria, 13 octom
brie (Luxemburg) Luxemburg—Olan
da.

GRUPA VI: 23 iunie (Moscova) 
U.R.S.S.—Polonia, 5 iulie (Helsinki) 
Finlanda—Polonia, 27 iulie (Moscova) 
U.R.S.S.—Finlanda, 15 august (Hel
sinki) Finlanda—U.R.S.S., 20 octom
brie (Varșovia) Polonie—U.R.S.S., 3 
noiembrie (Varșovia) Polonia—Fin
landa.

GRUPA VII: Grecia—Iugoslavia 9-0.
16 iunie (Atena) Grecia—Romînia, 

29 septembrie (București) Romînia— 
Iugoslavia, 3 noiembrie (București) 
Romînia—Grecia: fără dată (Belgrad) 
Iugoslavia—Grecia, 17 noiembrie 
(Belgrad) iugoslavia—Romînia.

GRUPA VIH: Portugalia—iFlanda 
de Nord 1-1: Italia—Irlanda de Nord 
1-0; Irlanda de Nord—Portugalia 3-0. 
Portugeiia—Italia 3-0.

3 decembrie (Belfast) Irlanda de 
Nord—Italia, 22 decembrie (Mffiteno) 
Italia—PortugaHa.

GRUPA IX: Spania—^veția 2-2, 
Scoția—Spania 4-2, Elveție—Scoția 
1-2, Spania—Secția 4-1.

6 noiembrie (Glasgow) Scoție—El
veția, 24 noiembrie (Laus&nne) El
veția—Spania.

Ce-ați dori să vedeți 
ia Moscova ?

Deși ne mai despart atitea zile 
de data începerii marilor întreceri 
sportive de la Moscova, totuși 
Jocurile Prietenești ale Tinere

tului au intrat puternic în viața 
și preocupările de fiecare zi ale 
sportivilor noștri fruntași. Cu ghi
dul la Moscova ei se antrenează 
de zor. Cu gîndul la Moscova ei 
asaltează mereu recordurile țării. 
Cu gîndul la Moscova ei își fac 
de pe acum planuri în legătură 
cu folosirea fiecărei zile pe care 
o vor petrece în splendidul oraș 
al celui de al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților.

DE LA GALERIILE TRETIAKOV. 
LA STADIONUL „V.l. LENIN"

— „Și să știți că nu-i treabă u- 
șoară — ne-a spus tînărul și tcr> 
tentatul nostru înotător Alexan
dru Pcjescu. In afara întreceri
lor propriu-zise, sportivilor le sint 
rezervate la Moscova zeci de alte 
programe și manifestări, care de 
care mai frumoase, mai atrăgă
toare. De aceea am dori să le- 
vedem pe toate! Bar cum practic lu
crul acesta nu-i posibil, datorită 
bogăției programului extra-com- 
petițional aștept cu nerăbdare ca 
îa Moscova să particip Ia întâlni" 
rea cm inginerii din .rî-nd-urile spor
tivilor, să vizitez Galeriile Tretia- 
kov, să urmăresc la secția Insti
tutului Central de Cercetări Ști
ințifice în domeniul culturii fizice 
și a sportului (ce va fi instalată 
intr-una din cele 2.000 de camere 
de sub tribunele stadionului „V.l. 
Lenin") peliculele cu -antrenamen
tul și înotul eelor mai buni „flu- 
turiști" din lume. Deocamdată la 
aceste lucruri m-am gindit“.

MAI 1NTI1 O REVEDERE

„Ce-.ați dori să vedeți la Mos
cova? Iată o întrebare la care e 
foarte greu de răspuns! — ne-a spus 
căpitanul echipei noastre repre
zentative de volei, maestru eme
rită a sportului Redica Sădeai 
nu. Dar totuși o să încerc. Mai 
intîi aș dori să... revăd Moscovă 
și pentru aceasta voi depune toa
te eforturile la antrenamente.

