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• PESTE 2.000 DE SPORTIVI ȘI-AU ANUN
ȚAT PARTICIPAREA • NUMEROȘI ARBITRI DE 
PESTE HOTARE • ARKADII VOROBIOV INVI
TA LA JOCURI PE HALTEROFILII AMERICANI.

Pînă la ora actuală peste 2.U00 
de sportivi și-au anunțat partici
parea la cea de a IlI-a ediție a 
Jocurilor internaționale prietenești 
de la Moscova. Printre ultimele 
adeziuni se numără înscrierea la 
întreceri a jucătorilor. de tenis de 
masă din Austria, a înotătorilor 
argentinieni, a canoiștilor din 
Hawai. a gimnaștilor mexicani 
etc. Comitetul de organizare a 
stabilit locurile unde vor fi cazați 
participanții.

buna des așn* 
a fost desem- 
tri de aproap*

La trei zile înainte de meciul de baschet cu U.R.S.S.

Gîndurl la un antrenament al naționalei noastre
Soare... Cald... Vară...
Pe podiumul care a îmbogățit 

de cîteva săptămîni complexul u. 
tilaj al stadionului Republicii e 
animație și... gălăgie. Animație, 
fiindcă eei 12 băieți din echipa 
națională de baschet aleargă de 
la un coș la altul (și sint pa
tru panouri acum pe teren pen
tru a ajuta antrenamentului), 
fiecare cu mingea lui, și aruncă, -------X -------X rîssix-s- pen-

nu-
aruncă, aruncă... Gălăgie, 
tru că toată lumea își 
mără încercările reușite spre 
stimulare reciprocă. Iar statistica 
se face cu glas tare. Douăspre
zece 
mun 
rînd 
zeci
re...

voci — care n-au nimic co- 
cu armonia, — se aud pe 
sau în același timp: „Două- 
la paisprezece” (în traduce- 
pentru cititorii noștri: 20

lovituri încercate, 14 reușite) sau 
„Douăzeci și trei la douăzeci și 
unu" (asta a fost vocea lui 
def. în mare vervă de coș). 

Antrenamentul continuă.
tens, vesel, contaminant. Ața 
contaminant că nu ne rabdă i- 
nima să nu luăm și noi una din 
mingile în „repaus" și să arun
căm la coș. Fără prea mult 
succes. însă, ața că ne gindim că e 
mai bine să ne facem datoria pro
fesională. Hai să luăm un inter
viu. Dar cui? Cine are timp de 
tine acum în plin antrenament ? 
Nici jucătorii și nici antrenorii 
n-au gust de discuții asupra me
ciului cu U.R.S.S. Ei preferă să 
pregătească meciul. Dar iată sal
varea! Pe marginea... pod iu mol ui 
(era să spunem terenului) un sin
gur spectator. Unul singur.

Ne-

în
de...

trebuit să întrerupă citva timp pre
gătirile. Acum stă întins pe 
iarbă și privește pasionat și pof
ticios la ceilalți. Dar face — 
binevoitor — o pauză pentru noi. 
Vorbim de la început despre na
ționala noastră, despre drumul eî 
greu pentru a ieși din anonimat 
și. acum, pentru a trece sigur și 
deplin la afirmarea pe plan 
european. Băiatul cu păr bălai, 
care entuziasma 
7—8 ani în urmă 
— este acum un 
rata accepțiune a 
ochii îi sînt tot 
ca pe vremea cînd — copilăros și 
timid — a ajuns în echipa I a 
Telefoanelor. Mă uit Ia Folbert și 
văd echipa națională. Fiindcă na
ționala a crescut odată cu el

„Și iată-ne acum în ajunul unui 
joc greu, spune Folbert. N-am 
început prea rău anul ăsta și 
am speranța că și duminică vom 
face o figură frumoasă. Nu știu 
dacă voi putea juca. Ar fi mai 
mare chinul fiindcă de pe margine 
meciul ți se pare o veșnicie. Bă
ieții merg... Au căpătat încredere 
în ei și au poftă de antrenamente 
cum nu i-am văzut de mult. 
Simt că pot să facă o treabă bună 
și se străduiesc să se purtă cit 
mai bine la punct Ce cred des
pre jucătorii sovietici? Sînt bas- 
chetbaliști cu o tehnică desă- 
vîrșită. Dar cea mai mare caii 
tate a lor este aceea că formează 
o echipă cu un mecanism precis 
de ceasornic. Spectatorii vor a- 
vaa ce să vadă. Numai palmare.

tribunele cu 
prin fantezia lui 
tînăr în adevă- 
cuvîntului. Doar 
atit de jucăuși
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Așezați in semi-cerc, jucătorii najionalei de baschet sint numai 
ochi și urechi: antrenorul Vasile Popescu face observații asupra 
modului cum au decurs exerciții le de ptnă acum și arată fiecăruia 
ce urmează să execute in partea a doua a antrenamentului. Apoi, 
la lucruI Fiecare dintre echipierii naționalei noastre trebuie să se 
prezinte in cea mai bună formă in întilnirile grele ce-i așteaptă. 

(Foto: I. MIHAICA)

ție spre a vă comunica cde de 
mai sus precum ți...

...ULTIMELE AMĂNUNTE DES
PRE JOCUL DE DUMINICA: — 
Baschetbaliștii sovietici sosesc 
astăzi la prînz cu avionul; —

Arbitrii partidei — Reverberi și 
Klen — vin mîine; — Meciul va 
fi televizat în întregime;—- Echipa 
noastră își încheie pregătirile mîi
ne.

EFTIMIE IONESCU

trecere prin... București

UNICUL SPECTATOR AL UNUI 
ANTRENAMENT DESPRE JOCUL 
DE DUMINICA, DESPRE EURO
PENE Șl DESPRE... ACCIDEN

TUL LUI

Să vă dezvăluim... misterul. 
Singurul spectator al antrenamer. 
tului de ieri al naționalei era 
chiar căpitanul ei, Andrei Fot- 
bert. Accidentat la picior Andrei a

sul reprezentativei sovietice este 
suficient ca să-i atragă. Dar îi a- 
sigur că vor asista și la un joc 
bun. Asta fiindcă și noi ne vom 
strădui să fim Ia înălțimea adver
sarilor,.. Ce vreți? Se apropie 
campionatele europene. Și ținem 
să mergem la Sofia cu o carte de 
vizită cît mai onorabilă” și-a în
cheiat mica destăinuire Folbert.

Iar noi, ne-am întors la redac-

fentru a asigura 
rare a competițiilor 
nat un corp de arbi 
2.000 persoane. 145 arbitri inter
naționali vor sosi de peste hotare. 
Acestora li se vor alătura 13 ar
bitri de categorie nternaționa'â. 
82 de categorie unională, și 270 
de categorie republicană din 
U.R.S.S. Corpul arbitrilor va fi 
completat cu numeroși oficiali ex
celent pregătiți. In rîndul arbit-’or 
invitați de peste hotare se numă

ră : Meyer (Austria). Matweef 
(Anglia), Costa (Italia), Ziiker- 
mann (Suedia) — polo pe apa. 
Grille (Austria), Mann (Anglia), 
Alho (Finlanda) — fotbal. Sky- 
loyanis (Grecia), Riverberi (Ita
lia), Otokol (Turcia), Blanchard 
(Franța), Ffeti (Elveția) — bas
chet, doamnele Gotta (Italia), 
Villancher (Franța), Lahtiuen 
(Finlanda) — gimnastică etc

Campionul olimpic, sportivul so
vietic Arkadii Vorobiov a adresat 
o scrisoare halterofililor americani 
Paul Anderson. David Cheppard, 
Tomi Kono, frații 
Charles Vinci, Issak 
vitîndu-i să ia parte 
rile de la Moscova.

„Uzind de drepturile pe care ml 
le conferă prietenia noastră — 
scrie campionul sovietic — vă in
vit la Moscova la cea de a IH-a 
ediție a Jocrmilor sportive interna
ționale ale tineretului. Cei mat 
mulți dintre dvs. au vizitat de’a 
Capitala noastră și — vă amin
tiți — au spus la plecare : „Spe- 
răm să revenim aici”. Aveți oca
zia s-o faceți în vara asta.

Competițiile se vor desfășura 
într-o ambianță de prietenie sin
ceră ți cordială care favorizează 
realizarea celor mai bune perfor
manțe sportive ți permite să fi» 
îmbogățită experiența fiecăruia.

Fiți bine-veniți dragi prietenii 
Noi vă așteptăm.”.

Georges și 
Berger, tn- 
la întrece-

In

Fotbaliștii noștri ne vorbesc despre partidele de la Bruxelles și Moscova
XwomI Moscova—București nu 

s-a oprit ieri la obișnuitul lui 
punct de parcare. El a stopat pe 
peronul principal. Motivul? Mul
țimea celor veniți să întîmpine 
echipa noastră de fotbal nu ar 
fi avut spafiu pe locul de garare 
cotidian.

