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Vizifa delegafiei 
guvernamentale și de partid bulgare 

în fara
Marț*  după-amiază delegația 

guvernamentală și de partid bul
gară care face o vizită priete
nească de cîteva zile în țara 
noastră, la invitația guvernului 
Republicii Populare Romîne și a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, a sosit la 
Cluj. O mare mulțime de oameni 
a salutat pe solii poporului bul
gar. In piața gării, mii de locui
tori romini și maghiari din Cluj 
s-au întilnit într-un miting în 
cinstea vizitei conducătorilor de 
stat și de partid bulgari.

A luat cuvîntul tov. Vasile

noastră
Vaida, membru 
al P.M.R., prim 
tetului regional
Primit cu aplauze puternice,

T

In vederea jocurilor de fotbal de sim’iătă ji duminică T

Primii oaspeți -„naționala" B a Greciei 
au sosit ieri în Capitală * «

■«

supleant al C.C. 
secretar al comi- 
de partid Cluj.

. , a
luat apoi cuvîntul tovarășul An
ton lugov.

După miting, oaspeții bulgari 
au vizitat cîteva instituții ale Clu
jului.

Ieri, miercuri, oaspeții au sosit 
la Sibiu. Pină aici, în numeroase 
gări, la Cîmpia Turzii, Războieni, 
Teiuș, sute de oameni ai muncii 
au ținut să salute entuziast pe 
solii poporului frate bulgar. In 
gara Copșa Mică, unde trenul s-a 
oprit cîteva minute, membrii de
legației bulgare au fost salutați 
de ing. Gh. Policală, directorul 
uzinelor metalurgice „21 Decem
brie" din localitate. A răsouns 
tov. Todor Jivkov

In piața gării din orașul Sibiu 
a avut Ioc un mare miting.

In numele locuitorilor regiunii 
și ai orașului, tov. Nicolae lor- 

președintele sfatului popular
Sosirea trenului care aducea pe 

fotbaliștii greci a pus Ia încer
care răbdarea numeroșilor oficiali 
și sportivi veniți în 
oaspeților. Intîrzierea 
însă darul să strice 
zitie nici a gazdelor 
oaspeților, care au 
tren, după o lungă 
zîmbetul pe 
a se vedea 
despre care 
sportivii de 
nic și pe ai 
avut ocazia 
lejul turneelor întreprinse în Gre
cia de selecționata București și 
.Progresul,
F — „Primele meciuri, după xtî- 
ția ani, între echipele noastre 
naționale constituie un prilej de ci
mentare a legăturilor dintre spor
tivii celor două țări și acest lu
cru ne bucură" — ne-a spus d. 
Generali® Elefterios, ziarist, re
dactor la „Athlrtiki Iho“.

— „Ce părere aveți despre cele 
două jocuri ?“ l-am întrebat.

— „Evoluția echipelor Bucu
rești și Progresul la Atena ne-a 
arătat că totbalm rominesc este 
țoartc bun. Echipele romineștt 
care au jucat recent la noi du 
fost considerate ca printre puți
nele formații străine care în .tre
cere- .prfri CaiKtala țării noastre) 
au Lăsat o impresie atit de bună ' 
prin tlhniM'șl prin atitudinea B^r v- 
sportivă.

.Ce- ared despre meciuri ? Așa 
cum speră -omîrtii că vor cișt'ga, 
sperăm și noi. Ne dăm seama că 
echipa greacă. nu este la înălți
mea ■ formal'■■’i rominești (este vor
ba de partida de la Atena), dar 
cam.norfzrea și rezultatul jocului 
cu iugoslavia ne dau dreptul să 
fim optimiști".

★
Delegația sportivilor greci, con

dusă de d. Rigos Hrisalidis și în
soțită de d-nii S. Asprogherakas. 
selecționer unic și președintele co-

întîmpioarea 
n-a avut 

buna dispo-

din 
cu 
de

și nici 
coborit 

călătorie, 
bucuroșibuze și

într-o țară prietenă, 
au povestit multe 

la MakedonH:c<s-Sa!o- 
cărei soli sportivi au 

să-i cunoască cu pri-

misiei de arbitri, .V. Pandatos 
antrenorul echipei. Konios Miha
ils, LeondartdiS- Taoaniolis, Adelu 
loanis și 
cuprinde 
Aperghis 
Serafidis 
los 
lis
(Doxa Drama), 
Ion Salonic).
Salome). Saravakos
Atena), Darakris (Apollon Atena). 
San.ogu (Apollon Atena). Efți- 
miu (Aoolion Atena), Kaliodis 
(Aris Salonic). Theojanis (Pa- 
nathinaikos Atena). PapazogFi 
(Apollon Atena), Nebidis (Psra- 
th naikos Atena), Simeon d 
(PAOK Salonic'. Trei dm acești 

Ettimtti și 
i promovați

/. Daskalakis, arbitru,
16 jucători și anume: 
(Panathinaikos Atena), 
(AEK Atena), Xantopou- 

(Olnnp akos ' 
(Ethnikos

Pireu), Kozobo- 
Pireu), loanu 

Ac-ramidiș (Apol- 
fiastoiis (PAOK 

(Painonios

L*

•r

k

Hi
torul folbaășiitor greci după antrenamentul de ieri după a- 

miord de pe stadionul Republicii. (Foto: T. LIVIU).

1 .
al regiunii Stalm. a adresat oas
peților calde cuvinte de salut.

Primit cu vii aplauze, a luat 
apoi cuvîntul Stoian Toncev, mi- 
nistrnl Gospodăriei Comunale. Ur
banisticii și Drumurilor, membru 
în conducerea permanentă a Uniu
nii Populare Agrare Bulgare.

Mitingul a constituit o puter
nică afirmare a prieteniei romi- 
no-bulgare, a hotăririi oamenilor 
muncii din țara noastră de a con
tribui Ia continua întărire a ma
rii familii a țărilor socialiste în 
frunte cu U.R.S.S.

jucători : 
Kozobodts 
în primele

Serafidts, 
sînt juniori 
echipe.

★

Inaugurarea activității internaționale la canotaj

Regala Snagov6*
Cei din 44rl sînt tot de la Vor- 
wărts, in timp ce echipajul de 
. ................................... de la

starturi în 9931 îi ne. primele
In calendarul internațional al 

canotajului academic figurează, 
din acest aa, o noua competiție: 
„Regata Snagav". Această in e- 
cere, rezervată numai ambarcațiu
nilor cu cirmaci (element care-i 
dă o notă de originalitate), are 
toate șansele de a deveni o com
petiție de mare popularitate în 
canotajul european. Aceasta, de
oarece cuprinde în program probe 
de mare spectacol (24-1. 44*1  și 
84-1) și — apoi — pentru că 
minunate! nostru lac de la Snagov 
oferă condiții de întrecere din cele 
mai bune. , De altfcL faptuL că 
încă de la'Rrima sa ediție „Regata 
Snagov" — care începe rnrine 1— 
se bucură de o participare bogată 
(3 țări prezintă garnituri com
plete). este o dovadă a persoec- 
tîveler deosebite ce stau în fața 
primei noastre regate internațio
nale.

Oaspeții au Început să sosească 
încă de marți dimineața. Primii 
au fost polonezii care prezintă 
trei outernice echipe ale cb bu’ui 
A.Z.S. din Wroclaw. La 24-1 vor 
concura Schwazer și Jagodzinski.

la 44-1 echipa va fi alcătuită din 
Blasinski. Starybrat, Paradovrski 
și Grajczyk in timp ce „aptul" 
va fi alcătuit dintr-un lot larg 
din care fac parte cei de mai 
sus, plus Antkowiak, Maszkiewicz, 
Sadowski. Lepszy, Paradowski, 
Cîrmaciul tuturor probelor: Main- 
ka, un excelent cunoscător al 
„meseriei" sale și care a con
dus la victorii internaționale mul
te echipe poloneze.