Am ma.i fost de trei ori pînă 
acum in capitala Uniunii Sovie
tice și de fiecare dată acest oraș 
mi-a dezvăluit rlte frumuseți de 
neuitat. Anul acesta voi avea oca
zia să văd terminată construcția 
uriașei universități Lomonosov la 
care se mai lucra încă în 1954 
cîrtd am fost ultima oară acolo. 
Vizitarea Kremlinului, pe care 
mi-o doresc de atâția ani, întîlni- 
rea cu sportivii Moscovei, Festi
valul filmelor sportive, excursii pe 
fluviul Moscova — iată lucruri 
pe care le aștept cu drag și la 
care mă gîndesc mereu în drum„ 
spre terenul de antrenament, un-* 
de ne pregătim pentru a cc.: fir
ma și întări la cea de a treia! 
ediție a Jocurilor Prietenești pres
tigiul voleiului romînesc".

CIND STINDARDUL PACH SE 
VA ÎNALTA

Călătoriile cu fost de totdeauna 
un subiect preferat de discuții 
pentru loan Wiesentitayer. Dar 
niciodată nu l-am auzit vorbind 
cu atîta căldură, cu atita însufle
țire ca acum cind l-am întrebat 
ce vrea să vadă la Moscova. în 
zilele Festivalului.

„De pe acum mă tentează seri
le de muzică, teatru și balet din 
programul extra-competițional al 
sportivilor. Dar în primul rind aș
tept cu nerăbdare două momente. 
Mai întâi înălțata steagului alb 
deasupra stadionului în care se 
vor reuni mesagerii întregului tine
ret al lumii. Nici nu . dați sea
ma ce muit mă emoționează acest 
lucru! Apoi aș dori să văd cum 
prin eforturile sportivilor noștri 
și ale mede personal tabelele de 
marcaj și crainicii vor anunța tot 
mai multe victorii ale sportului 
romînesc".

FLORI,. ȘERBAN
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Stadionul Lujniki... Peste 80 de 
ieșiri, un gazon verde, bănci gri, 
pistă roșie, buchete de reflectoare, 
difuzoare, șase etaje înălțimea tri
bunelor, cabinele de radio și 
presă...

Terenul de joc se pierde în i- 
mensitatea cercului de beton al 
tribunelor. îmi pare un teren mi- 
natural, de Hazena sau de tenis mal 
ales acum cînd cei 22 de jucători 
nu au pătruns aci pentru a-i da 
viată. Mă gîndesc că jucătorii de 
pe extrema opusă cabinelor se 
vor... estompa de-a binelea. Orice 
mișcare văzută de aci pare mai 
lentă, mai potolită. Distantele sînt 
sau par mai scurte, iar careul de 
«6 m. văzut din această perspecti
vă pare un spațiu amenințător 
pentru fiecare poartă. Barele sînt 
rotunde, iar plasele mult mai 
mari, decît cele de pe terenurile 
noastre sînt ridicate pe niște ță
ruși de aproape un metru în spa
tele liniei porfii și par niște aripi 
de fluture filigranate (oare cînd 
vor fi zguduite de vreun șut nă- 
praznic se vor destrăma ?)

Vîntul care hoinărește de azi 
dimineață pe străzile Moscovei nu 
mai are aci nici o putere. Uriașele 
tribune de beton proteguiesc locul 
de întîlnire al sportivilor. Doar pe 
înaltul lor vîntul flutură drapelele 
romînești și sovietice. In fata tri
bunei oficiale o uriașă inscripție 
atrage privirea „Bine ați venit, 
sportivi ai Republicii ’’opulare Ro- 
tnîne*. Fotbaliștii noștri și-au 
cîștigat stima publicului sovietic 
prin cele 7 victorii obținute în fața 
diverselor formații din U.R.S.S. și 
prin cele zece jocuri egale din cele 
27 de întîlniri romîno-sovietice. 
Așa se explică de ce încă de la ora 
12 cînd am vizitat stadionul i-am 
întîlnit pe primii oaspeți ai jocu
lui U.R.S.S.—R.P.R. care, prevă
zători, veniseră cu sacoșele pline.