Intr-adevăr, nu numai rudele, 
prietenii și cei cu obligații ofi
ciale au fost prezenti la ateriza-

In jurul ringului de Ia „Zimni Stadion66
A căzut cortina peste cea de 

a XV-a ediție a campionatelor eu
ropene de box amator! In urma 
noastră, Ia sute și sute de kilo
metri, se află „orașul de a>ur“, 
cu spațiosul său „Zimni Stadion”, 
loc de desfășurare al înverșuna
telor dispute pugilistice pentru su
premația continentală. Cele opt 
zile de întreceri au fost 
punctate de felurite întîmpiări, u- 
nele de primă imjxirtanța pentru 
tehnicianul sportiv, altele depă
șind cadrul strict pugilistic.
• Aț? aflat Ia momentul potri

vit despre marele număr de de
cizii eronate care au frustat de 
victorie pe mulți dintre partici- 
panți. O impresie cu totul nefa
vorabilă a făcut asupra publicu
lui decizia din meciul Velinov- 
Sitri, care trebuia să desemneze pe 
campionul categoriei pană. Deși 
— după părerea noastră șl a ma
jorității specialiștilor — Sitei 
cîștigase la cel puțin două puncte 
diferență, el s-a văzut declarat 
învins. Vă închipuiți ce înseamnă 
pentru un boxer un asemenea mo- 

,ment, după ce a ajuns în finală, 
cu prețul unor imense eforturi! 
Int-r-un fel, Sitri a fost totuși 
răsplătit pentru nedreptatea co
misă de juriu. După ce compatrio
tul său Nino Benvenuti a primit 
centura și medalia de aur la ca
tegoria mijlocie ușoară, Sitri, oa
recum refăcut de pe. urma crizei 
nervoase pe care o avusese la 
anunțarea deciziei, a urcat pe 
ring pentru a se fotografia îm
preună cu Benvenuti. In clipa 
aeeea, campionul categoriei mijto-

cie-ușoară și-a scos de la gît me
dalia de aur și a atîrnat-o de 
gîtul lui Sitri. Gestul lui Ben
venuti a fost aplaudat furtunos, 
dar el a însemnat și o ripostă us
turătoare la adresa juriului.
• Și... o altă întîmplare. Se 
disputa meciul de categorie semi- 
ușoară dintre Henri Plaire (Bel
gia)— John Kidd (Scoția). La 
un moment dat, spre finele celei 
de a doua reprize, Kidd lovește ex
traordinar de puternic și Plaire 
cade la podea. Belgianul, un băiat 
foarte tînăr, în vîrstă de numai 
18 ani, ar fi fost fără îndoială

K.O. dacă nu intervenea, salvator, 
gongul. Toată lumea se aștepta 
ea antrenorul pugilistului belgian 
(care, în treacăt fie spus, era 
chiar tatăl său) să nu-1 mai 
lase să reia lupta. In loc să 
procedeze astfel, antrenorul a 
căutat să-l „remonteze” cît mai 
grabnic, trimițîndu-1 din nou la 
luptă. Recepționînd noi lovituri 
în plin, el a fost oprit de arbi
tru să mai boxeze, Kidd fiind 
declarat învingător prin K. O. teh
nic. Să nu ne mire deci, dacă din 
cauza unor asemenea procedee da 
loc umane, folosite de antrenori 
de tipul tatălui lui Henri Plaire, 
s-a putut pune nu de mult în 
Belgia problema interzicerii „spor
tului cu mănuși"...
• Odată cu campionatele, s-a 
desfășurat și o altă „competiție”: 
arbitri din diferite colțuri ale Eu
ropei au venit la Praga pentru a 
da examen de arbitru-judecă- 
toc internațional în fața unei 
comisii alcătuită din reorezentanți 
ai A.I.B.A. Arbitrul romîn Ion 
Firu a fost declarat admis. Tot
odată, comisia de arbitraj ne-a 
făcut cunoscut că în controalele 
A.I.B.A. figurează ca judecători 
— arbitri internaționali Ion Gruia 
și Mihai Ghinescu, iar ca judecă
tori internaționali: Petre Epurea- 
nu, Dr. P. Tonița și Petre Mihelfi. 
Este un succes remarcabil pen
tru boxul nostru, întrucît, dună 
spusele președintelui comisiei, M. 
Grandgagnage, nu sînt multe țări 
în Europa care să aibă un nu
măr atit de mare de judecători 
și arbitri internaționali.

M. G.-

rea avionului, ci și mulfi fotbaliști, 
arbitri, antrenori. In jurul fiecă
ruia dintre jucători s-au făcut 
adevărate grupuri In care între
bările și răspunsurile se schim
bau cu repeziciune. Am făcut a- 
devărate... slalomuri între aceste 
...colocvii și iată ce am aflat:

TOVARĂȘUL ION BALAȘ, vi
cepreședinte al C.C.F.S. și con
ducătorul delegației, ne-a împăr
tășit cîteva aprecieri generale a- 
supra partidelor:

„Atît în meciul cu Belgia cil, 
și în cel cu U.R.S.S. apărare» 
noastră în frunte cu Apolzan — 
un Apolzan în cea mai bună for
mă a lui — și Toma și-a făcut pe 
deplin datoria. In schimb înain
tarea n-a dat satisfacție la Bru
xelles tinde Ozon și Ene au jucat 
sub așteptări. In schimb la Mos
cova atacanții — mai ales cei doi 
amintiți — și-au revenit, și în a 
doua parte a meciului au reușit 
acțiuni frumoase, aplaudate cu 
căldură de spectatorii moscoviți. 
obiectivi și buni cunoscători ai 
fotbalului. Vreau să subliniez fao- 
tul că membrii reprezentativei 
naționale au apreciat ei înșiși 
partida slabă din fața naționalei 
Belgiei și s-au străduit cu toată 
convingerea să se reabiliteze

m partida următoare, ceea ce a* 
reușit în mare măsură. Mai do
resc, în încheiere, să subliniez pri
mirile călduroase și atenția da 
care ne-am bucurat din partea 
gazdelor noastre în tot cursul 
călătoriei".

OZON: „La Bruxelles nu ne-am 
regăsit, mai ales cei din îna
intare. Parcă jucam o partidă d» 
debut așa de emoționați am fost. 
In schimb la Moscova a mera 
mai bine. La 1—0 am avut o o- 
cazie dar am lovit defectuos ba
lonul, astfel că lașin a putut inter
veni în ultima fracțiune de se
cundă”.

ENE: „Golul marcat mi-a da< 
mai multe emoții decît tot me
ciul. După ce am lovit balonul 
am văzut că se duce în bară. Și 
chiar în bară s-a dus numai că 
de acolo a ricoșat direct în plasă. 
Băieții au luptat mult Păcat că 
la Bruxelles n-am realizat un joe 
mai bun. Asta în ceea ce ne pri
vește pe noi, atacanții”.

Fotbaliștii noștri sînt... adev&t 
rați oaspeți ai Capitalei. Ei nu 
vor rămîne la București decît a 
săptămînă pentru că la 13 iunia 
pornesc spre Atena unde sperăm 
să confirme revenirea manifestată 
la Moscova.

Fotbaliștii noștri, la cîteva clipe după sosirea pe aeropoftai 
Băheasa,
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Sportivii școlilor din Capitală 
se întrec in cinstea Festivalului
In cinstea Festivalului, secțiu

nea de învățămînt a Sfatului popu
lar al Capițalej și comitetul oră
șenesc C.F.S. București au inițiat 
organizarea unei săptănjjni a spor
tului școlar la următoarele disci
pline : voiri, baschet, tir, rugbi, 
fenis de masă și atletism.

Luni și marți pe stadionul Tinere
tului au avut loc întrecerile de 
volei. Din cele opt echipe feminine 
înscrise în competiție, la sțartul 
întrecerilor nu s-au prezentat decît... 
două (șc. med. Nr. 22 și 7). Me
ciul disputat între ele, contind tot
odată drept finală, a fost cîștigat 
de echipa șc. med. Nr. 22 cu sco
rul de 3-0. Și la băieți, situația a 
fost aproape asemănătoare: din 
opt echipe înscrise, la întreceri au 
participat numai trei. Luni, în se
mifinale, școala medie Nr. 18 a în
trecut cu 2-1 școala medie Nr. 1, 
iar în finala care a avut loc marți 
între șc. medie Nr. 7 (calificată 
prin tragere la sorți, direct în fi
nală) și școala medie Nr. 18, vic
toria a revenit primei echipe cu sco
rul de 3 0.

Alai animate -decît întrecerile de 
volei au fost cele de baschet. E- 
chipe'e înscrise în competiție au

dovedit o bună pregătire tehnică, 
iar întrecer_a lor a fost urmărită 
de un public numeros și entuziast 
Iată rezultatele tehnice înregistra
te : băieți: șc. med. 20 — șc. med. 
17 — 57-19; șc. med. 1 — șc. me
die 22 — 45-19; șc. medie 11 —- 
șc. med. 3 — 30-11 ; șc. med. 13 —- 
șc. med. 7 — 26-25; fete : șc. med. 
22 — șc. med. 26 — 26-20: șc. 
med. 7 — șc. med. 16 — 20-15; șc. 
medie 12 — șc. medie 15 — 19-15.

Semifinalele la baschet vor avea 
loc astăzi la orele 10,00 pe terenul 
de sport al școlii medii Nr. 12, 
(fete) și stadionul Tineretului, în- 
cepînd de la orele 8 (băieți). Du- 
pă-amiază de la orele 18, pe sta
dionul Tineretului se voi desfășura 
finalele (băieți și fețe).

Mliae, cu începere de la orele 11, 
poligoanele de la stadioanele Dina
mo și Tineretului vor găzdui în
trecerile de tir. In aceeași zi, echi
pele de handbal înscrise în compe
tiție se vor întîlni pe stadionul Di
namo (orele 10), cele de rugbi pe 
stadionul Tineretului (orele 16) 
iar particlpanții la tenis de masă 
vor evolua în sa'a de sport a șc. 
medii Nr. 17 Matei Basarab (orals 
16,00).

M In numărul de azi al ziarului nostru începem 
publicarea însemnărilor cu privire la activitatea 
sportivă din regiunile țării. Primele însemnări cu
prind aspecte ale vieții sportive de pe meleagurile 
Hunedoarei. Dorința noastră este de a găsi pre
tutindeni imagini care să înfățișeze o intensă ac
tivitate sportivă de masă și de performanță, să 
reflecte munca susținută și competentă a tehni
cienilor și activiștilor sportivi, grija și sprijinul 

nelimitat al organelor locale. Dar, dacă In călătoriile noastre vom 
întllni și aspecte negative, desig ur, că nu le vom trece cu vederea, 
convinși că semnalarea lor va duce la remedierea greșelilor ți a lipsu
rilor. Așadar, să deschidem blok-notesul cu primele noastre în
semnări...
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Activitatea sportiva de masă—obiectivul nr. 1

...Bune și rele
• La Lupeni se află în cons 

trueție o popicărie modernă, pre
văzută cu tribună, dormitor, ves
tiare și instalațiile sanitare ne
cesare.

• Activiștii și sportivii colecti
vului Flamura roșie-Alba Julia se 
întreabă de ce oare, de mai bine 
de doi ani nici un activist al aso
ciației n-a dat măcar— un semn 
de viață, trecînd prin orașul lor?
• Terenul de sport d:n Petri'a 

a fost, de curînd, reamenajat; se 
efectuează acum lucrările de cons
trucție a unei tribune și a unor 
vestiare.