Lotul' cehoslovac ne-a rezervat 
o mare surpriză. In locul echipei 
de 84-1 care — anul trecut — 
a cîștigat la Bled campionatul 
Eurc^ei a sosit echipa Dukla din 
Terezia. De ei? Răspunsul ni 
l-a dat antrenorul lotului, losef 
Subrt: „Tinerii de la Dulka care 
au la activ doar trei concursuri 
dețin o formă excepțională. In 
concursul de verificare, ei i-au 
bătut clar pe campionii Europei..." 

Cit despre echipele germane ele 
fac, deocamdată, impresie prin... 
înălțimea componențelor lor. .Op
iul" echipei militare „Vorwărts" 
are o medie de aproape 1,90 m.l

24-1 a fost selecționat 
/Motor Magdeburg.

Canotorii maghiari vor .___
ta, cu mici modificări, echipele 
care le-au adus în ultima vreme

(Continuare în pag. 4-a)

făcut d'ipă 
pe Sțadio- 
spectatori, 

echipei

Jucătorii 
amiază un 
nul Republicii. Printre : 
C.. Drăgiișin, antrenorul 
Progresul Bixurești, cu care am 
stat de vorbă despre fotbalul grec 
așa cum i s-a prezentat în jocu
rile susținute de formația bucu- 
reșteană ia Rireu și Atena.

— ..Ceea ce m-a impr:
■ i'iKă'oni greci —, a ap
" uorad' Drâgușin — a:i fost: cali

tăți fizice excepționale (viteză, 
rezistență, detentă), putere de 
luptă șii spirit de sacrificiuex
traordinar Timp de 90 de mi
nute joacă și ruptă fără să scadă 
ritmul, comvens'tnd astfel lipsuri
le tehnice și tactice. In apărare 
se țin scai de adversari și revin 
fulgerător în lun‘ă de fiecare dală 
cînd sînt depășiți. Iar in atac 
deși ou puțini jucători (în prin-

greci an și 
antrenament

esionat la 
i-.s antre-

?. GAȚU

(Continuare In pag. 3-a)

Campionatele Internaționale de Tenis 
au început să-și desemneze semifinaîiștii 

Valeria Kuzmenko a cucerit publicul bucureștean

Tînârul și talentatul nostru reprezentant GONI ER BUSCH a 
confirmat în partidele de pină acum un progres evident, core ne 

îndreptățește să-l considerăm o autentică speranță. (Foto: L. TIBOR)

Parcă odată cu importanta com
petiție de tenis din Capitală, soa
rele a pornit și el într-un turneu 
pe meleagurile noastre. Totuși, în 
ciuda căldurii moleșitoare, cam
pionatele internaționale de tenis 
își desfășoară partidele care au 
depășit respectabila cifră de o 
sută, iar concurenții au (găsit su
ficiente resurse pentru a-și dis
puta cu aceeași vigoare șansele, 
în unele probe s-a ajuns, chiar 
să se profileze semifinaîiștii. Este 
cazul întrecerii feminine care în 
■ultimele două zile ne-a dăruit' 
de altfel in*  esMte și spectacu
loase întreceri,

Revelația ultimelor întâlniri a 
... j îndoială, com-

a tinerei cam- 
Sovietice, Va- 

Intîlnind în 
pe Julieta Na-

constituiit-o fără 
portarea majoră 
pioane a Ur.iur.: 
lena 
optimi 
mian, 
cu 6—1, 6—0, după un meci în 
care a avut inițiativa tot timpul. 
Dar speranța tenisului sovietic 

feminin a demonstrat adevăratele 
sale posibilități în partida de 
ieri dimineață în care a înfruntat 
cu succes (3—G, 6—1, 6—2) pe 
experimentata și valoroasa jucă
toare poloneză Jadwiga Jezdrze. 
jowska, Folosind cu hotărîire lovi-

a Uniunii 
Kuzmenko.
de finală

Kuzmenko a întrecut-o net

turile în forță, în special cele de 
pe stingă, și obligîndu-și adver
sara să vie deseori la filen, prin 
numeroase stopuri, Valeria Kuz
menko a obținut unul dintre cele 
mai importante succese din cari, 
era sa, care se anunță din cele 
mai promițătoare.

Lia Doboșiu ne-a 
rită binecunoscutei 
o surpriză plăcută prin victoria 
sa asupra maghiarei Leposne- 
Hidasi (4—6, 6—3, 6—1J, dar ea 
nu a putut face față cu același 
succes și asaltului jucătoarei so
vietice Valentina Filipova la care 
a pierdut cu 3—6, 2—6. Campioa. 
na romină Eva Stăncescu a în
vins în turul II pe germana Lind
ner (6—4, 6—4) ciștigî.ndu-și 
dreptul s-o întâlnească pe cam
pioana Franței Jacqueline Ker- 
mina, de care a fost insă 
riată în două seturi (5—7, 
Astfel în semifinalele de 
feminin se vor întrece 
menko, Kermina, Filipova 
vingătoarea triunghiului 
Ponova, Ec. Roșianu.

Dacă jucătoarele romîne nu 
ne-au adus pînă acum rezultate 
satisfăcătoare, în schimb tenis- 
menii noștri — și mai cu seamă 
cei tineri — au fost la înălțime. 
Așa, bunăoară, Bosch, a înregis- 
irțat o nouă victorie în dauna jucăto-.

rului maghiar Palinkas (6—2, 4—6, 
6—0), iar Bardan la campionul 
Bulgariei Ciuparov (6—3. 6—3). 
Astfel au fost „revanșați" Cara- 
lulis și Zacopceanu învinși de cei 
doi jucători străini cu o zi mai

prezew-

'<A

A III-a ediție 
a Jocurilor ■ 
Tineretului

oferit, dato- 
sale voințe.

Leposne-

elimi-
4—6). 
simplu

Kuz- 
și în- 

Bucaille,

% 260.000 DE SPECTATORI...
S ...vor putea urmări întrece
am rife celei de a 111-a ediții a 
ța Jocurilor sportive ale tiner€- 
M tului. lata o cifră care n a mai 
2» fost înregistrată la nici, o mare 

competiție polisportivă (ineht- 
« siv cele 16 Olimpiade); un 
1 veritabil record mondial — ex- 
n trem de greu de întrecut Ast
ir fel, în timp ce stadionu1 cen- 
9 trai „V. I. Lenin" va găzdui, 
A în fața a 103.000 spectatori, 
ff probele de atletism, aiți 80.000 
>)) vor popula tribunele s'adionu- 
R lui Dinamo. Cîte 17000 de 
« locuri au Palatul Sporturilor 
5) și bazinul de înot, iar 16.000 
ft „mica" arenă de jocuri snor- 
J tive. Adăugați acestor cifre 
■ circa 30.000 de locuri în tri
ll bunele, stadioanelor Bu evest- 
K nik, Melrostro-i, a pistei nau-4 tice și în sălile de lupte și 9 haltere și vă veți convinge 
| că numărul prezentat initial
5 este întru-totul real. Totuși, fața 
® de cererile de bilete parve- 
js nite pînă acum organizatorilor,

(Continuare in pag. 4-a)
(Continuare în pag. 4-a)

Stadionul central „V. I. Lenin" din Moscova — cu o capa
citate de 103.000 lacuri — va găzdui întrecerile de fotbal și de 
atletism din chirul locurilor tineretului.
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Fabrica cinstește o campioană
Cu cîteva zile in urmă, la Snagov. tinara mun

citoare Maria Pohariu de la colectivul „Locomoti
va"-Brăila cucerea titlul de campioană republicană 
la caiac 500 m. Și, iată că în prima zi a popasu
lui nostru în regiunea Galați am reîntîlnit-o pe 
Maria Pohariu la fel de emoțiqnată ca in clipa cînd 
a îmbrăcat tricoul de campioană. De data aceasta 
însă, ea nu se afla în fața, oficialilor de concurs, 
ci în biroul directorului fabricii de biscuiți „7 No
iembrie" din Brăila, tov. Altons Dumanski. Fabri
ca, prin conducerea ei, răsplătea pe harnica mun
citoare care reprezentase, acolo, pe apele Snago- 

vului, cu toată cinstea, colectivul ți întreprinderea. In buchetul de 
trandafiri pe care tovarășii ei de muncă i l-au îumînat. Maria Poha
riu a simțit toată dragostea de care se bucură un sportiv iubit ți 
apreciat deopotrivă pentru performanțele sale, ^ar ți pentru victo
riile în rroducție.