★
Cum a decurs jocul este acum 

un fapt cunoscut tuturor. Cele cî- 
teva zile care au trecut de la dis
putarea Iui ne permit însă să fa
cem unele aprecieri generale pe 
care le considerăm Importante. In 
primul rînd ceva despre formafia 
noastră. Ea a reușit ceea ce își 
■propusese: să se reabiliteze după 
eșecul de la Bruxelles. Nu fac a- 
ceastă afirmație cu gîndul la acest 
rezultat egal care poate cinsti pal
maresul oricărei formații de pe 
glob, ci mă gindesc mai mult la 
faptul că reprezentativa noastră a 
știut să treacă peste hopul moral 
pe care-1 constituia înfrîngerea din 
jocul cu Belgia tocmai în pre

JIOUÂ JOCURI PRELIMINARII 
PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL

La Nantes, echipa Franței a obți
nut o categorică victorie în fața 
reprezentativei Island ei. După cela 
pauză scorul era de 5-0, victoria fi
nală a revenit francezilor cu rezul
tat ui de 8-0.

La Pekin, echipa R.P. Chineze a 
Întîlnit în al doilea joc selecționata 
ilndoneziei. După un meci foarte 
fstrîns, fotbaliștii chinezi au obținut 
ivictoria cu scorul de 4-3. Deoarece 
|tn primul meci fotbaliștii indone
zieni cîștigaserâ cu 2-0, cele două 
reprezentative se vor întîlni din 
noj pentru desemnarea cîșttgătoru- 
iui grupei.
CU DOUA etape înainte de 
TERMINAREA CAMPIONATULUI 

ITALIAN

Duminică’ s-a desfășurat în Italia 
cea de a 32-a etapă a campionatu
lui. Cu excepția meciului Saanpdo- 
ria-Palermo terminat ca scorul de 
6-0 în favoarea primei, toa'e cele
lalte partide s-au încheiat cu sco
ruri strîn»3. Atalanta-Internaziionale 
2-1, Bologna-Udinese 4-3, Fiorentina- 

; Lanerosi 2-1, Lazio-Genova 2-2, Mi
sia n-Rom a 3-1, Padova-Juventos 2-1, 
iTcrino-NapoU 1-1, Triestina-Spal 2-0. 

In clasament Milan are 48 puncte, 
Florentina 40 p, Lazio 38 p, etc.. In 
coada clasamentului Lanerosf șl

Trlestina au cîte 29 p, Genova șt A- 
te.lan ta cîte 27 p, iar Palermo 22 p.

I 
t M.T.K. ÎNVINSA CU 5-4!
t

Etapa a X-a a campionatului ma
ghiar de fotbal a adus cîteva sur- 

Iprize. Cea mai mare surpriză este 
înfrîngerea la scor a echipei M.T.K. 

Jde către Salgotarjan (5-0) precum și 
^victoria obținută de Vasas Bp. care 
a învins cu 6-0 pe Szcmbathely. Fe- 
rencvaros a întrecut Rscs cj 3-0, 
Dorog pe Szeged cu 2-0, Csepel pe 
Honved cu 4-2 Iar Ujpesti Dozsa a 
frealizat o frumoasă victorie în de
clasare, întrecînd pe Tatabanya cu 
*1-0. In clasament Vases conduce cu 

puncte armată de M.T.K. cu 14 p, 
pești Dozsa 13 p, Salgotarjan și 

/Csepel cu cîte 12 p., Ferencv&ros 
;i P.