Joi 13 iunie vom publica
ÎNSEMNĂRI din regiunea 

gălați ■

Inmînarea și primirea unor dis
tincții sportive trezesc întotdeauna 
satisfacții și,., emoții. Președintele 
Comitetului regional C.F.S. Hune
doara, Dumitru lîigheț este obiș
nuit cu astfel de simțăminte. Recent, 
el a primit la București drapelul 
U.T.M. cuvenit regiunii 'Hune

doara — fruntașă pe țară în mo
bilizarea participanților Ia Spar- 
tachiada de iarnă. In eitia în 
care am vizitat Deva, el a tn- 

minat — la rindul său — cupe 
comitetelor raionale evidențiate 
C.F.S. Hunedoara, Brad și Petro
șani.

Scurta solemnitate de la Deva 
ne-a confirmat că în regiunea 
nedoara activitatea sportivă 
masă constituie obiectivai nr.

„Recorduri personale” care ne dau speranțe.
Scadențe pentru... sport
In dimineața în care l-am vizi

tat, președintele Cotnitetuhri raio
nal C.EJS. Hațeg, Cornel Popa, a 
întors la un moment dat fii* ca
lendarului aflat pe birou și, ațin- 
tindu-și privirea către o însemna
re, a citit-o și recitit-o de cîteva 
ori. Părea întristat. Apoi, a por
nit la drum. încotro ? Spre pre
ședintele Sfatului popular raio
nal. li solicita — pentru a nu 
știu cita oară — să redea în fo
losul activității sportive din Ha
țeg sala de gimnastică (Moșită 
•cutn pentru... ședințe) și terenu
rile de bascliet și volei al căror 
aspect nu-l mai amintește pe cel 
al unor baze sportive.

Străduințele tcv. Cornet Popa 
n-au avut nici de astă dată -nu 
efect pozitiv. Reîntors în biroul 
său, el a trecut pe o altă filă 
de calendar însemnarea : 
.Scadență pentru 'rezolvarea pro
blemei cu privire la activitatea 
sportivă"...

Pe stadionul din Petroșani, micuțele cicliste sini gata să ia 
startul in competiția organizată cu prilejul Zilei Internaționale a 

Copilului.

Veniseră ca oaspeți pentru pri
ma dat* în Valea Jiului, ți. chiar 
de pe peronul gării, au simțit căl
dura inimilor celor ce urmau să le 
fie gssde. Sculării sportivi din 
.București, Iași, Bistrița, Odorhei 
și Tg. Jiu au fost deopotrivă e- 
moțiaaați ciad, la sosirea in Pe
troșani, li s-au oferit buchete de 
flori, iar La locui de cazare >-au 
întîmpînăt inscrippi cu nrări 

bun venit și succes în întreceri.
de 
In

an, 
to-

Un activist sportiv suprasolicitat
Revenisem pentru a treia oară 

tn decursul unei jumătăți de zi 
la sediul Comitetului orășenesc 
C.Fd>. Hunedoara, dar ușa birou
lui era tot încuiată. Intre timp, 
văzusem Ja lucru" echipa de 

rilgbi Energia C.S.H. — înfiin- 
t*ă în primăvara acestui an — 
vizitasem sala în care se antrenau 

.'seci de tineri boxeri hunedoreni, 
admirasem stadionul complet re- 
amenajat și noua sală de sporturi, 
aproape gata să-și primească oas
peții. Sportivii ți antrenorii locali 
se mindreau cu succesele obținu
te, exprimind 

le-udă pentru 
președintele 
Ludovic Kiss.

După cit o a
In care am avut ocazia să oonstat 
că nu eram singurul „ghintonist" 
-— iată-mă în biroul Comitetului 
C.F.S. Cit ai clipi din ochi, in jurul 
președintelui Ludovic Kiss s-au 
strins numeroși cetățeni. Fiecare 
dintre ei solicita prioritate pentru 
a explica scopul vizitei. Din dis- 

-cuții rețineam cite o frîntură.
— Ca deputat, dumneata tre

buie să-mi dai o mină de ajutor; 
oamenii ie vorbesc de bine .

— Cel ce se încumetă să calce 
legile țării să-și primească pe- 

■deapsa cuvenită; dumneata, ca 
asesor pcțpular, știi doar te răs- 

.'pundere ai în apărarea d-intățd...
— Să nu uiți că pînă discard 

trebuie să facem repar;iear ea da
rurilor pentru copii; ca membru 
■al Comitetului pentru apărarea co- 
-piiului să ne dai un sprijin activ.-

Discuțiile nu conteneau. Ele îmi 
■'sporeau nedumerirea, ținind seama 
că, deși se purtau in sediul unul 
Comitet C.F.S. și angajau un ac
tivist sportiv, nici una nu se re- 
J-erea la sport, lie ~ ~ ’
tui găsi explicația de c-e la sediul 
Comitetului C.F.S. Hunedoara ușa

totodată cuvinte de 
munca depusă de 
Comitetului C.F.S.,

timp de așteptare —

schimb,

MATERIALE REDACTATE
DE PETRE DAVID

este 
iov.

încuiată ore in sir sf de
Ludovic Kîss regretă că ziua 

n-are cel puțin... 48

ce

această atmosferă au început să 
,.lapte” cele 5 echipe de handbal 
calificate în finala campionatului 
republican *1 școlilor medii.

Pe tereamrile din Petroșani și 
Petrii* tinerii handbaliști se sim
țeau „ca acasă". Luptau cu dîr- 
zen:e și însuflețire — așa cam 
îi îndemnau spectatorii. Nu nu
mai pentru a îndeplini o simplă 
formalitate pi af< ijonsHi amintim 
că victoria finală a revenit echipei 
din orașul Odorhei. Relevăm aceas
ta mai mult pentru a reda cuvintele 
gravate pe statueta primită drept 
dar din partea minerilor; ..Mi
ners skit mîndri de acei sportivi 
care își măsoară vitejia nu numai 
prin victoriile obținute pe terenul 
de sport ci, în primul rînd. prim 
comportarea lor în viața de zi 
cu z’."

,_ Desigw, că în dimineața a- 
ceea spectatorii afla ți in sala din 
Petroșani doreau să-i vadă pe 
concetățenii lor învingători în în
trecerile de lupte clas'ce susținote 
cit sportivii dia colectiva! Energia 
Hunedoara. Spre decepția lor însă, 
victoria * revenit oaspeților. ..Su
părarea" aceasta na i-a făcut să 
uite pe cei mai multi dintre spec
tatorii din Petroșani să focă ceea 
ce a intrat în obiceiul lor: să 
strings mina sportivilor oaspeți, 
să-i feTcite pentru succesul do- 
b'ndit și să-i invite din nou in 

orașul lor.

Drum spre măiestria
Pentru marea ma

joritate a celor peste 
22.000 de participant 
din raionul Alta la 
Spariacliiada de vară 
a tineretului, primele 
două etape s-.au în
cheiat. Pentru alții 
linsă, pare că „greul" 
> abia începe. Aceasta 
>' se reflectă în străda
nia unor tineri spor
tivi care se pregătesc 
pentru următoarele 
faze. Zilnic, pe stadio
nul din Albe talia, tî- 
năra Elisdbeia Bocită 
își perfecționează sti
lul pentru a-și îmbu
nătăți performanța de 
4,90 m. cu oare s-a 
clasat pe prirnul Joc 
ki proba de săritură 
în lungime. Victor 
Comșa „kiptă" cu a- 
csde cronometralui pe 
care vrea să le o- 
prea«că înainte de a 
marca 3 minute, timp 
în care el acoperă

distanța de 1000 m. 
plat, iar Ghecrghe 
Lăpăduș vrea să .co
boare” sub 12 secun
de în proba de 100 
m. plat Tinerii a- 
ceștia vor să și vadă 
îndeplinit visul de a 
reprezenta raionul Al
ba la finalele Spar- 
taebiadei. Ei au drep
tul să-și făurească un 
asemenea vis cu atît 
mai zmdt cu cât în 
mijlocul lor se află 
cîteva tinere care, cu 
un an în urmă, înce
puseră să depene 
ral unei năzuinți 
tezătoare, devenită 
poi fapt împlinit 
vorba 
vrslei 
talia, 
cărui 
vita te 
scurt 
gat în succese.

Pornind de la cam
pionatul raional (în

fi- 
cu- 
a- 
E 

dede echipa
Progresul Alba 
o formație ai 
stagiu de acti- 
este pe cit de 
pe atrt de bo-

sportiva
primăvara anului
1956), ecrtțra s-a ca
lificat pentru faza re
gională și, după ce a 
cîștigat toate jocurile 
susținute, și-a cucerit 
dreptul de a lua parte 
la calificările inter
regionale. Alte meciu
ri — ale victorii. Și, 
ki urma succeselor re
purtate, echipa Pro
gresul Alba talia a 
devenit participantă 
la campionatul repu
blican al categoriei A.

In ziua in care mă 
aflam ia Alba Itdia 
®n avut prilejul să 
admir conștiinciozita
tea în antrenamente a 
vnteibalisteîor Rafila 
Popa, Ecaterina Cio
lan, Ligia Pop și a 
colegejor de echipă 
care, sub îndrumarea 
antrenorului Viorel 
Moldovan se pregătesc 
pentru viitoarele me
ciuri.