Sscfiile și sportivii smt
c .n.rebare destul de ciudată, 

ia prima vedere. Dar, nu ți după 
cîteva zile petrecute în mijlocul 
sportivilor gălățemi. In bloknotesul 
nostru s'nt cestuie însemnări des
pre secții... pesate pur și simplu, 
despre sportivi legitimați... în bloc 
Ia un colectiv sau altul. Vă redăm 
doar cîteva exemple: colectivul 
sportiv FI roșie Galați a avut sec
ții de lupte, haltere și canotaj. A- 
vea însă multă bătaie de cap cu 
ele și atunci le-a... pasat cercurilor 
sportive, lipsite de orice fonduri 
sau alte posibilități materiale de 
finanțare a deplasărilor, etc.

Graba cu care au fost pasate a- 
ceste secții și, mai ales, indiferența 
față de viitoarea soartă a acestora,
reiese și din repartizarea lor la 
cercuri. Unde a fost dată secția 
de haltere? N-o să ne credeți, dar 
fabrica „Fusul" unde lucrează cam 
8(1% femei se mîndrește astăzi ci 
puternica echipă de... haltere. P-a- 
te că în viitor vor mai veni și 
alte secții cu același specific... fe
minin. Nici nu ne-ar surprinde. A- 
vea și Voința o secție de natație 
— printre puținele din regiune. 
Secția există ți acum, dar la-. 
Dinamo. Iar sportivii coopemtoci 
și fiii lor au devenit ți ei— di na mo- 
viști. Ni s-a explicat că n-an fost 
fondări pentru plata unui antre
nor. Dacă este așa, poale (și tre
buie) să ne spună asociația 
Voința.

Asociația Locomotiva a început 
să fie tot mai mult prezentă în 
marile întreceri de canotaj. Ce-i 
drept, e drept: oamenii se 
ocupă, asigură sportivilor con
diții de antrenament, se în
grijesc de procurarea ambar
cațiunilor, etc. Aceste lucruri nu 
ne pot împiedica însă să relatăm 
un fapt, care, fără a fi recent,

Pe primul plan:
ATLETISMUL

Încă o regiune în care atletis
mul începe să-și capete locul pe 
carat merită: Galați. Vizita noas
tră a coincis cu desfășurarea unei 
interesante și mai ales utile compe
tiții atletice „CUPA MOLDOVEI* *.  
Necesară de mai multă vreme, c 
astfel de competiție va însenina, 
desigur, un important pas pentru 
creșterea numărului de iubitori ai 
atletismului. „Cupa Moldovei" a 
'ost organizată de regiunea Galați 
cu participarea ai lefilor din regi
unile Iași, Bacău, Suceava și Ga
lați. N-au lipsit nici oaspeți de 
dincolo de... hotarele Moldovei. 
La întreceri au luat parte ți soar*  
țtoii constănfeni

• Sfrnbătă și dummică pe sta
dionul Portul Roșu din Galați s-au 
desfășurat întrecerile pentru „Cupa 
Moldovei*. L/upta pentru cucerirea 
trofeului s-a redus, în fond, la un 
simplu meci între echipele regiu
nilor Galați și lași. Victoria a re
venit gălățenilor cu 71:48 p. Cîte
va rezultate: BARBAȚJ: 200 m.: 
I. Antonenco (1) 24.2; 400 m.: 
Em. Afexe (I) 56,2; 800 m.: Ad. 

Stavilă (I) 2:05,7; lungime: Gh. Mi
hai (G) 6,15 (în afară de con
curs a sărit 6,50); triplu: Gh. 
Mihai (G) 12,71; greutate: Șt.
Zgîrcitu (G) 12,24; suliță: E.
Stănichi (I) 50,87; 400 m.L: Ele
na Matei (G) 63,6.

A. Schenkman, corespondent
• Alte rezultate înregistrate 

duminică la Cîmpulung Muscel 
în cadrul concursului de verifi
care a atleților fruntași: greutate: 
Ana Coman 14,01; Ericka Scherer 
12,70; Alice Junele 10,33; prăjină: 
S. Blaga 3,80; Gh. Constantin 
3,70; Tr. Nicolau 3,50.

• La siirșitul acestei sâptămini 
la Praga se va desfășura un mare 
concurs internațional („Memoria
lul Rosicki*) la care vor partici
pa cei mai buni atleți din mai 
multe țări ale Europei. La aceste 
întreceri va lua parte și un grup 
de atleți romîni compus din. lolan- 
da Balaș, Lia Manoliu, Constantin 
Grecescu, Virgil Manodescu și Au
rel Raica.

• La 22 și 23 iunie în capitala 
R.P.F. Iugoslavia vor avea loc 
Campionatele internaționale ale 
Belgradului la care vor concura 
de asemenea și cîțiva atleți din 
țara noastră.
• Rezultate de la REGHIN : 

100. m.: I. Ehedi 11,3 ; greutate: 
Gh. Receanu 12,25; 100 rn L Vio
rica Hugei 13,6 ; MEDIAȘ : înălți
me : Gh. Vatomaniuc 1,70; lungi
me: St. Stoian 6,62; 1. Pondea (15 
ani) 5,78; înălțime f. : Erika Fil- 
linger (15 ani) 1,30; 80 m. plat: H. 
Schîisțer (16 ani) 10,0: ORAȘUL 
STALIN : 3.000 in.: M. • Barbu 
9:24,4; lungime: Tr. Prund au 6,22; 
prăjină ; M. Ivan 3,10; disc; (1,5

La Focșani da»
Poate că un aparat de fotogra

fiat ne ar fi ajutat mai mult să 
redăm imaginea impresionantă a 
mănunchiului de tineri care trebă- 
luiau de zor pe terenul de bas
chet al Voinței-Focșani. Dar, a- 
tunci n-am fi putut să vi-i pre
zentăm și pe cei mai harnici „lu
crători": Ținea Popa, Doru Măr
gărit, Vasife Bosnea, Lucia Bo- 
tărel și Marieta Hakău. Ar fi 
fost și, mai greu să prindem pe 
peliculă... sprijinul pe care l-a 
dat inimoșilor tineri sfatul popu
lar al orașului Focșani și în spe-

Joi, 20 iunie, 
vom publica 

i «ÎNSEMNĂRI DIN RE- 
[ GIUNEA CRAIOVA 
i ______

J
mingi de fotbal?

iși găseste locul intre însemnări
le noastre’, din rubrica „Actuali
tăți" pentru că- există și acum. 
La Brăila, colectivul Locomotiva 
are o puternică secție de sporturi 
nautice. Are și campioni. Dar, cin- 
dat lucru, unii dintre membrii 
secției slnt Încadrați In colectivul 
.Flamura roșie*  (Maria Pohariu 
și Cornelia Constantin, campioane 
republicane in acest an). Nici a- 
ciun. cînd are două campioane re
publicane. asociația FI. roșie nu se 
poate hotărî să înființeze la Brăila 
o secție de canotaj?