I 
.LOCOMOTIVE LEIPZIG — PER- 
4 ORMERA ETAPEI DE DUM’NICA 

A CAMPIONATULUI R.D.
GERMANE

Berlin 2 (prin telefon). —
Cea mai clară victorie realizată 

în etapa de duminică a campiona- 
R.D. Germane & fost obținută 

Locomotive Leipzig, echipa care 
• T-tilrd daminică (la Leipzig) for- 

romînă locomotiva București, 
a învins cu 4-0 forma

zența unui adversar de o valoare 
superioară. Jucătorii noștri au 
învățat din greșelile de la Bruxel
les. Cei mal criticați fotbaliști, 
Ene și Ozon nu au mai repetat e- 
rorile romise cu o săptămînă In 
urmă. Ene s-a deplasat necontenit 
pe teren silindu-1 pe Krîjevski la 
eforturi vizibile, a condus bine ba
lonul, a șutat, s-a demarcat adesea 
și a dat pase utilizabile. Ozon a 
făcut ceea ce se așteaptă de la el: 
a creat cîteva faze (e drept încă 
puține față de posibilitățile sale) 
dar suficiente pentru înscrierea 
unui gol și a încă două care au 
fost ratate chiar de el. Ozon a fost 
mai activ, mai inspirat și mai 
preocupat de joc și de coechipieri. 
In prima repriză cînd mijlocașii 
noștri au jucat retras, el a venit 
înapoi și și-a luat mingi. Despre 
apărare pot spune că și-a făcut 
datoria, ca și Ia Bruxelles de alt
fel. Deci jocul de la Moscova a 
îndemnat o revenire la valoarea 
obișnuită a echipei noastre, care 
însă poate da și mai mult sub 
aspectul spectacolului, deoarece, 
de ce să nu o spun, sub aspectul 
luptei meciul a fost un autentic 
duel pentru rezultat, întocmai ca 
cel mai important joc de campio
nat ori de cupă.

Gazdele și-au atins de asemenea

De pe pistele de atletism din lume
Pregătindu-se pentru întrecerile 

internaționale, atleții din R.D. Ger
mană desfășoară o vastă activitate 
competițională. Ieri la Leipzig at
letul Gunther Lein a sărit 2,00 m. 
la înălțime stabilind un nou record 
național. Proba de săritură în lun
gime a revenit lui Auka cu 7,42 m., 
iar la prăjină pe primul loc s-a 
clasat Preusger cu o valoroasă 
performanță de 4,40 m. La Halle 
alergătoarea Richerd a obținut 11,3 
sec. pe 80 m. g. Iată alte rezultate: 
disc b.: Schletzer 49,18 m., Grisser 
48,44' m., 800 m.: Richtzenhein
1:51,9, Walent 1:52,1; 1500 m.:
Walent 3:50,2.

La Worms (R. F. Germană) Ger- 
mar a alergat 100 m. în 10,4 sec. 
Rezultate bune au fost obținute în 
cursa de 110 m.g.: Lauer 14,3;
Schotter 14,4; Steines 14,5; Haas a 

alergat 400 m. în 46,9 sec. (unul 
dintre cele mai bune rezultate ale 
sezonului) iar Gastl 80 m. g. In 
11,1 sec. ★

Cu prilejul unui concurs atletic 
disputat duminică ia Praga au fost

ția Wismut Karl Mtarx stadt, cam
pioana de auul trecut a R.D. Ger
mane.

Echipa feroviară din Leipzig este 
în puternică revenire de formă, fiind 
una din cele mal bune echipe din 
R.D.G. înaintarea joacă rapid, uti
lizează schimbul de locuri, remareîn- 
du-se atacanții Krause și Dauman. 
pin apărare se remarcă stoperul 
Busch, selecționat în prima echipă1 a 
reprezentativei R.D.G.