4 •

întrecerile atletice din acest 
deși în majoritatea lor au fost 
tal influențate de timpul nefavo
rabil, au evidențiat toțuși o serie 
de atleți. Fără îndoială, revelația 
acestui sezon este tînărul fondist 
timișorean Ion Veliciu. Elevul pro
fesorului Cornel Iovănescu a pro
gresat foarte mult în acest au. 
L* sfîrșitul anului 1955, Veliciu 
era notat în Ijstele celor mai buni 
atleți pe 5.000 m. cu rezultatul de 
15:42,0. Anul trecut însă, el a 
cobo'ît sub 15 minute, realizînd 
14:46,4, rezultat cu care s-a clasat 
pe locul 7 între cei mai buni spe
cialiști romîrri ai probei. Antrenîn- 
du-se cu toată seriozitatea, în 
acest an Veliciu a ieșit victorios 
în prima etapă a campionatului 
pe echipe. Dacă ațunci el nu a 
întîlnit totuși în concurs pe cei 
maj buni atleți pe această distan
ță, iată însă că duminică, majori
tatea acestora s-au aliniat la star
tul probei. Veliciu a pornit pu
ternic, obligîndu-i pe, toți să se în- 
trebuințeze serios și să renunțe 
la tactica „la ciupeală" pe care 
și-o propuseseră. In felul acesta 
ritmul cursei a fost foarte viu, și 
rezultatele — chjar în condițiile 
unei piste proasțe — au fost cele 
mai bune din acest an. Veliciu a 
realizat cu acest prilej recordul 
său personal, mai bun cu zeoe 
secunde decît cel de anul trecut.

Un ah țînăr care a progresat 
foarte mult este aruncătorul -de 
ciocan din Cluj. Acațlu Szigmund. 
Cu puțin timp în urmă el a rea
lizat un rezultat de 56,23 m. care 
anunță alte performanțe și mai 
bune. In 1954 Szigmund a aruncat, 
ca junior, 48,62 m. In 1955 nu a 
fost însă înregistrat cu nici un re- 
zu'taț oficial, dar anul trecut a 
aruncat peste 50 metri, realizînd 
spre sfîrșitul sezonului 
său personal cu 54,93 m. Acest re
cord a fost întrecut de mai multe 
•ori în acest an. Ultimul rezultat 
de 56,23 m. îl recomandă pe Aca- 
țiu Szigmund ca pe 
viițor.

Studentul de la 
rești, Mircea Stein 
acest an două noj 
țării în proba de triplu salt, cate
goria juniori. Cel mai bun rezul
tat al său 14,80 m. contează drept 
una dinfre cele mai bune perfor
manțe ale lumii, obținută de un 
afljrf junjoT. Mhcea Stein are po
sibilități încă nevalorificate și toc-

mai de aceea sîntem convinși că 
în acest an el va putea sări pesțe 
15,00 metri. Judecind faptele, sub 
aspectul seriozității manifestate de 
el la antrenamente și concursuri, 
dar și în activitatea sa extra-spor- 
tivă, puțem spera că realizarea ce
lor 15 metri nu este o chestiun^» 
decît de cîteva sâptămîni Noi 
dorjm succes pe cit mai curînd.

Recorduri personale au mai rea
lizat tn acest an și Tiberiu Arde
leanul (la 100 m. și 110 m. g.), 
Al. Dincă (110 mg.), Vasile Weiss 
și Ion Puică (3.000 tn. obstj, Tjb. 
Corneișanu (400 tn.), lrina Ze- 
greanu (800 m.), Ant. Dragomi- 
rescu (80 m. g.), Eva Mayer și 
Adela Chivăran (înălțime), Mela
nia Silaghi (greutate), Paraschiva 
Lucacj (disc), Maria Iordan și 
Zitta Wenczel (suliță), etc;

Toate acestea ne dau speranțe 
pentru acest an.

Numeroase victorii
în cantonatul

R V.

recordul

la
&

scor
poio
— declB 
forma- 
etapele

scor 
între 

lată ce a caracterizat
duminică și
oategoriei A

fost echipele 
Dinamo București, Știința 

Progresul Tg. Mureș care nu

rfmWătă’ la Cluj, 
din localitate vor 
replioa viguroasă 

Dinamo București

unde stu- 
primi, în 

a „frunta
și C.C.A,

Victorii numeroase La 
și dezechilibru valoric 
UI, 
n și III consumate
marți în campionatul 
de polo pe apă'.

„Performerele’* au
C.C.A., 
Cluj și
au pierdut, pînă actmn, nici o par
tidă. Clarificări în partea superioară 
a clasamentului vor aduce, însă, cu 
siguranță, meciurile programate as
tăzi și 
denții 
ordine, 
șelor”

Rezultatele celor două etape: DU
MINECA, 2 IUNIE: știința Cluj — 
Știința București 17-1 (9-W; Energia 
Oradea — Dinamo București 1-11 
(1-8); FI. roșie Timișoara — C.C.A. 

un element de x 3_7 marți» < iunie': știința
Cluj — Progresul București 11-1 (3-1); 

I.M.F. BUCU- Progresul Tj. Mureș — Știința Bucu* 
a realizat în \ s-2 (4-1); fi.
recorduri ale\ n'namo București

Oradea— C.C.A 1-4
5 IUNIE : Progr. 
Buc. 5-1 (1-1).

Etapele viidware: astăzi: Știința 
Cluj-Dinamo București; Progresul Tg. 
Mureș-C.C.A. simbătă: Știința Cluj- 
C.C.A. Progresul Tg. Mureș-Dinemo 
București.

ro«ie Timișoara — 
1-7 <0-8>: Energia 
n-s): MIERCURI, 

Tg. Mureș—Pro gr.

0 setecționată de lupte a asociației TUL-Finlanda 
va susține două întîlniri în R. P. R.

Alte intilniri internaționale
Luptătorii noștri fruntaș^ vor 

susține — în curînd — o serie 
de întîlniri internaționale. Astfel 
Ia data de 20, iunie va sosi în 
■țară o selecționată- a asociației 
sportive muncitorești din Finlan
da — TUL. Sportivii finlandezi 
vor susține două întîlniri cu două 
selecționate încă nedesemnate. In 
primele zile ale lunii iulie, repre
zentativa de lupte a țării noastre 
ya face deplasarea la Opatija

ale luptătorilor noștri
(R.P.F. Iugoslavia). Aci se xa 
desfășura — între 9 și 14 iulie 
a treia ediție a tradiționalei cwn- 
petrții „Cupa Jadran". In sfîrșiit 
la Inspecția de lupte s-a primit 
o invitație din partea federații 
austriace care solicită participarea 
unor luptători romîni la două con
cursuri pe categorii (Salzburg 13- 

. J-i.VIl: cat 67 și 87 kgr, Vie«a
23 29.VI1 ; cat. 57 și 79 kgr-J.



Scurt interviu cu arbitrul italian Silvio Pozzi
Așteptam de o bună bucată de 

vreme în holul hotelului Athenee 
Palace „apariția" doctorului Silvio 
Pozzi (arbitrul meciului București- 
Cardiff) dat „lipsă la apel*' de 
către translatorul pus la dispo
ziția sa. Eram pe punctul de a 
p’eca. cînd snrizător, d-rul 
Pozzi a apărut agitînd un pa

chet. „Știi — a început el îna
inte de a i spune eu ceva — am 
găsit niște discuri grozave. A- 
propo, nu ți-am spus, îmî place ne
spus de mult muzica populară ! Și 
în special muzica romînească pe 
care am avut ocazia s-o aud 

încă acum doi ani cînd am mai

CAMPIONATUL DE GIMNASTICA 
AL ASOCIAȚIEI ENERGIA

I
Ia zilele de 1 și 2 iunie a avut 

loc la Sibiu campionatul de giranas- 
lică al asoc,ației Energia. întrecerile 
au avut un înalt nivel datorită par
ticipării unor maeștri ai sportului 
tAuuiei Kciekes, Mihai Botez). Iată 
campionii asociației Energia în a- 
cest an : băieți : cat. n-a : Constan
tin Rusan (Arad) 53,80 p. Fete : cat. 
11-a : Angela Isan (Sibiu) 52,10 p. 
băieți cat. I : Mihai weber (Sibiu) 
ii.'.K p.; maeștrii : Andrei Kerekes 
(Reșița) 103,50 p. Pe aparate sol: 
M-iiai Botez (Arad) 17,80 p.; sări
turi: Miitai Botez 18,70 p. cal cu 
minere oară fixă, paralele și inele An
drei Kerekes (18,30, 18,45, 18,30 și
18,ÎS). Maestre: Ol ga Tudor (Bucu
roșii) 73,30 p. Bîmă paralele, sări
turi : Tudor Olga (17, 17,40 17,45). 
M* Vlădoianu și C. Pitaru — coresp.

CUPA ENERGIA LA BASCHET

— Pentru sărbătorirea unui an de 
la înființare, asociația Energia orga
nizează în Capitală un interesant 
turneu cu participare* echipelor 
masculine C.C.A., Dinamo. Locomo
tiva P.T.T., Progresul Arta și Ener
gia. In prima zi, mîine, meciurile 
sînt eliminatorii și se dispută pe te
renul Energia din strada Berzei nr. 
3 de la ora 16.30 astfel: Locomotiva 
P.T.T.-C.C.A., Dinamo - Progresul 
Arta.

— Milne la or* 17 are loc la 
C.C.FJS. analiza campionatelor re
publicane pe anul 1S57. Referatele 
vor fi susținute de către antrenorii 
Grigore Avachian pentru fete și C. 
Herold pentru băieți. Sînt invitați 
antrenorii, jucătorii și arbitrii din 
Capitală.

JOCURI IN CAMPIONATUL DE HO
CHEI PE IARBA

In cadrul campionatului republi
can de hochei pe iarbă. Știința I.C F. 
a dispus cu scorul de 10-0 de yoința 
I. P. Au înscris: Samur (4), Plntea 
(2), Filip (3), Berbeoaru, iar Flamura 
roșie I. U. a dispus cu 1-0 de Ener
gia I.P.C.H. prin golul înscris de 
Neacșu.

Pregătiri pentru jocurile cu Grecia și Suedia
La 15 și 16 iunie, reprezentati

vele noastre naționale au de sus
ținut ultimele jocuri internațio
nale ale sezonului: cu Grecia B 
la 15 iunie la București, cu Gre
cia A Ia A ten a Și cu Suedia ti
neret la București, la 16 iunie.