Cird exUtă sport de masă..

INSTANTANEE...
UN ANTRENAMENT AI— DOTTO-

Un instantaneu pe oft de neobiș
nuit pe etit de ~.vak>ios pentru ru
brica nORstrâ. Neobiț .-uit pentru că, 
de multe Ori, pe doc «-ori nu-i găsim 
nici la competiții Vl»toe, pentru 
câ in după amis za primei zxle de 
pofxțs. pe o adevărată caniculă, 
doctorii — I. Bar ani, directorul spi
talului pr. 3, Mircea Birsan, Ion Jo- 
rică și Szaimary — se antrenau de 
zor la fotbal în timp ce majoritatea 
gălățenilor ’ se „refugiaseră” pe ma
lurile Donării sau ale Brat^ntui. un 
adevărat act de curpj care meriți 
să fie coâsemr.£.t.

VA DEVENI TRADIȚIONALA 
„CUPA nUNARn”?

Ca în ajunul oricărei alte compe
tiții. sîmLăla a fost și pentru acti
viștii sportivi din Galați o zi cu 
multe preocupări și „sarcini specia
le”. Din programul duminical an 
reținut un instantaneu interesant : 
start în prima ediție a „Cupei Du- 
*Arii’’ ia caiec-canoe cu parUcinarea 
canotorilor din orașele București. Ti
mișoara, Tg. Măreț, Tulcea, Salina, 
Constanța^ Brăila și Galați. Un alt 
amănunt pe care l-am consemnat 
cu multă bucurie a fost organizarea 
probelor ‘feminine. Cită nevoie ere 
canotajul nostru de aefel de con
cursuri!

la Brăila nu!
cial președintele sau Anton Răd- 
neanu și vicepreședintele Cri sta
die Bivolan, care răspunde direct 
<te lucrările de reamenajare. A- 
ceteași cuvinte de lauda pentru 
sfatul popular al orașului Focșani 
și pentru sprijinul dat lucrărilor 
de construcție a unor tribune la 
stadionul „Progresul"

O vizită la bazele sportive din 
Brăila este suficientă pentru a 
constata „ajutorul" pe care co
lectivele sportive îl primesc din 
partea sfatului popular. Puține și 
prost gospodărite, unele chiar în 
paragină, bazele sportive din 
Brăila au încetat să mai ofere ti
neretului posibilitatea de a prac
tica sportul în mod organizat, 
vicepreședintele sfatului, tov. irig. 
Teodorescit, spunînd destul de des 
(chiar prea des): „Se va rezolva*!  
S-ar putea. Dar cînd?

TOATĂ GRIJA
PENTRU COPII Șl PIONIERI!

Să începem cu „actualitățile" : 
faza pe oraș a Spartachiadei de 
vară a pionierilor ți școlarilor și 
repetițiile ansamblului de gimnas
tică al elevilor din Galați, ca 
pregătiri pentru serbările de sfâr
șit de an. Ar trebui să mai adău
găm și deschiderea centrului de 
antrenament pentru copii ia ha- 
lație (la bazinul acoperit), condus 
de prof. 1. Mititelu. Dar, simpla 
prezentare a acestor actualități nu 
este suficientă. Preocuparea pen
tru dezvoltarea sportului in rân
durile copiilor este, ilustrată de 
numeroase alte cifre, date și oc- 
țimu. Astfel, numai la Spartachi- 
ada pionierilor și școlarilor orga
nizată ia atletism, gimnastică, 
oină, șah, volei, tenis de masă, 
fotbal, au participat zeci de mii 
de cop.i. tată și un .clasament' 
pe raioane: 1. Pane iu 4220; 2.
Mâcui 4012; 3. Filimon Sîrbu 
3759; 4. Liești 3210 part.cipanți. 
Amploarea pregătirilor ansamblu
lui de gimnastică este de aseme
nea demna de consemnat: peste 
200 băieți și 400 fete execută de 
cun cu mult talent dificilele e- 
xercifii de gimnastică ritmică și 
ort stică.

In cîteva orașe 
ale regiunii Ga
lați. boxul a că
pătat o largă ba
ză de mase. A- 
tunei. trebuie să 
existe și perfor
manțe ! Am obți
nut răspunsul do
rit, urmărind pre
gătirile tinerilor 
boxeri rare se 
antrenau la are
na „Locomotiva*.  
Ion Turcii. Anton 
lordăchescu, Ion 
Gngojanski, Vio
rel Mircea ți Eu
gen Spulber au 
început să urce 
treptele măiestriei.

Ș; aeua», o dorință a organizato
rilor (și a noastră): acsariă „CWă” 
tretuie să devină tradițională. Să 
speram că Începutul nu va * și . 
sSrpiul unor astfel de valoroase 
acțiuni

A SOSIT O ..ROBIDA” DE LA 
BUCUREȘTI

ruc.i o surpriză: Ion Boboeea — 
locuitorul președintelui comitetului 
regional C.F.S. — ne-a părăsit toc
mai atunci cînd dădusem de firul 
unor noi instantanee. Argumentul 
„a soelt o... „Pobedă” dela București’* 
nu era prea... convingător dar nu 
no-asn supărat de fel. Ba, am fost 
chiar mulțumiți să adăugam insesn- 
năzHor noastre note despre verita
bila „expwîlție'’ a ziarului „Infor
mația București ului” întreprinsă 
pentru stabilirea traseului cursei 
cicliste București-Softe. Cicliștii ro- 
mini și bulgari vor străbate și stră
zile Galațluiul.

Să recunoaștem că nu este vorba 
de un eveniment oarecare.

Olga Hodase, una dintre cele mai 
harnice eleve ale centrului de na- 

tație pentru copii.

Materiale : redactate 
de ELENA MATEESCU

critici; sugestii, SOLUȚII 
PENTRU DEZVOLTAREA VOLEIULUI

Lucrărite conferinței antrenori
lor și plenarei comisiei centrale 
de volei s-au dovedit bine pregă
tite și de mare utilitate pentru 
viitoarea dezvoltare a voleiului 
în țara noastră. Problemele ridi
cate au fost axate pe necesitățile 
cele mai urgente iar discuțiile pur
tate au contribuit în mare mă
sură la olarificarea unor neînțe
legeri, la rezolvarea judicioasă a 
unor litigii care împiedicau buna 
desfășurare a activității. Din 
no»anul problemelor dezbătute am 
desprins pe cele pe 'tare le con
siderăm de interes mal general 
și le înfățișăm cititorilor și în 
special celor vizați și interesați, 
pentru a lua act șr.â... trece la 
fapte.