Iată celelalte rezultate: Motor
Jena-Vorwărte 8-2; Fortschritt-Wei- 
senfe's-Motor Zwickau 2-1; Chemie 
Halle Leuna-Rotatlon Leipzig 1-3; 

Motor Karl Marx Stadt-Turbine Er
furt 3-3; Einheit Dresden-Rotation 
Babelsberg 2-2; Locomotive Stendal- 
Ak ti vi st Bries ke Senftenberg 1-2. 
In clasament conduce Vorwărts cu 
!'• puncte din 9 jocuri, Turbine Er
furt cu 12 p, Wismut 11 p, Rota 
tion 10 p. locomotive Leipzig se a- 
flă pe locul 9 cu 8 p. cu un gol
averaj de 17:14 Iar Locomotive Sten- 
dal pe ultimul loc.

F.C. KAISERSLAUTERN ÎNVINGĂ
TOARE CU 14-1 IN TURNEUL 

FINAL AL B.F. GERMANE

Duminică a început în R.F. Ger
mană turneul final al campionatului 
de fotbal al R.F. Germane. La acest 
turneu participă 8 echipe (primele 
clasate în cele 4 serii ale campio
natului) împărțite în 2 serii. Echi
pele clasate pe primele locuri din 
cele două grupe se vor întîlni în 
jocul final care va desemna cam
pioana R.F. Germane pe anul în 
curs. In grupa I Hamburg S.V. 
a terminat la egalitate cu Duisburg 
(1-1) iar Saarbrticken a terminat tot 
nedecis jocul cu F.C. Ntlrnberg.

In grupa a doua F.C. Kaiserslau
tern care s-a reîntors recent din 
turneul efectuat în S.U.A. a întîlnit 
echipa vestberlineză Hertha pe care 
a surclasat-o cu... 14-1.

Campioana R.F.G. Borusia Dort
mund a învins echipa Kickers Of
fenbach cu 2-1.

Dieter Buchspless 

scopul: o primă verificare a for
mației probabile pentru următoa
rele întîlniri internaționale. Spre 
deosebire de anii trecuți jucătorii 
aparțin mai multor cluburi, așa in
cit omogenizarea este încă o pro
blemă pentru antrenorii sovietici. 
Poate că romînii au fost adver
sari prea tari pentru debutul in
ternațional. Oricum faptul că an
trenorii sovietici nu au operat de
cît o schimbare, dovedește că ei 
au fost satisfăcuți. Altfel ar fi 
apelat la alți jucători de pe mar
gine, deoarece ei au desbrăcat la 
jocul de sîmbătă. 6 rezerve. Pozi
tivă sută la sută s-a dovedit o- 
rientarea selecționerilor în ceea ce 
privește linia de mijlocași unde 
Netțo și Voinov se pare că vor 
alcătui o linie greu de egalat în 
Europa. Și ceilalți apărători au 
dat satisfacție, iar din atac, cu 
aceeași rezervă privind omogeniza
rea, putem afirma că vor juca de 
obicei în reprezentativa Uniunii 
Sovietice Ivanov, Isaev și Tatușin.

Și ca o concluzie: prima ediție 
a jocurilor de fotbal U.R.S.S. — 
R.P.R. a deschis o serie, sperăm 
neîntreruptă, de meciuri între for
mațiile noastre reprezentative care, 
judecind după debut promit a fi 
interesante și bine venite.

EM. VALERIU

stabilite trei noi recorduri ale R 
Cehoslovace. In proba de 200 m. 
femei Strejkova a obținut rezulta
tul de 24“9/10. La 80 m garduri 
Trkalova a acoperit distanța în tim
pul de 1I“2/1O, iar în proba de a- 
runcarea discului Mertova a reali
zat performanța de 51,42 m.★

In cadrul concursurilor desfășu
rate duminică atleții polonezi au

Motocicliștii romini pe locul doi 
in concursul international de la Erfurt

ERFURT 3 (Prin telefon). Con
cursul motocichst internațional de 
regularitate și rezistență care s-a 
desfășurat în localitate s-a înche
iat cu victoria sportivilor din R. 
Cehoslovacă. Pe locul II s-au cla
sai sportivii din R.P. Romînă, iar 
pe locul III cei din U.R.S.S.