Pregătirile fotbaliștilor noștri 
au început în parte. Lotul de ti
neret a și susținut duminica tre
cută o partidă de verificare la 
Ploești. In zilele următoare pre
gătirile se vor intensifica. Ac
centul se va pune pe îmbunătăți
rea execuțiilor tehnice în condiții 
și în ritm de joc, precum și pe 
orientarea tactică. Astăzi după a- 
miază, lotul se va antrena la două 
porți în compania echipei Progre
sul I.T.B., iar duminică va dis- 
țuta un meci public, pe stadionul 
JZ3 August" în compania forma
ției dc categorie A Progresul 
București. Ultimele pregătiri la 
două porți vor avea loc la 13 iu
nie cînd echipa — probabil de
finitivă — va întîlni doi adver
sari (cite unui de repriză); Lo

Poate numai prezența în progra
mul de duminica trecută a meciului 
internațional de handbal dintre Iugo
slavia Romînia (terminat cu vic
toria noastră) ne-ar determina să 
nu vedem o asemănare perfectă în
tre concursul trecut si cel care se 
închide duminica aceasta. Intr-ade
văr. asemănarea celor două concur
suri este aproape perfectă : La con
cursul trecut au existat 7 meciuri 
dxn Cupa Primăverii cu meciul in
ternațional de handbal în cap și 
apoi 4 întîlnirl din campionatul 
italian de fotbal.

Duminică, 9 iunie, programul cu
prinde opt meciuri din Cupa Primă
verii și patru din campionatul ita
lian

§i totuși, dacă aparențele ne de
termină sA le judecăm ca pe două 
surori „gemene** 1 2, analizînd lucrurile 
mai în profunzime, vedem că noul 
concurs e mai interesant

Ecourile jocurilor romîrio-scvie- 
Lce nu s-au stins și în răgazul, 
scurt, pînă ka începerea pregăti
rilor în vederea ultimelor întâi- 
rriri internaționale ale acestui se
zon (Grecia și Suedia la 16 iu
nie), discuțiile continuă fie pe 
marginea rezuutaitelor de simbata 
trecută, fie pe tema comportării 
echipelor noastre reprezentative. 
Concluzia unanimă: rezultate mai 
bune la comportări mai bune. 
Cei care au asistat la meciuri — 
și aici ne rom referi numai la 
întîInsrHe reprezentativei B, de 
care ne vom ocupa mai jos — 
au sezisat diferența de comportare 
a celor două formații ( de la 19 
mai și 1 iunie).

In general, echipa noastră B 
— cu stadiul de pregătire scurt— 
a corespuns în acest meci. Aht cît 
se putea lucra în lot s-a reușit să 
se imprime omogenitate și într-o 
măsură, orientare tactică, în ra
port cu adversarul și caracteris
ticile jocului său.

Indiscutabil că echipa B putea 
da mai mult, ca joc și randament 
tehnic și chiar ca alcătuire. Soco
tim că din acest ultim punct de 
vedere, se puteau aduce îmbună
tățiri componenței lotului. Ne 
gîndim că în acest lot își puteau 
găsi Ioc — chiar sub titlul de 
încercare — unii jucători ca De- 
mien (Progresul Oradea), Jozsi 
(Energia Tg. Mureș), Busch (Lo
comotiva Cluj) sau nume mai noi ca 
portarul Sturzii (Știința Bucu
rești), portarul Gram (Energia 
Petroșani), fundașul Mureșan 
(Știința Cluj) sau că loturile B și 
de tineret puteau fi unități dis
tincte fără treceri — uneori in
suficient justificate — dmtr-unul 
intr-altul

In ce privește comportarea echi
pei 0 în meciul cu U.R.S.S. (B) 
jocul a dezvăluit unele defecte 
esențiale care pot fi rezumate ast
fel:

1. Dacă ritmul de joc a fost 
corespunzător posibilităților ac
tuale ale jucătorilor și în raport 
cu indicațiile tactice (el a fost 
accelerat tocmai în momentul în 
care adversarul slăbea), în schimb 
unele greșeli de joc l-au frînt: 
conducerea exagerată și inutilă a 
balonului (Alexa ndrescu și Za- 
voda I ), driblingurile prelungite 
și contraindicate (Moldoveana) 
etc.

2. Unii jucători primesc sarcini 
peste puterile lor. Cazul lui Mesza- 
ros este concludent: a fost înlo
cuit — cum ni s-a explicat — 
pentru că obqșise : ceea ce înseam

»1 sîmbătă la agenția centrală din 
Calea Victoriei 9, incepind de la 
orele 17.

Simbătă 8 șl duminică 9 iunie e.c., 
ora îl, vor avea loc la grădina 
„Boema" din str. C. A. Rosettâ nr. 
4—6, spectacolele comico-muzicale 
„Succes la... Pronosport".

Interpretează : Gieă Petrescu, H. 
Nieolaide. Hona Căriulescu. Fedy 
Arie, Fedora Gamberto, Cezarina 
Moldoveanu, Cornelia Teodosiu, Ma
ria Sereea, George Hasgan, Blaj 
Gheorghiu, Sandu Fayer și Theo 
Covali.

In reprezentație: Sergiu Mala-
gamba cu orchestra sa.

Spectacolul de duminică 9 iunie 
va fi precedat de tragerea din 
urnă a variantelor cu rezultate, 
de la concursul Pronosport nr. 18 
din 5 mai a.c.

Biletele se găsesc la agenția cen
trală PRONOSPORT din calea Vic
toriei nr. 9 și Ia casele de bilete 
de la Dalles, Grădina Boema și Tea
trul Satiric Muzical Constantin Ță
ri ase.

In caz de ploaie spectacolele vor 
avea loc In sala din calea Victo
riei nr. 174.

Să vedem de ce ?
In primul rînd, la concursul tre

cut, unul dintre cele 12 „X“-uri
posibile (la cele 12 meciuri) era 
mai puțin probabil (este vorba de
meciul de handbal).

In al doilea rînd, înseși meciurile 
din Cupa Primăverii cuprinse în 

fost oaspetele țării dumneavoa
stră Acum îți stau la dispozi

ție și te rog să mă scuzi de întîr- 
ziere...“.

„Ei, îmi pui întrebări ? Sau ?... 
Deci, fără întrebări. Bine... In pri
mul rînd mărturisesc că pentru 
mine a fost o adevărată plăcere 
să revin în Romînia. Despre pri
mul meci nu am prea multe de 
spus. Timpul nefavorabil a făcut 
ca jocul să fie închis, nespecta- 
culos. Jocul de sîmbătă mi-a plă
cut. A fost o partidă frumoasă, 
un joc deschis. Comportarea foar

te bună a sportivilor mi-a ușurat 
sarcina. Victoria echipei Bucure- 
știului este — după părerea mea
— pe deplin meritată. Este drept 
că și Card'ff a contribuit la jocul
deschis; englezii nu au făcut ob
strucții. Mi-au plăcut Penciu, lo- 
nescu, fundașul englez Priday și 
John.

Aș vrea acum să mă refer la 
rugbiul romînesc în general, (și 

cu această ocazie și la cel italian). 
Jucind în compania naționalei 
franceze și avind acea excelentă 
comportare, rugbiștii romini au 

depășit un anumit complex de in
ferioritate și de acum incolo pot 
face lucruri și mai bune. Soco
tesc că in momentul de față Fran
ța, Romînia și Italia (sic!!) se 
află „cap la cap“. ne mai exis
ting acea diferență apreciabilă de 

valoare și posibilități..."
O ultimă chestiune. Mi s-a in

tim plat aci un lucru neîntilnit 
încă în cariera mea de arbitru— 

Lin lucra care m-a emoționat..
— Este prima oară cînd publicul 
imi aruncă flori. Am păstrat una. 
Ea îmi va aminti mereu de publi
cul bucure^tean.

Ah! era să uit: urez rugbiului 
romînesc succese din ce în ce mai 
mari. A rivederci” ! (I. S.)

Două mteresaate conferințe 
cu subiecte din baschet

Mîine, vineri, la ora 20, va avea 
ioc la sediul C.C.F.S. din str. V. 
Conta 16 conferința prof. Piotr 
Afanasevici Ciumakov de la Insti
tutul de Cultură Fizică din Lenin
grad despre „Pregătirea timpurie 
in baschet'. Luni, la aceeași oră, 
prof. Ciumakov va vorbi despre 
„Turneul de baschet de la Jocurile 
Olimpice de la Melbourne".

comotiva TAROM și Locomotiva 
Filaret

Lotul B își începe azi pregă
tirile. Reprezentativa secundă se 
va deplasa la Ploești unde va sus
ține un joc amical în compania e- 
chipei Energia 1 Mai. Pînă la în- 
tîlnirea cu Grecia B, Iotul secund 
va mai susține două întîlnlri de 
pregătire, după toate probabMită- 
țile duminică tot la Ploești, de 
data aceasta cu Energia Flacăra 
din categoria A și marți ii iunie 
în București cu FI. roșie Abato
rul. Pregătirile vor fi încheiate 
joi cu un ușor antrenament.

In ce privește loturile B și de 
tineret, acestea urinează să fie 
definitivate astăzi sau mîine, o- 
dată cu lotul echipei A care s-a 
înapoiat ieri de la Moșcova. Nu 
vor fi schimbări prea mari, lo
turile păstrîndu-și in general al
cătuirea din partidele precedente. 
Sînt însă cîteva probleme care 
urinează să fie rezolvate: de pil
dă un portar de rezervă pentru 
lotul de tineret și B, rezerve pen
tru liniile de mijloc și atac ale Io
tului secund.

C^onosport
programul de duminică prezinți 

mai multe „necunoscute** decât cele 
<hn concursul trecut.

In al treilea rînd, finind seama 
de faptul că' cele opt echipe care 
ocupă ultima casetă a programului 
de duminică, se Intîlnesc, cu acea
stă ocazie, în penultima etapă a 
campionatului italian, cînd, după 
cite știți, fie efi e hotărîtă, fie că 
se hotărăște soarta multora dintre 
echipe.

Dar pentru că am văzut de ce 
concursul din 9 iunie este atît «le 
Interesant, mal rămîne acum să ve
dem ce e de făcut pentru „a-1 smul
ge** 1», 11 sau chiar 12 rezultate 
exacte. Pentru aceasta revista „Pro
gramul Pronosport'* vă oferă cele 
mai complete date.