• VOLEIUL SE VA JUCA 
FARA REGULAMENT? După!., 
planificarea editurii , Tineretului — 
secția C.F.S. se pare că da. Intr-ade
văr foarte mulți dintre iubitorii vo
leiului (antrenori, jucători; tehnicieni 
sau simpli spectatori) s-au plîns 
deseori de faptul că veehiu) re
gulament tipărit este epuizat, 
iar cel nou, care cuprinde ultimele 
modificări regulamentare nu există. 
Deși comisia centrală și inspecția 
au solicitat de nenumărate ori pla
nificarea și editarea .regulamentu
lui, nu s-a tăcut nimic pînă acum 
in acest sens. Probabil că numă
rul mare al practicanților sau per
formanțele de răsunet obținute în 
ultimii ani nu impresionează edi
tura. Ceea ce desigur e regretabil.
• PROFESORII DE EDUCAȚIE 

FIZICA ȘI ANTRENORII RE
GIONALI PREA PUȚIN ACTIVI. 
In multe centre, absolvenții In
stitutului de cultură fizică, în ca
litate de antrenori regionali sau 
de simpli prolesori cu specializarea 
volei sint total dezinteresați de 
bunul mers al acestei discipline. 
Așa este cazul prof. Mihai Cuțui 
din Iași, care nemulțumertz în 
primul rind pe localni< i Firește 
soluția este simpla și dacă respec- 
t'vii continuă să „lenevească*,  în
locuirea lor devine inevitabilă. Ca 
absolvent al 1 C.F.-uIui cu specia
lizarea volei ai datoria de a fi 
un militant de frunte pentru acest 
sport, un organizator destoinic ai 
activității vofeibal:stfce.
• CU SAU FARA COLABORA 

RE ? Pină acum, vorbind de ulti-

■
mii ani, lipsa de colaborare între 
comisia centrală și comisiile lo
cale (regionale, orășenești și ra
ionale) a fost subliniata de... am
bele părți. Reprezentanții provin
ciei se plîng că hotărîrile comisiei 
centrale sînt cunoscute numai în 
Capitală (ceea ce este adevărat, 
deoarece în multe cazuri măsu
rile luate nu au fost transmise), 
iar comisia centrală afirmă că unii 
membri, reprezentanți ai provin
ciei, nu fac nimic (Vasile Ghenade 
din Bacău, Gh. Radulescu — Plo- 
eștî, Ion Dumitrescu —ț„ Craiova, 
Cornelia Bologa — Orațjea). So
cotim îndreptățite nerpulțumirile 
ambelor părți dar, spre binele vo
leiului, dorim o strînsă și rodnică 
colaborare In același, tymp feli
cităm pe E. Străjescu -r Tîrgo- 
viște, St. Surdu — T,g. jMureș și 
V. Moraru — Cluj pentru, pasiunea 
cu care luptă pentru,, propășirea 
voleiului în regiunile respective.
• UNELE MASURI $1 CITE- 

VA SUGESTII: — Incepînd cu 
anul viitor s-a hotărît ca fazele 
campionatului republican de ju
niori să fie programate în func
ție de programul școlar (vacanțe, 
examene etc.), rezolvîndu-se ast
fel o veche problemă aiîelevilor- 
juniori. :?>. i

— S-a hotărît de asemenea ca ta
băra de tineret să fie organizată 
la 'Miercurea Ciuc, îritrqn 15.V1I— 
15.VIII. ! w->

Pentru a se asigura' ■ b com
ponență cît mai valoroasă, co
legiile raionale și orășenești de 
antrenori trebuie să facă propu
neri comisiei centrale pînă la 
data de 1 iulie.

— calitatea mingilor trebuie în 
sfîrșit îmbunătățită. Deși au fost 
date nenumărate prototipuri de 
mingi, serviciul de inventar spor-, 
tiv din C.C.F.S. procură numai 
mingi proaste. Este oare chiar' 
atît de greu ca o minge să fie 
sferică și cu greutate normală ?

— în sfîrșit, o propunere cu 
privire la activitatea unor’ echipe. 
Este vorba de mult discutata ca
tegorie B. Așteptăm organizarea 
unei asemenea competiții care 
ar ajuta nemijlocit la dezvol
tarea în și mai măre măsură a. 
voleiului în unele orașe.

D. STANCULESCU

kg) : V. Dogariu 42,32; T.500 m : 
I. Slăniceanu 4 : 24,4 ; 200 n». : V.
Pețrovici 25,1.

• Moinești. —„Cupa Petrol*  a 
fost pusă in’ joc la întîlnirea dintre 
echipele raioanelor Tg. Ocna și 
Moinești, intîlnire desfășurată tur 
și retur. La întreceri au luat 
parte apro-ape 100 de concurenți. 
Concursurile s-au bucurat de un 
frumos succes, care a contribuit 
la popularizarea atletismului prin
tre tineri din aceste raioane. Iată 
cîteva rezultate: 100 m.: Hans
Dresler (Tg. O.) 11,8; I. Petro- 
vici (Tg. O.) 11,9; lungime: Re
mus Lăcătușu 6,10. Cupa a revenit 
echipei Tg. Ocna cu 435:384. (D.

Dumitriu corespondent).
• Sîmbătă și duminică Stadio

nul Tineretului din Capitală va 
găzdui întrecerile din cadrul celei 
de a IlI-a etape a Campionatului 
republican de atletism pe echipe 
pe anul 1957. Această etapă este 
ultima din turul acestei competi
ții Returul va începe la o dată 
pe care o vom anunța ulterior. A- 
ceastă etapă va constitui cel ma» 
nimerit prilej pentru selecționarea 
celor mai buni atleți în vederea 
meciurilor internaționale, de ia 
23 iunie, cu echipele feminine ale 
Italiei și Cehoslovaciei și de ia 
29—30 iunie, la Aue, cu echipele 
R.D. Germane.

A apărut
Revista ilustrate ae sport

!

Nr. 11
în care găsiți toate competițiile 

sportive in fotoreportaje. 
Abonațt-vă la revista

S T A D IO N
pentru a vă asigura primirea la 
domiciliu imediat după- apariție.



I i Urmărind două din principalele 
’ jocuri de rugbi din cadrul etapei 
de duminică a „Cupei ~ "

' Dinamo — C.C.A. și 
IJSiP. . ....... ‘ ‘

R.P.R.": 
Energia 

liSiP. — Știința Inst. Mine, am 
reținut o serie de aspecte negati
ve. Ne referim la starea tere
nurilor (de pe stadionul Tineretu
lui), la tendința spre un joc dur, 
manifestată mai ales de formațiile 
fruntașe Dinamo și C.C.A , rental? 
și de unele echipe provinciale cum 
ar fi Locomotiva Buzău, și mai 
ales la ineficacitatea litrilor noa
stre de trei sferturi.

Să începem cu jocul liniilor de 
tfeisferturi. Nu pentru prima dată 
am semnalat gravele deficiențe ce 
însoțesc jocul acestui comparti
ment, de care ar trebui să se lege 
realizarea celor mai mulfe puncte 
și implicit victoria. Arătam nu 
de mult, că în partidele interna
ționale din lunile mai și iunie liniile 
noastre de treisferturi nu au înscris 
decît două încercări, primind în 
schimb șase. Ei bine, in jocurile de 
cupă de duminică, cele mai redu
tabile echipe ale noastre: Dinamo, 
C.C.A. și Energia I.S.P. — excepție 
făcînd doar Locomotiva Grivița 
Roșie, care a avut un adversar 
prea ușor ca s-o trecem ]a socotea
lă — mi au realizat decît o sin
gură încercare prin linia de trei
sferturi: Nanu Radu (C.C.A.); o 
încercare realizată însă — după pă
rerea noastră — în condîțiuni du
bioase. In rest, treisferlurile au fost 
neputincioase în a străpunge apă
rările adverse, atît Dinamo cît și 
C.C.A. sau Energia I.S.P. realizînd 
punctele din lovituri de picior sau 
datorită eforturilor înaintașilor

(încercarea lui iordăchescu). Este 
o situație ce] puțin îngrijorătoare 
și am propune antrenorilor să se 
ocupe în sfârșit în mod serios de 
această carență a echipelor romi- 
neștr, care frinează progresul rug- 
biului nostru și ne împiedică să 
realizăm spectacole și performanțe 
tot mai răsunătoare.

Trebuie să transformăm liniile 
noastre de treisfertnri din Unii 
pur defensive în compartimente e- 
fkace, ofensive, factor botăritor în 
realizarea victoriilor.