Concursul s-a desfășurat pe o 
vreme cu totul nefavorabilă, fapt 
care a supus pe participant unui

STEAUA ROȘIE CONTINUA SA 
CONDUCĂ IN CLASAMENT

Cea de a 23-a etapă a campionatu
lui iugoslav de fotbal a programat 
meciul dintre echipele Partizan șl 
Steaua roșie, care chiar dacă nu 
tranșa problema primului loc în cla
sament era așteptat cu legitim inte
res de către amatorii de sport din 
capitala Iugoslaviei ținînd seama de 
valoarea celor două echipe.

Victoria a revenit la limită1 echi
pei Partizan care a învins cu 1-4) 
prin punctul înscris de Stoianovtci 
în min. 21. De subliniat faptul că 
în ultimul minut de joc Steaua roșie 
a beneficiat de o lovitură de la U 
m. care a fost ratată. In cadrul ace
leiași etape s-au mal înregistrat ur
mătoarele rezultate: Dinamo Zagreb- 
Radniciki Belgrad 3-1; Velej Mostar- 
Spartak Subotița 4-1; Buducnost Tl-< 
tograd-Lokomotiv Zagreb 6-3; Var- 
dar Skoplie-Sarajevo 0-1; B.S-K.-,
Vojvodina 4-1.

LUPTA ESTE DESCHISA IN 
CAMPIONATUL CEHOSLOVAC

In penultima etapă a turului cam
pionatului cehoslovac cele două e- 
chipe din Bratislava care au jucat 
pe teren propriu au înregistrat cele 
mal mari scoruri înscriind împreună 
nu mai puțin de 12 goluri. In primul 
meci al cuplajului Sloven Bratislava 
a dispus de Spartak Hradec Kralove 
cu 6-0, iar Ruda Hvezda cu același 
scor de Dukla Pardubice. Echipa 
pragheză Dukla a trebuit să se g/ 
mulțumească cu un rezultat de ega
litate: 2-2 în fața minerilor din 
Ostrava. Iată celelalte rezultate: 
Spartak Sokolovo Praga-Tatran Pre- 
șov 2-1, Ruda Hvezda Brno-Banik 
Kladno 2-1, Dynamo Praga-Spartak 
Tmava 2-0. înaintea ultimei etape 
clasamentul se prezintă astfel în 
primele locuri.
Dukla Praga 
Slovan Bratislava 
Ruda Hvezda Braț. 
Spartak Sokolovo 
Ruda Hvezda Brno
Tatran Preșov

9 5 4 0 19:10 14’ 
10 6 1 9 23:11 13 
10 4 4 2 20:10 12
9513 15:11 11 

10 3 4 3 14:14 10| 
10 4 2 4 12:15 10

O ECHIPA BRAZILIANA VA EVO
LUA IN U.R.S.S.

MOSCOVA, 3 (agerpres). —
Răspunzînd invitației organizațiilor 

sportive sovietice luni a sosit la 
Moscova echipa braziliană de fot- 
bbl Bahia. Primul meci al fotbaliș
tilor brazilieni din cadrul turneului 
pe care-1 va întreprinde în Uni
unea Sovietică se va desfășura la 5 
iunie pe stadionul „V. I. Lenin” din 
Moscova în compania echipei Tor
pedo Moscova. In continuare echipa 
Bahia va juca la Leningrad cu Ze
nit, la Minsk cu echipa locală Spar
tak și la Chișinău cu B irovestnik

Expoziție Unională
La 2 iunie s-a deschis la Mos

cova marea Expoziție Unională In
dustrială și Agricolă.

Din nou sute și sute de mi! 
de oameni vor putea face cunoș
tință cu marile succese ale agri
culturii și industriei sovietice.

Multe surprize îi așteaptă pe vi
zitatori în pavilionul „Cultură fizi
că și sport" amenajat în cadrul ex
poziției.