Plata premiilor de la concursul 
nr. 22 din 2 Iunie pentru partlei- 
panțlj din Capitală se face vineri

Hașoti, extrema dreaptă a ech ipei noastre încearcă să treacă 
in plină cursă, de fundașul Krutikov (fază din meciul R.P. Ro- 

nună B—U-R.S'.S. B 0-0).
(foto: L. TIBOR)

DE LA UN MECI LA ALTUL...
Observații ye marginea comportării reprezentativei B., in care pst fi 

recMoscate greșeli frecvente la echipele de colectiv

★ *

nă că a fost suprasolicitat, că i 
s-au înccednnțat sarcini pentru 
care nu avea pregătirea fizică 
necesară.

3. Jucătorii și în special înaintașii 
așteaptă mingea în loc să iasă 
în întimpinasea ei. In plus înain
tașii așteaptă mingea stînd cu 
spatele spre poarta adversă, iar 
cînd pierd mingea nu luptă decit 
foarte rar pentru a reintra în po
sesia ei.

4. Jucătorii noștri nu joacă di
rect ci numai cu preluări. Gre
șeală frecventă la mijlocași. O al
tă greșeală a mijlocașilor: nu 
schimbă jocul de pe o parte pe 
alta.

5. înaintașii și mijlocașii conduc 
prea mult balonul chiar și atunci 
cînd au adversari în față.

6. Apărătorii se retrag spre 
poarta lor, în mod nejustificat și 
nu atacă la 20—25 m. de poartă, 
cu atît mai puțin în zona de con
struire a atacurilor adversarilor, 
cum de fapt se recomandă. Re- 
trăgîndu-se, apărătorii cedează ini
țiativa dar atacând cît mai de
parte de poarta lor, ei nu numai 
că o păstrează, ci vin și în spri
jinul acțiunilor ofensive ale pro
priei lor echipe.

Recitind aceste scurte observa- 
țiuni — care privesc, mai mult 
pe înaintași — nu se poate să 
nu recunoașteți greșeli comise 
frecvent în partidele de campio
nat. Subliniindu-le nu facem alt
ceva decit să le semnalăm antre
norilor : mai mult celor de la co
lective și mai puțin celor de la lo
turi.

Comportarea nesatisfăcătoare 
a unor cicliști fruntași

In zilele de 31 mai, 1 și 2 iunie 
s-a desfășurat a doua ediție a 
competiției cicliste „Cupa Recol
ta”. Participarea valoroasă la a- 
ceastă probă, care constituia și un 
prim antrenament oficial în vede
rea cursei București-Sofia, a făcut 
posibilă desfășurarea întrecerii la 
un ridicat nivel tehnic: 40 km. 
medie orară generală.

La această reușită au colaborat 
marea majoritate a concurentilor 
(am putea spune unanimitatea)', 
cu excepția a trei cicliști.

In prima etapă (București-Giur- 
giu-București), Petre Gane (Ener
gia) și Ludovic Zanoni (Dinamo) 
au rămas pe rînd din pluton pen
tru a schimba cite un cauciuc? 
spart. Ca să ajungă în pluton, pri
mul a pedalat în „plasa” (urma) 
unui autocamion, iar al doilea în 
spatele unei motociclete cu ataș, 
gest nesportiv deosebit de grav. 
Pentru acest fapt, ambii cicliști au 
fost sancționați cu eliminarea din 
cursă.

In aceeași etapă, C. Dumitrescu 
a spart de două ori. Odată dincolo 
de Călugăreni, iar a doua oară la 
ieșirea din Giurgiu, cînd mai avea 
mai puțin de 1 km. ca să intre 
în pluton. Despre marile posibili
tăți fizice ale acestui alergător 
s-a scris mult și nu vom mai re
peta. Vrem însă să-i punem lui 
Dumitrescu o întrebare; Este nor
mal ca din cauza unei pane de 
cauciuc (ne referim la a doua), a 
cărei înlăturare durează, cel mult 
trei minute, să piardă pe numai 
56 km. (Giurgiu-București) peste 
20 minute? Mai ales că, amintim,

ȘTIRI
Noi jocuri pentru juniori

In viitorul sezon, reprezentația 
va de juniori a țării noastre va 
avea o activitate destul de sus» 
ținută. Calendarul internațional 
cuprinde cîteva întreceri cu ad
versari foarte puternici.

In primul rînd, juniorii noștri 
vor avea de înfruntat de două ari 
pe cei iugoslavi și anume la da
tele cînd se vor întîlni și primele 
echipe naționale, în cadrul preli
minariilor campionatului mondial; 
la 29 septembrie la București ți 
la 17 noiembrie la Belgrad.

In afară de aceste două partfe 
de, selecționata națională de jur 
niori va juca la 22 septembrie^ 
la București, cu reprezentativa Po- 
loniei (revanșa meciului de anul 
trecut) și la 6 octombrie, tot la 
București, cu echipa Ungariei. ,

Lotul Greciei pentru j 
jocul de la 16 iunie

Potrivit regulamentului campio
natului mondial, fiecare federație 
națională trebuie să comunice — 
cu 10 zile înainte de meci — fede
rației cu a cărei echipă urmează 
să joace în preliminarii, precum 
și secretariatului general al 
F.I.F.A. lista celor 22 de jucători 
din care-și va alcătui formația. 
Federația greacă a anunțat foru-: 
lui nostru de specialitate pe ur
mătorii jucători; Tzanaktzis și 
Mandalozis (portari), Papoulidis, 
Anghelopoulos, Lemos, Ambos 
(fundași), LinoxHakis, Dermatis, 

Klikopoulos, Kotridis, Polihroniu 
(mijlocași), Graf as, Papazoglu, 
Nestoridis, If antis, Panakis, Avra- 
midis, Kouiroukidis, Holevas, Psil- 
jos, Gheorghiadis și Xantopoulos 
(înaintași).

Pregătirile 
Locomotivei București

Fotbaliștii Locomotivei Bucu
rești au susținut marți, în cadrul 
pregătirilor în vederea turneului 
în R.D.G., un meci amical cu FL 
roșie F.C. București. Feroviarii au 
folosit următoarea formație : Dun- 
gu, (Szilagy)-G reavu (Dodeanu), 
Vărzan, Macri-Cristescu, Lan ga- 
Copil, Leahevipi (Raab), Olaru, 
țMihai), Filote, Oprea (Leahevici). 
Această echipă a învins cu 12—2 
(7-1).

Progresul București 
în Bulgaria

Se proiectează ca Ia 7 iulie, în 
așteptarea cicliștritor participant! 
la cursa ciclistă internațională 
organizată de ziarele In-formația 
Bucureștiului și Vecerni Novini 
(Sofia) sâ se dispute la Sofia un 
meci internațional între Lewski 
(fost Dinamo) Sofia și Progresul 
București.

C. Dumitrescu a demonstrat ci 
poate face singur 100 km. cu • 
medie orară de 39-40 km., cifră 
foarte apropiată de aceea realiJ 
zată de pluton în prima etapă 
(40,750 km. h_J.

Considerăm că atitudinea celor 
trei cicliști nu face cinste sportu
lui cu pedale. Cu atît mai mult 
cu cît recent ei au făcut parte din 
lotul R.P.R. Desigur, comportarea 
lor a constituit un exemplu nega
tiv pentru elementele tinere, care 
trebuie să crească în spiritul com
bativității, al dîrzeniei și al lup
tei loiale. Față de cele petrecute, 
apreciem că este necesară o dis
cuție îa cadrul asociațiilor res
pective și luarea de măsuri, pen
tru îndreptarea acestei situații.

In legătură cu aceasta, corpul 
de arbitri al oricărei competiții ci-: 
cliste trebuie să fie cît se poate dț 
intransigent pentru lichidarea cu 
hotărîre a manifestărilor de acest 
gen. Mai eu seamă că astfel de 
comportări sînt în totală contra-: 
dicție cu condițiile create pentrW 
practicarea sporturilor, pentru ri
dicarea măiestriei sportive și, mai 
ales, nu sînt compatibile cu calfe 
tatea de cotnponenți ai totului 
R.P.R. ' i

In încheiere, credem că ar fi ne-* 
cesar să cunoaștem și părerea celor 
trei sportivi în legătură cu conn 
portarea lor în „Cupa Recolta" |

NICOLAE LJUPU 
inspector C.C.F.SyC.M,



Jucătorii de tenis sovietici 
pentru prima oară la București

Acum două zile inspecția de 
specialitate din C.C.F.S. a primit 
confirmarea nominală a sportivi
lor sovietici care vor lua parte 
la întrecerile concursului interna
tional de tenis de la București 
între 10 și 16 iunie. Este pentru " 
prima oară cînd amatorii de te
nis de la noi vor avea prilejul 
să vadă evoiuînd pe -ecrezentanții 
tenisului sovietic. Ne vor vizita 
primul jucător al U.RS.S.. Ser- 
g’nei Andreev, al patrulea Moser 
speranța Potanin — care a reușit 
anu! trecut la Moscova victoria a- 
supra lui Bardan și Seres'er -- 
tînăra jucătoare Dimitrieva precum 
și încă o jucătoare și un jucător 
al căror nume rămin să fie co
municate. Serghei Andreev a n- 
tîlnit în toamnă tot la Moscova 
pe Gh. Viziru cu care și-a im 
părțit victoriile: 1—1. Moser l-a 
învins pe Rakosi, dar a pierdut 
la Marin Viziru.

Participarea tenismenTor sovie
tici vine să întregească numero
sul și interesantul lot al sporti
vilor care vor concura pe cele 
nouă terenuri din parcul Progre
sul F B. la cel mai imoertan" tur
neu internațional organizat în 
Capitală în ultimii ani. După cum 
am mai anuntat. participă alături 
de fruntași) tenisului romîn și a! 
celui sovietic, jucători din Aus
tria, R.P. Bulgaria, Egiot. Franța. 
R.D. Germană. Italia. R.P.F Iu
goslavia, Liban, R. P Poloni

Rezultate surpriză in concursul 
de șah Energia

La numai trei runde de la începe
rea sa, concursul dp șah Energia se 
recomandă de pe acum ca un succes 
deplin. Adoptarea sistemului elve
țian de disputare a rundelor s-a do
vedit o inițativă prețiosă, care sti"- 
riește emulație în rîndul participan- 
țiior. Intr-adevăr, fiecare jucător 
joacă „la cîștig", pentru a nu pierde 
contactul cu fruntașii și cum sis
temul prevede întîlniri directe in
tre lideri, imediat ce se formează 
egalități de puncte în cîasame-" 
rivalitățile sînt tranșate pe ioc. 
în cel mai autentic spirit sport . 
Se pare, deci, că experiența cu 
sistemul elvețian a reușit ș: in
teresul pe care=4 arată ceilalți 
arbitri și organizatori bucureșten 
prezenți ca spectatori în saiă ne 
îndreptățesc speranța că ei va fi 
adoptat și în alte concursuri.