In ceea ce privește aspectele ex- 
trasportive trebuie să accentuăm 

asupra'situației inadmisibile pe
trecută duminica aceasta, cînd ju
cătorii echipelor Dinamo și C.C.A. 
au căutat să-și rezolve rivalitatea 
sportivă cu ajutorul unor „argu
mente" care nu le lac cinste. Spec
tacole ca acelea cînd jocul se in-

am vrea să mai In
terni de sport, 
antrenorii au cuvîn-

starea terenului (ne-

sa de vină, 
snortive, pu- 
irneori pune 
îi enervează 

mult

Wdrupe din cauza incidentelor de 
pe^eren nu 
Klriim pe un

Jucătorii șia tuK.
Desigur că

îngrădit), care permite accesul pu
blicului pînă lingă linia de margi
ne, lși are partea

In viitoarea luptei 
blicui nostru, care 
prea multă pasiune,
pe jucători. In rugbi, mai 
chiar ca în alt sport (jucătorii 
fiind angajați într-o luptă bărbă- 
tească..directă) este necesar ca ei 
să nu fie provocațî.

Subcomisia de competiții are da
toria ca pe viitor, pînă la îngră
direa1 stadionului Tineretului, să 
programeze principalele partide de 
rugbi pe terenuri corespunzătoare.

D. CALIMACHJ

la Giulețti

FESTIVALIH.UI
incinta stadio- 
nu pe stadio-

IN CINSTEA
Astă seară, m

nului Ciulești (și , ___
nul Republicii, cum se fixase î- 
reițial) se va desfășura o impor
tantă reuniune de box, organi
zată în cinstea Festivalului. Se 
voi întîlni cu acest prilej echipa 
asociației Voința, care se pregă
tește pentru apropiatul său tur
neu în R.D. Germană, și selecțio
nata asociațiilor sportive sindicale. 
In fruntea programului se situ
ează fără îndoială partida din
tre „ușorii" Iosif Demeter și Du
mitru Adam. De asemenea, un 
interes deosebit prezintă meciurile 
Aurel Morăruș — Toma llie, Ion 
Boceanu — Dumitru Boiangiu, 
Octavian Eremia — Gh. Cache, 
losH Schwartz — C. Stănescu, 
Ion Pintea — Nicoiae Alexan
dru etc. ..

Reuniunea va începe la ora 19.

Fotografa!
Participați la concursul 
de fotografii cu teme 

sportive organizat 
de Comitetul Olimpic 

Romin

ULTIMELE NOUTĂȚI IN LEGĂTURĂ 
CU nJOCURILE CU GRECIA Șl SUEDIA

• Grecia B va alinia ecn.pa: 
Serafidis — Darakis, Xarrtopoulos
— Theofanis, Hasiotis, Șaniogiu
— Eftinriu, Papazoglu, Avramidis, 
Kaliodgis, loanu. In timpul jocu
lui de sîmbătă vor putea fi schim
bați portarul ' și doi jucători de 
cimp.

® Lotul de, tineret al Suediei 
este așteptat să sosească în 
cursul zilei de astăzi la Bucu
rești. Federația suedeză a anun
țat următoarea echipă : R. Johan
sson (1FK GSteborg) — L. Nil
sson (1FK Gotpborg), H. O. So- 
derqvist (lFK. Eskilsturea) —■ G. 
Lundqvist (Malmo FF). U7.. 
Schwartz (Orgryte IS), G. As- 
lin (OIK Stockholm) — B. Frojd 
(Malmo FF), fi.\Bild (1FK Norr- 
kâping), J. Ekstrom (Malmo 
FF), R. Borjesson (Orgryte IS), • 
fi. Nilsson (Malmo FF). Rezerve: 
K. Lundevall (Văsteras SK), .4. 
Gustavsson (Lao’îșkrom Bois), 
fi. Nygren (Djurgardens IF), G. 
Nilsson (Hălșingbors IF), L. ~ 
Johansson (fiammarby IF), L. 
Skbld (AIK Stockholm), A. Si- 
monsson (Orgțyte ÎS)
• Lotul nostru; de tineret face 

azi ultimul antrenament, susți
nând două reprize a 30 minute 
cu Locomotiva TAROM și una, 
tot de 30 miițiite; cu Locomotiva 
Filaret. In ce' privește formația, 
ea va fi următoarea : Cozma — 
Szakacs U, i ' Lazăr, Soare — 
Boao, Nunweiller — Ene II, D. 
Munieanu-, BukosSu, Seredai, Mi- 
lea. Rezerve: Ghiță, Mureșan, 
Neamțu, Ejtimie și Semenescu.

O Reprezentativa B a făcut an
trenament, ultimul la două porți, 
marți după 3miază pe Stadionul 
Republicii, în compania echipei 

Fi. roșie Abat».-. S-au disputat 
trei reprize a 33 de minute Scor 
final: 14 — 1 (8—0, 3f-l, 8—0) 
datorită lui Zăveda I (5), A- 
lexandrescu (3), Demien (3). Suru 
(2), Hașoti. Un antrenament des
tul de reușit in cursul căruia a 
fost foiosită următoarea echipă : 
Birtașu (Sfetcu)<i4- Zbîrcea, Brin- 
zei (Caricaș, Brinzei), Ivănescu
— Ai. Vasile (Jenei, Al. Vasile). 
Mihăilescu — Uașoti (Bădulescu, 
Hașoti), Meszarps (Demicn), A- 
lexandrescu, Zudoda t. Suru. For
mula dm repr^a a treia (ct 
Demien inter drbajpta) a dai un 
randament mai bun și e probabil 
ca ea — avînd pe Dungu în poar
tă — să fie opusă sîmbătă Gre
ciei B.

• Arbitrul jocului Rominia B
— Grecia B s-a. schimbat în urma 
indisponibilității austriacului Grill 
(care s-a îmbolnăvit) In locul lui.

derqvist (1FK. Eskilst-una) — 
Lundqvist (Miilriio FF),

Balonul va fi preluat de Merghișescu—C.C.A (nr. 9). Vom 
asista oare la un aloc al liniei de treisferturi? Din păcate, aceasta, 
lipsită de fantezie, nu va fructifica faza. (Foto: GH. DUMITRU).

NOUTĂȚI IN HANDBAL
b AZI iNCEPE LA RM. VIL CEA FINALA CUPEI ORAȘELOR 

LA JUNIORI
■ TURNEUL ECHIPEI FE M1N1NE SPARTAK SUBOTIȚA 

(IUGOSLAVIA).
Astăzi se vor disputa la Rm. 

Vilcea primele meciuri din ca
dru! turneului final al
Orașelor 
rezervată 
trecerile 
deosebită
tru faptul 
competiție 
organizată 
niori, dar
mii acesta, la handbal, juniorii 
vor participa Ia primele jocuri in
ternaționale. Finalele de la 
Rm. Vîlcea sînt desigur un just 
criteriu de selecție, In vederea 
meciurilor internaționale, urmînd ca

Cupei 
la handbal, competiție 
echipelor de juniori. În
de la Rm. Vîlcea au o 

semnificație, atît pen
ei aceasta este prima 
de mai mare amploare 
pentru echipele de ju- 
mai ales pentru că a-

pe baza observațiilor antrenorilor 
să se alcătuiască lotul reprezen
tativ.

Pentru a se asigura o cît mai 
bună desfășurare partidelor, Co
misia centrală de handbal a in
vitat în localitate cei mai buni 
arbitri. Partidele se vor desfășura 
după regulamentul internațional 
în două reprize a 30 de minute. 
Tumeul final se dispută sistem 
turneu numai tur, după următo
rul program: astăzi: București — 
Sibiu; Ploești — Timișoara; mîi- 
ne: București — Timișoara; Sibiu 
— Ploești; duminică 16 iunie; 
București — Ploești; Timișoara — 
Sibiu.