Pavilionul va prezenta vizitato
rilor aspecte din viața sportivă a 
colectivelor sătești, va oglindi ma
rile succese repurtate de tinerii col
hoznici pe tărîmul dezvoltării cul
turii fizice. Spre deosebire de anii 
trecuți. de data aceasta sînt pre
zentate — prin fotomontaje, fotogra
fii și machete — nu numai colec
tive ci și întregi organizații spor
tive sătești. Au cinstea de a avea 
un stand special în cadrul expo
ziției organizația „Urojai" din ți
nutul Krasnodar, precum și orga
nizația raională Sahnovșcinsk a a- 
sociației „Kolgospnik".

In apropierea pavilionului a fost 
amenajat un teren de sport de 
40X20 m., pe care vor evolua cele 

obținut cîteva rezultate de valoa
re : greutate: Kwiatkowski 16,35 
m.; 1500 m. Zimny 3’49”0; 80 m. 
garduri femei: Wagner ll“4/10; 
prăjină: Adamczik 4,32 m.; 100 m. 
plat: Foik 10’’6/10; disc: Piatkowski 
50,58 m.; lungime: Iwanski 7,40 
m.; suliță Sidlo 75,44 m; disc fe
mei ; Dmowska 48,03 m.

examen deosebit de dificil.
După părerea unanimă a tehni

cienilor, specialiștilor și observato
rilor care au urmărit desfășurarea 
acestui concurs, motocicliștii romî- 
ni s-au dovedit bine pregătiți, a- 
rătînd dîrzenie, curaj și un moral 
ridicat în ciuda unor defecțiuni 
materiale pe care le-au suferit.

Din lotul romîn, cei mai buni au 
fost M. Cernescu, Mihai Pop și L.
Szabo.

La hochei pe iarbă

Epitok Budapesta— 
Energia Oradea 2-0 (0-0)

ORADEA 2 (prin telefon)'. In 
localitate s-a disputat partida in
ternațională de hochei pe iarbă în
tre echipa Energia I. E. Oradea 
și formația budapestană „Epi- 
tok“, încheiată cu victoria oas
peților la scorul de 2—0 (0—0)'. 
Jocul a fost echilibrat în prima 
repriză, localnicii reușind să stă
vilească acțiunile ofensive ale 
jucătorilor maghiari și organizînd 
cîteva periculoase atacuri la poar
ta echipei Epitok. După pauză oas
peții își impun superioritatea, con
cretizată de altfel prin cele două 
goluri înscrise de Borszei, unul 
din cei mai buni jucători ai for
mației.

Sesiunea Comitetului 
Olimpic International

Intre 5 și 8 iunie va loc
la Evian (Franța) sesiunea Co
mitetului Olimpic Internațional cu 
comitetele olimpice naționale și 
Federațiile internaționale.

La această sesiune Comitetul 
olimpic romîn este reprezentat de 
Al. Șiperco — președintele C.O.R. 
și Gn. Bianu secretar al C.O.R.

Echipele de volei 
au terminat neînvinse

In cadrul turneului pe care l-au 
efectuat în R. D. Germană, echipe
le de băieți și fete ale asociației 
Dinamo au susținut cîte trei întîl
niri pe care le-au și cîștigat. La 28 
și 30 mai, echipele Dinamo au jucat 
cu selecționatele orașului Berlin,

Industrială și Agricolă
mai bune echipe sătești de volei și 
baschet. Tot aici își vor demonstra 
măiestria fruntașii luptelor, boxu- 
lui și halterelor din rîndul săteni
lor.

Nu departe, pe un mic lac, a fost 
creată o stațiune nautică înzestra
tă cu 25 schifuri șt 10 caiace. N-au 
fost uitați nici iubitorii șahului și 
tenisului de masă. Pentru ei au 
fost construite lîngă pavilionul 
central amenajări speciale.

Turneul echipei de volei 
C.C.A. in R. P. Bulgaria
_ SOFIA 3 (Agerpres). —
Timp de cîteva zile Capitala R.P. 