Jocul curajos care caracterizează 
întrecerile a cauzat de pe acum vic
time în rîndurile favorițitor. Astfel, 
marți (în runda a 3-a) s-au înregis
trat două surprize: Nacht—T-o:a- 
nescu 1—0 și Stancțu—Ctocîltea 
1—0! Voiculescu. lider pînâ în 
ajun, a fost opus lui Menas, cu care 
făcînd remiză a fost egalat (2'/»p.) 
de cei doi performeri. Nacht și 
Stanciu. Fischer învingind pe 
Pușcașu și Reicher pe Mendeî- 
Sofin, S-au apropiat și ei la jumă
tate de punct Urmează ca par
tidele între toți acești fruntași să 
decidă ordinea viitoare în frun
tea clasamentului. Desigur că și 
cei rămași deocamdată în urmă 
au șanse să revină în frunte, dar 
ei trebuie să se grăbească, deoa
rece programul concursului pre
vede în total numai 7 runde I

★

4-a, primele 
fost : Troia- 
(18 mutări), 

*/»—*/i (23). 
Vt-Vs (20).

Aseară, în runda 
partide încheiate au 
nescu — Menas 0—1 
Sutiman — Nacht 
Georgescu — Botez 
Fischer — Reicher 1—0 (24), Cio- 
cîltea — Negrea 1—0 (35). Con
duc Nacht, Menas, Fischer cu 3 
p. Voiculescu și Stanciu 2*/» (o 
partidă egală între ei).

Pe pistele
• In zilele de 8 și 9 iunie, la 

Varșovia se va desfășura cea de 
a 4-a ediție a tradiționalului con
curs atletic internațional „Memo
rialul Kusocinski". Pînă în pre
zent la această competiție și-au 
anunțat participarea un număr 

de 350 atleți și atlete din 17-țări.-
Cu mult interes este așteptată 

desfășurarea probei de aruncarea 
suliței bărbați în care se vor în
trece Daruelsen (Norvegia), Tlbu- 
lenko (U.R.S.S.), Will (R.F. Ger
mană), Sidlo și Kppyto (R. P„ 
Polonă). De asemenea Ia 1 între-, 
ceri vor lua parte atleți de va
loare ca: Tokarev (U.R.S.S.),

CVOlUflu /UCulO
niunii Sovietice, Serghei Andre
ev, este așteptată cu interes de 

publicul bucureștean.
Turcia și R.P. Ungari In fota! 
13 țări. Loturile polonez și ita
lian nu vor cuprinde pe prim:: 
jucători, deoarece reprezentativele 
celor două țări se întilnesc in ca
drul Cupei Da vis in zilele de 8. 
9 și 10 iunie. In această situație, 
italienii vor trimite la București 
jucători msi puțin renumiii. di: 
tineri plin de talent care s-au im 
pus cu autoritate în Cupa Galea. 
Este vorba de Iacobini, (45 vic
torii din 55 meciuri jucate în ul
timii ani), și Pirro cu an palma
res aproape asemănător. In forma
ția poloneză vor fi prezenți P'atek. 
Rad zio. Piotrowski și Jedwiga 
Jedrzețowska. I

Au fost desemnați campionii 
mondiali ia lupte libere
5 (Prin telefon). — ln- 
iunie s-au desfășurat în 
campionatele ipundiaie

Istanbul 
tre 1 și 3 
localitate . ______________
de lupte libere. întrecerile au avut 
Ioc pe stadionul Mithaipașa. 
populat la fiecare reuniune de mii 
de iubitori ai acestui soort. foarte 
practicat în Turcia. La sfîrșitul 
celor trei zile de concurs a fost 
stabilit următorul clasament: cat: 
52 kgr-: I. Mehmet Kartal (T.). 
2 Țalkalamanidze (U.R.SS.), 3. 
Chinnozzo (It.), cat 57 kgr.: 
Husein Alcbas (T.), 2. Jaskari
(Fini), 3. Arsenian (U.RS.S.). 
cat. 62 kgr.: 1. Sakiz Stanli (T.), 
2. Mehmet Gocur (Ir.), 3. Mujukian 
(U.R.S.S.), caL 67 kgr.: I. Alim- 
berg Bestaev (U.R.S.S.). 2. N. 
Șahin (T.), 3. Kazuabe (Jap.}, 
cat 73 kgru 1. S. Baiavadze 
(U.R.S.S.), 2. Ismail Ogan (T.l. 
î M. Murtazov (R.P.B.), cat. 79

i.

Jean Prat va coiriace „«aMa" 
te rații a Franței la jocurile

de U Moscova
După cum a anunțat aseară pos

tul de radio Monte Carlo in emi
siunea sa sportivă, federația fran
ceză de rugbi a format lobul re
prezentativei Franței care va par
ticipa la Jocurile internaționale 
sportive prietenești de la Moscova.

Lotul naționalei franceze de 
rugbi cuprinde 29 de jucători, din 
care nu lipsesc Dufau, Vannier, 
Barthe, Maurice Prat, Mauduy pre
cum 
care 
triva 
plus, 
face 
Jean 
echipei.

și toți ceilalți internaționali 
au jucat la București împo- 
reprezentativei Rominiei. In 
în naționala Franței își va 
reintrarea cunoscutul jucător 
Prat, care va Fi și căpitanul

de atletism
Moens (Belgia) care și-a anunțat 
intenția de a doborî recordul 
mondial în proba de 1500 m plat, 
Visser (Olanda), Rășcănescu 
(R.P.R.).

e Atteții din R. P. Chineză au 
stabilit cîteva noi recorduri ale 
țărir lor. Ce- Liu Ceai a alergat 
1500 m. în. 4:00,0, iar Van Lu Po 
a obținut 31:38,8 pe 10.000 m. 
La triplusa'lt Mao Cen len a sărit 
14,93 m.

e Atleți) cehoslovaci, obțin re
zultate din ce în ce mai bune. 
La înălțime Savcinski a trecut 
2,00 m.. Emil Zatopek a alergat 
la Pilsen 14:22,0 pe 5.000 m. in

Jucînd exceptional
înaintarea echipei de handbal a Bucureștiului 
a înscris 26 de goluri reprezentativei Belgradului

de

PANCEVO 5 (prin telefon). — 
Cel de al doilea joc disputat de 
echipa noastră masculină 
handbal in Iugoslavia a avut loc 
marți după amiază la Belgrad, 
unde jucătorii romîni au întîlnit 
selecționata orașului. Prezentînd 
o echipă modificată față de pri
mul meci (au fost introduși o 
«erie de jucători de valoare prin
tre care cunoscutul portar Male- 
nici care anul trecut a făcut o 
excelentă impresie in partidele 
pe care echipa Iugoslaviei 
le-a susținut în țara noastră) 
gazdele sperau să-și ia re
vanșa după infringerea de la 
Pancevo. Dar handbaliștii noștri 
au prestat un joc d- o ridicată 
valoare, evidenfiindu-se. In mod 
deosebit, linia de înaintare și mai

Azi la Pioești
ENERGIA—F.S.G.T. Franța, 

la scrimă
seara a sosit in Capitală 
' —* asociației

. care, la invitația 
sport a C.C.S.. va susține 

intiiniri. Prima intîlnire are

Marți s 
echipa de scrimă a 
F.S.G.T. Franța 
secției 
două _____________
loc astăzi Ia Pioești intre scrime- 
rii asociației F.S.G.T. și o repre
zentativă a asociației Energia.,Cea 
de a doua intîlnire a scrimerilor 
francezi va avea loc duminică, in 
București, cu reprezentanții colec
tivului sportiv Progresul F.B.

kgr. 1. N. Sorouri (Ir.), 2. Shirt- 
ladze (U.R.S.S.), 3. Hassan Gungnr 
(T.), cat 87 kgr.: 1. P. Siracov 
(R.P.B.), 2. Kulaev (U.RS.S.), 3. 
Atli (T.), cat. grea: 1. K. Kaplan 
(T.). 2. .Dietrich (R.F.G.). 3 Meh 
medov (R.P.B.). Primii la fiecare 
categorie au fost declarați cam
pioni mondiali. Pe reprezentative 
de țari primul loc a fost ocripat 
de Turcia, urmată de U.RS.S.. Iran 
și R. P. Bulgaria.

Cu ocazia desfășurării acestor 
campionate s-a aplicat noul re
gulament al sportului luptelor. In 
foarte multe cazuri Insă juriile de 
arbitrai au dat decizii eronate, care 
au prejudiciat în mod grav pc unii 
dintre luptători și în specia! pe 
sportivii sovietici. Astfel luptătorul 
sovietic de cat. muscă, Țalkalama- 
nidze a fost privat de titlul — pe 
care-l merita cu prisosință — re- 
fuzî»lu-i-se de către juriu decizia 
îfl fața lui M. Kartal, deși arbitru 
de margine îl declaraseră învingă
tor. Același lucru s-a întimplat și 
la cat. grea, unde sovieticul Boris 
Krutkovski îl întrecuse la puncte 
pe Kaplan, dar juriul a decis altfel.