O.

forul austriac l-a delegat pe Stoll, 
care va fi ajutat la tușe de P. 
Kroner (Rominia) și Daskalakis 
(Grecia).

• Oaspeții greci ne-au comu
nicat că duminică ia Atena. Gre
cia va juca in următoarea forma
ție: Tanakfis — Papoulufis Lino- 
xilakis, Anghelopoulos — Poli- 
hroniu, Kotridis — Gr a) as, Der
mot is, tfandis. Nest or idiș. Parta
kes.
• Echipa națională A a făcut 

ieri ultimul antrenament înainte de 
plecarea la Atena. A jucat cu E- 
nergia 23 August în trei reprize 
a 30 de minute, încheiate cu scorul 
de 5—0 (1—0; 3—0; 1—0) prin 
punctele marcate de V. Anghel, 
Tătaru, Ozon, Constantin și Ni- 
cușor. Antrenamentul — în cursul 
căruia au fost folosiți toți jucătorii 
din lot — a satisfăcut in bună 
parte, echipa mișeîndu-se destul de 
bine în atac. Lotul reprezentativ 
pleacă astăzi dimineață, cu avio
nul, la Atena. Duminică echipa 
noastră urmează să joace în ur
mătoarea formație. Toma — Za- 
voda II, Apolzan, Neacșu — Că- 
linoiu. Bone — V. Anghel. Con
stantin, Ene I, Ozon, Tătarii. Re
zerve : Voinescu, Pahonțu, On'sie. 
Nîcușor și 'Moldovean:.'.

Au început finalele campionatului 
de lupte clasice seniori

Ieri au început, m sala D.namo 
din Capitală, finalele campionatu
lui republican individual de lup
te clasice — seniori. Au fost ad
miși în concurs, după cmtarul o- 
ficial, 95 concurenți, campioni de 
regiuni, luptători de categoria 1 
și maeștri ai sportului. Deoarece 
concursul se dispută după siste
mul turneu (fiecare cu fiecare), 
juriul de concurs a alcătuit serii 
la fiecare categorie. Cele mai 
„populate" categorii sînt 73 kgr. 
(14 concurent .). 57. 67 >i 79 kgr. 
(13 concurent) De remarcat că 

o serie- de luptători fruntași nu au 
luat „startul" fiind sau bolnavi 
(Gh Dumi.ru, M. Cristea) sau 
sancționați de comisia centrală (L. 
Bujor, 1. Popescu ș. a).

Dintre rezultatele zilei de ieri 
— care poate, fi caracterizată drept 
„calmă" — se remarcă victoria fî- 
năruhui 1. Radu (Dinamo Satu 
Mase) asupra lui V. Constantines- 
cu (Progr. Buc.) și infringerea 
prin tuș a iui N. Baciu (Loc. 
Oradea) de către I. Țăranu (Progr. 
Buc.)

Concursul continuă pină sîmbătă 
inclusiv.

matoarele rezultate: Energfa-C.C.A. 
56—40 (26-21), Progresul Arta—Loco
motiva P.T.T. 87-58 (37-28). Primul 

loc a fost cucerit de Dinamo Bucu
rești, neînvinsă. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Energia, C.C.A., 

Progresul Arta și Locomotiva P.T.T.

CAMPIONATUL DE POLO

După jocurile disputate marți 
campionatul categtfribi A de polo 
pe apă se întrerupe pînă la data 
de 28 iunie. Pînă atunci cei mai 

buni jucători ai țării se vor pregăti 
în cadrul lotului republican în ve
derea turneului de po|o ce se va 
desfășura ia 21—22? iunie la Arm- 
stadt (R. D. Germană). Tată clasa
mentul ia zi:

I

In vederea jocurilor de fotbal de sîmbătă și duminică

PRIMII OASPEȚI—„NAȚIONALA” B A GRECIEI - 
IN CAPITALAAU SOSIT IERI

(Urmare din pag l-a)

cipai ei iși asigură intii poarta) 
hărțuiesc necontenit apărarea ad
versă. Ceea ce înseamnă că ad
versarul trebuie să aibă execuții 
rapide în prunul rîrtd. Apărătorii 
nu trebuie să țină balonul sau să 
joace lent, de asemenea nici cei- • 
talii, pentru că riscă să piardă 
mingea. Jucătorii greci nu pot ji 
între cu ți în viteză și prin luptă, 
adică prin propriile lor arme, ci 
prin viteză în execuție, cu orien
tarea jocului în principal pe ex
treme, pe unde poate fi 
mai ușor apărarea, 
contraatacurile nu 
grecilor pentru că halfii 
dinte ofensive Și — furați de joc 
— pot fi surprinși înainte. Drib
lingurile prelungite trebuie e- 

uitate,' dar sînt indicate fentele. 
Jocul pe jos, rapid, direct și pre
cis la on:, cu schimbări de pe o 
parte pe alta, într-un cuoînt prin 
acțiuni iuți și curgătoare, iată 
nujtoace care cred că pot desface 
apărarea ermetică a grecilor. 
Fiindcă pentru mine, ca și pen
tru alții, este limpede că dumini
că grecii vor jnca in apărare, ca’ 
fi contra Iugoslaviei". -V)

la.îi 
sânte, 
presițle culese la acest 
nsent — sînt folositoare v, juv„- 
torilor echipei B, care vor întîlni 
sîmbătă formația secundă a Gre
ciei.

ci.o amănunte 
care — împreună

intere- 
cu im

an trena
și jucă-

★
La slfrșitul săptămîniî viitoare 

se va disputa în Capitală primul 
joc din cadrul turneului pe care 
îl va întreprinde în țara noastră 
echipa feminină de handbal Spar- 
tac Subotița. Primul adversar al 
echipei iugoslave va fi probabil 
selecționata orașului București, în 
componența căreia va intra o bună 
parte din jucătoarele noastre frun
tașe, selecționate în echipa re
prezentativă.

In continuarea turneului
handbalistele iugoslave vor mai 
juca probabil la Orașul Stalin cu 
o selecționată a asociației Pro
gresul.

lor

1. Știința Cluj 5 4 10
2. Dinamo Buc. ' 5 4 10
3. C.C.A. - 5 3 0 2
4. Progr. Tg. Mureș 5 3 0 2;
5. Energia Oradea 31 1 0 2
6. FI. roșie Timișoara 3 0 0 3
7. Știința București 3 0 0 3
8. Progresu} București 3 0 0 3

BASCHETBALISTII DE LA__
NAMO BUCUREȘTI AU CUCERIT

CUPA ENERGIA

Ultimele jocuri disputate în cadrul 
cupei Energia s-au încheiat cu ur?

6:1» 2 
7:18 0 
7:24 0
3:31 0

DI-

echipa feminina de baschet 
ENERGIA A PLECAT LA POZNAN

Marți a părăsit Capitala îndrep- 
ttndu-se spre Poznan (R.P. Polonă) 
campioana feminină ia baschet a 
țării noastre, echipa Energia Trus

tul 1 Construcții. La Poznan, Energia 
va participa la un important tur
neu internațional, organizat in ca
drul tîrgului internațional, alături de 
echipele Petoffi Budkpetsta, cam
pioana Ungariei, Slavia Orbis din 
Fraga, campioana Cehoslovaciei, 

Olimpia Poznan, o echipă austriacă, 
o formație iugoslavă precum 
campioana R. S. S. Letone.

In 
prea

„bătută” 
generai, 

convin 
au ten-

Arătam sâmbăta trecută că pro
gramul concursului Nr. 23 cuprinde 
,jîntfln±ri echilibrate, gata ‘ ’
să furnizeze surprize".