Bulgaria a fost vizitată de jucă
torii echipei masculine de volei 
C.C.A. București. Voleibaliștii ro- 
mîni au susținut două întîlniri in 
compania echipei Ț.D.N.A. Sofia. 
Primul meci, disputat la 31 mai, 
s^a încheiat cu rezultatul de 3—8 
în favoarea echipei C.C.A. Meciul 
revanșă care a avut loc duminică a 
revenit cu scorul de 3—1 echipei 
Ț.D.N.A.

• Cu ocazia unui concurs de at
letism desfășurat în Italia discobo
lul Adolfo ConsoUnl a obținut re
zultatul de 52,84 m. Da 3.000 m. 
Davelli a alergat 8:29.6.

• La Lyon, sprinterul Alain Da
vid a alergat 100 m. în 10,5 (egallnd 
astfel recordul Franței) iar Sillon 
a sărit la prăjină 4,20 m.

• La Stockton (S.U.A.), alergă
torul Bowen a realizat pe 1 milă 
un nou record al S.U.A. 3:58.7.

• Iată cîteva rezultate obținută
sîmbătă șl duminică de atleții ma
ghiari : 800 m. : Rozsavfilgyi 1:50,2,
Szentgall 1:50,3, Kovacs Lajos 1:50.8, 
greutate femei : Bognar 13,81 m 
(record junioare), disc b. : Kites 
51,58 m: ciocan : Zsivoczki 59,81 m: 
Csermak 59,65 ni: Medved 58,80 rn: 
prăjină : Miște] 4,20 m: 290 m. g.: 
Retezar 24,2; suliță : Krasznayi 72.16 
m: 80 m. g.: Nemeth 11,4.

• pe distanța Bordeaux — 
Paris s-a alergat a 5«-a ediție a a- 
cestei clasice curse cicliste. Victo
ria a revenit pentru a patra oară 
conseoutlv ciclistului francez Ber
nard Gauthier, care a parcurs cel 
551 Km. al cursei în 15 h 19,01, 
realiztnd astfel o medie orară ex
celentă : 35,973 km. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Dupont (la 8 
min.), Fr. Mahe (la 9 min.), Bouvet, 
Darrigade. etc.

• Pe stadionul Parc des Princes 
din Paris a avut loc duminică sea
ra, în nocturnă, reeditarea finalei 
campionatului francez de rughl. 
Victoria a revenit și de această 
dată campioanei Franței — Lour
des, care a întrecut pe Racing Club 
de France cu 11—8.

• A XV-a etapă a Turului Ita
liei (St. Vincent—Sion 134,200 km.) 
a avut ca punct de atracție traver
sarea trecătorii St. Bernard din 
munții Alpi. Primul a ajuns în 
vîrf luxemburghezul Gaul, care a 
fost ajuns însă în coborire de Nen- 
cini și Bobet, ultimul clștigînd e- 
tapa la sprint. La 5 sec. a sosit 
Geminlani, iar la 4:39 Baldini șl 
Fornara. In clasamentul general L. 
Bobet și-a recîștlgat tricoul roz, 
urmat la * sec. de Nenclni, Gaul 
la 55 sec. Gemlmanl la 4:47, For
nara 6:07.

Ieri s-a desfășurat o noua «wi 
de munte (Sion-Varese 220 km.).
Victoria a revenit lui Charty Gaul, 
care trece în fruntea clasamentului. 
Urmează: Nencinl la 36 sec., Bobet 
la 1 min. 17 sec., Baldini la 5 min. 
56 sec.

Dinamo București
turneul în R. D. Germană

pe care le-au învins cu 3-0. Sîmbătă 
formațiile romînești au avut ca ad
versare reprezentativele R.D. Ger
mane pe care le-au întrecut cu 3-1 
(fetele) și 3-2 (băieții). Voleibaliș
tii romîni sosesc miercuri în Capi
tală.
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