Țara noastră a fost reprezentată 
de patru luptători: A. Ruszi, I. 
Pintea, I. Mureșan, Fr.
Lipsiți de experiența 
concursuri și dezavantajați 
garea la sorti, toți patru 
din concurs după turul trei. Este 

menționat comportarea 
a lui I. Mureșan care a 
conducă la puncte pe 
Kuroda, dar a cedat 

în min. 10,32, ne mai

Ballo, 
marilor 
de tra 

au ieșit

însă de 
curajoasă 
reușit să 
japonezul 
prin tuș
puțind rezista eforturilor făcute. 
A. Ruzsi a pierdut la mică dife
rență în fața lui Kartal, iar Batlo 
a fost scos din concurs din cauza 
apariției unui furuncul.

ft le lumii
vingindu-i pe Rudolf 14:39,4 și 
pe Tomis 14:40,2.
• La Praga s-au întîlnit repre

zentativele feminine de atletism 
Me echipelor Ruda Hvezda-Praga 
și Dinamo-Berlin. Victoria a re
venit dinamovistelor cu scorul de 
56—50. Kohler a alergat 10,9 pe 
80 m. garduri, 12,0 pe 100 m. și 
24,2 pe 200 m. clasîndu-se pe pri
mele locuri în toate aceste probe.

• Iată cîteva rezultate ale at- 
Ieților americani obținute la Los 
Angeles. ÎNĂLȚIME: Wiatt 2,05 
m.; PRĂJINĂ : Gutovski 4,65 m.; 
GREUTATE: Nieder 18,65 m.; 
SULIȚA: Held 81,47 m.; DISC: 
O’Brien 54,85 m.

i obținut 
impresio- 
spectator 

prezent 
meci, ci

ales aripa (Bulgarii — Sauer). 
La sfîrșitul meciului victoria 
le-a revenit categoric cu scorul de 
26—11 (14—7).

Acest excelent rezultat 
de handbaliștii noștri a i 
nat nu numai publicul : 
din capitala Iugoslaviei, 
în număr mare Ia acest 
și pe cîțiva corespondenți ai unor 
ziare din R,F. Germană (la 21 
iulie echipa noastră masculină 
intilnește la București reprezen
tativa acestei țări), care au decla
rat că formația R.P. Romine poa
te fi socotită printre cele mai bune 
de pe continent. De altfel, pentru 
a vă face o imagine cit mai 
exactă despre eficacitatea atacuri
lor întreprinse de jucătorii noștri, 
vom preciza că în prima repriză

Halterofilii romini învingători ra Istanbul
S-au stabilit și cinci

La Isîanbul. reprezentativa de 
haltere a orașului București a în
trecut cu 7—0 formația orașului 
Istanbul, într-un meci disputat 
duminică după amiază în Sala 
Sporturilor. Deși condițiile de con
curs nu au fost din cele mai bune 
(o singură bară de încălzire de 

numai 40 kgr., lipsă de magneziu, 
lipsa podiumului de încălzire, 

slaba calitate a barei de concurs) 
halterofilii romîni au avut o bună 
comportare, obținînd cinci noi și 
valoroase recorduri ale R P.R. (4 — 
L. Baroga și 1— I. Iencfu) ega- 
lînd alte trei. De altfel șî spor
tivii turci au realizat două recor
duri naționale, lată rezultatele: 
cat. cea mai ușoară; A. Cozma 

257 kgr, Kaiham 232.5 kgr, cat. 
semiușoară: I. Birău 280 kgr, N. 
Akhim 260 kgr. — rec. turc, cat. 
ușoară; L. Ionescu 317,5 kgr, I. 
Vukovifi 277,5 kgr, cat semimij- 
locie: I. Ienciu 355 Jcgr. — rec. 
R.P.R., T. Bulat 302,5 — rec. 
turc, cat. mijlocie: L. Baroga 

385 kgr. (120. 115, 150) — recor
duri R.P.R, Metir Gurmaz 317,5, 
cat semigrea: E. Delcă 352,5 kgr, 
Mihrtik Kulfachian 295 kgr, cat. 
grea: S. Cazan 417,5 kgr. (După 
oe a egalat recordul )la tnpins 

— 142 kgr. — s-a defectat bara 
și abia după o oră a putut conti
nua, dar a trebuit să tragă cu 

multă prudență).

Sandor Iharos s-a
De curînd s-a înapoiat în pa

trie renumitul atlet maghiar San
dor Iharos, fost recordman mon
dial la mai multe probe de fond. 
In timpul evenimentelor din 
toamna anului trecut, Iharos s-a 
lăsat înșelat de propaganda min
cinoasă a cercurilor imperialiste 
și s-a stabilit în Belgia. Intre 
timp mulți sportivi unguri, victi
me ale aceleiași propagande, s-au 
înapoiat la casele lor. Urmînd 
exemplul acestora, Sandor Iharos

• Ziarul „La Gaszeta dello Sport" 
critică vehement, actuala formă In 
care se află reprezentativa Italiei. 
După cum se știe, Italia a fost în
vinsă cu 6-1 de iugoslavia, cu 3-» 
de Portugalia și a învins printr-un 
penalti (pe teren propriu) selecțio
nata Irlandei de Nord. Făcînd o an
chetă în jurul acestor probleme co
tidianul italian a cerut părerea fos
tului internațional Meazza, Acesta 
a răspuns: „Niciodată nu am fost 
intr-o situație așa de gravă. Vorbind 
despre fotbalul italian in momentul 
de față pot asemăna jocul reprezen
tativei noastre, cu îngrămădeala ear* 
se produce într-un „mele” de rugbi: 
toți caută mingea dar nici unul nu 
ajunge în posesia el...”
• Săptămîna trecută s-a disputat 

ta-Viena jocul eontînd pentru preli
minariile campionatului mondial • din
tre reprezentativele Austriei și Olan
dei. După cum se știe partida a luat 
sfirslt cu scorul de 3-2 în -favoarea 
austrtacilor. Ziarele continuă însă să 
comenteze și acum desfășurarea dra
matică a acestui meci. Tn unanimi
tate, se subliniază că victoria aus- 
triacilor a fost decisă de arbitrajul 
părtinitor al vest-germanului Sch- 
metzer. După ce olandezii conduceau 
cu 2-6, cu mari eforturi gazdele au 
reușit să egaleze. In ultimul minut 
de joc, arbitrul a acordat un penalti 
cu totul imaginar, și victoria a reve
nit echipei Austriei.
• In zilele 12-14 iunie va avea loc 

la Paris un interesant turneu inter
național de fotbal. In afară de echi
pa organizatoare Racing Club de Paris, 
spectatorii parizieni vor urmări e- 
voluția cunoscutelor echipe Real 
Madrid, Vasco de Gama (Brazilia) șl 
Rot Weiss Essen (R.F.G.).
• Selecționerul federal de fotbal 

Marton Bukovi și antrenorul Karoly 
Soos au alcătuit un lot de 17 jucă-

!.tori în vederea meciurilor pe care 
echipa reprezentativă a R. P. Ungare

s-audin 19 șuturi Ia poartă 
marcat 14 goluri.

Cele 26 goluri ale echipei R.P. 
Romine au fost marcate de: Bul 
garu (7), Sauer (6), Nodea (4), 
Jost (3), Moser (3), Wagner (2)' 
și Streitferdt. Jocul a fost condus 
de arbitrul iugoslav J. GOINICI. 
care s-a achitat bine de sarcina 
sa. A fost folosită următoarea for
mație: Haberpursch — ZaharJ, 
Selaru, Streitferdt, Nițescu, Tel
man — Bulgara, Sauer. Nodea, 
Moser, Jost. Au mai jucat: Oprea 
(în apărare) și Wagner (în «- 
tac).

★
Delegația sportivilor romini va 

părăsi Pancevo astăzi după-a- 
miază urmînd să sosească în Ca
pitală mîine dimineață.

noi recorduri R.P.R.
Sportivii romîni — luptători șl 

halterofili — sosesc îm București 
în cursul zilei de vineri.

In Capitală 

0 competiție internațională 
de tenis de masă

Așa cum este cunoscut, fruntașii 
tenisului nostru de masă fac pre
gătiri intense în vederea Jocurilor 
Sportive Prietenești ale Tineretului 
de la Moscova. Pentru verificarea 
gradului de pregătire ca și pen
tru selecționarea sportivilor care 
ne vor reprezenta la Moscova, vor 
avea loc și cîteva concursuri de 
verificare, dintre care cel mai a- 
propiat se va desfășura în prima 
jumătate a săptămînii 17—23 iu
nie. Apoi în zilele de 25, 26 și 
27 iunie, sala Floreasca va găzdui 
o competiție internațională la care, 
alături de jucătorii romîni vor 
kia parte 3 jucători și 3 ju
cătoare din R. P. Polonă. Se pro 
iectează două întîlniri (masculine 
și feminine) interțări și două tur
nee individuale. Totodată au mai 
fost invitați și cîțiva sportivi ma
ghiari, dar confirmarea participării 
for nu a sosit încă.

inapoiat în patrie
care a putut să se convingă sin
gur de soarta tragică rezervată 
refugiaților unguri de către con
ducătorii așa zisei „lumi libere" 
a hotărît să se întoarcă î.n patrie. 
Treci rid peste piedicile de tot 

felul ce i-au fost puse în oale, 
sportivul maghiar a izbutit în 
cele din urmă să revină în mii- 
locul alor săi.

După sosirea la Budapesta, 
prima vizită a lui Iharos a foet 
la vechiul său club Honved.

urmează să le dispute cu reprezen
tativele Norvegiei (12 iunie la Oslo), 
în cadrul preliminariilor campiona
tului mondial și Suediei (16 iunie I* 
Stockholm), meci amical. Din Iot 
fac porte următorii fotbaliști: llku. 
Farago, Karpati, Matrai, Kotass, Var- 
hidi, Bundzsak, Berendl, Baealk, 
Sandor, Toth II, Machos, Tichy, Gl- 
Hes, Fenyvesi, Bidegkuti, Benaatou

Turul Italiei
Ieri a fost zi de odihnă în 

Turul ciclist al Italiei, la Como. 
Astăzi se aleargă etapa Como — 
Trento pe distanța de 235 km. Tra
seul trece prin masivul muntos 
Monte Bondone (1.300 m. altitu
dine). înaintea startului, tricoul 
roz continuă să fie în posesia lui 
Charly Gaul, urmat la 56 sec de 
Nencini, Bobet 1:26, Baldini 6:27.