Puteți spune că n-a fost 
La Timișoara a ieșit 2 cu 

Locomotiva pornea favorită. __ 
pi na, Energia Cîmpdna a cedat pen
tru a 6-a oară din 8 meciuri Jucate, 
cu toate că de data aceasta toată 
lumea credea că va obține prime 
sa victorie în CtQ>a Primăverii.

Energia Hunedoara, care avea ne
voie de o victorie (sau măcar de 
un meci nul) pentru a se menține 
în fruntea clasamentului, a pierdut 
surprinzător la Baia Mare.

In sfîrșit, cele patru meciuri din 
campionatul italian au furnizat 
aceeași simetrie de semne ca și săp- 
tămîna ce trecuse : X, X, 1, 1.

Iată deci că existau destule mo- 
' tive pentru a caliîfica drept intere

sant concursul de duminica trecută.
Ceea ce-i acordă însă și mai mult 

această notă este desigur numărul 
premiilor obținute la acest concurs: 
3.7 premii I a cjte 69.666 lei fiecare, 
162.21 premii II a cît© 1.906 lei fie- 
care și 2.619,56 premii IU a cîte 230 

1 lei fiecare. ••
Să ne ocupăm acum puțin de 

c^le 3,7: variante cp 12 rezultate.
In primul rînd, dece 3,7 variante?

ori cînd

așa ? 
toate că 
La Ckn-

C^onosport
Foarte simplu; Pentru că există 3 
piemii întregi, iar cel de al 4-lea 
este pe un buletin de agenție pen
tru care s-a achitat 70°^ din va
loarea integrală a buletinului.

Și acum, să le luăm pe rînd:
— Guțu Matei din Giurgiu a obțâ- 

nyt unul din cele 4 premii ale 
concursului pe un buletin cu indicele 
2, 2. 8 ceea 
riante: 72 lei.

I 2 n 1 III
1 vn 1 vin
XII 1 A X.

ce înseamnă 32 va- 
Tată și pronosticurile: 
— IV 1.x,2 V l,x,2 VI 
l,x IX l,x X x XI 1

— Alexandru Marin din Pitești a
depus 5 variante simple și 8 varian
te colective pe același • -
Rezultatul so știe: un premiu 
69.666 lei!

— Iqn Stoian din Buzău a depus 
3 variante — deci 6 lei, astfel:

I 1 2 2; II x 1, 1; III------- ■ —; TV
1 1 1; V 2 2 2; VI 1 li 1; VII 1 1 1; 
VIII x, 1, 1; IX 1, x, x; X X, x, 2; XI 
1, 1, 1; XII 1; 1, 2, A l x x.

Pe / coloana de la mijloc el a 
„prins” 12 rezultate exacte.

buletin. 
de

----------------------------- —?----------------------------
— In sfîrșit, ce de al patrulea 

buletin care a obținut premiul I este, 
după cum am arătat, un buletin de 
agenție și a fost depus de loneecu 
Hristu din București.

Partleipanțil acestui colectiv și-au 
ales următoarele pronosticuri I. 2 II. 
i m. — iv. 1X2 v.' 1X2 vi. 1X2 vn. 
î vni. t ix. ixz xi. î xii. 1 a. 
1X2 ceea ce înseamnă 729 variante. 
Ei au achitat numai 70% din valoa
rea buletinului, adică 1020 lei. In 
schimb, au obținut: 0,7 premii I; 
8,4 premii IT și 42 premii III. In to
tal, le revine suma de 74.436 lei.-Nu 
s-ar putea spune că nu e convenabil, 
nu-i așa?

După această trecere în revistă, 
nu ne mai rămîne altceva de tăcut 
decît să ne pregătim pentru con
cursurile ce urmează.

Ce-ațl zice, deci, dacă șl numele 
dumneavoastră va figura în 
mentariul de joia viitoare?

Pentru aceasta, vă urăm succes 
deplin!

•ir
Plata premiilor de la concursul 

nr. 23 din 9 iunie, pentru partăcipan- 
țil din Capitală se face vineri și 
sîmbătă la agenția centrală din ca
lea Victoriei 9, începând de la orele 
17.

* * 
HOCHEI

t
Qlieorghi«iii 12 (prin telefon). 

Aproape 3.000 de spectatori au asis
tat ja partida internațională de ho
chei pe iarbă dintre echipele Pick 
greșul din localitate și C.W.K.8. 
Poznan. Victoria ’ a revenit forma
ției poloneze cu scorul de 
prin punctele înscrise de 
și Stube.

MOTOCI CLISM

Sîmbătă și duminică se 
fășura concursurile pentru ______ _
kilometrul lansat și cu start de pe 
loc. întrecerile au loc pe șoseaua 
Buciirești-Brănești, între km. Id și 
15, începînd de la ora 6.

TURNEUL ECHIPEI DE
PE IARBA C.W.K.S. POZNAN

2-0 (2-0),
Betanski

vor des^ 
record po

co

I.OCAȚIUNE DE BILETE

Biletele pentru Jocurile de fotbal 
Rominia B-Grecia B și Rominta tl- 
neret-Suedia se găsesc în vînzare 
prin casele speciale din întreprin
deri și sfaturile populare raionale 
pînB Joi 13 iunie. Cota de bilete 
pentru public se vinde Ja: Prono
sport (Cal. Victoriei 9), CCA, Dina-< 
mo, Stadionul Gdulești, „23 August”, 
Republicii și Progresul FB ‘ șl Ja 
chioșcul special din str. I. Vidu, 
Biletele cu preț redus pentru stu- 
dențl și elevi se găsesc numai lat 
Stadionul Republicii. 1

Dumi.ru


CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS 
AU ÎNCEPUT SĂ-Sl DESEMNEZE SEMIHNALIȘTtl

Valeria Kirzmenko a cucerit publicul bucureștean
(Urmare din pag. l-a)

înainte. Frumos s-a comportat și 
Cristea care a depășit pe Zentay 
(8—6, 3—6, 6—3), după cum la 
acest buchet de victorii ale ti
nereții se adaugă și succesul ju
niorului sovietic Potanin în me
ciul său cu Cobzuc (8—6, 6—0). 
Bădin l-a învins și el clar pe 
Badr-el-Dine- 6—1, 6—3.

După-amiaza zilei de ieri ne a 
rezervat cîteva satisfacții. In ver
vă. Tudorel Bădin a dispus cate
goric de polonezul Piatek cu 7—5. 
6 — 1. Bardan de iugoslavul Pa- 
naiotovic (1—6. 6—3, 6—2). iar 
Bosch a jucat aproape de la egal 
la egal cu campionul sovietic Ser- 
ghe: Andreev, oierztnd la un scor 
strîns : 4—6. 6—8.

Concursul continuă astăzi de la 
ora 9 și de la ora 16 (sferturi 
de finală la dublu mixt și semifi- ' 
nale la dublu femei). Din progra
mul de miine (aceleași ore) men
ționăm meciurile de după-amiază 
cînd se vor desfășura sferturile de 
finală la simplu bărbați și semi
finalele

— Anghelescu 4—6, 6—4, 6—4 . 
Radzio — Faehrman 6—4. 6—3. 
Dublu bărbați: Khouri, Attieh —
Georgescu, Bosch 6—3. 6—1 ;

Caralulis, Anghelescu — Birkas. 
Palinkas 6—3, 6—2 ; Ismail Adel, 
Badr-el-Dine — Potanin, Liha- 
ciov 6—0, 6—3; Rakosi, Turdea- 
nu — Rizvanbengovic. Panaioto- 
vic 3—6, 6—2, 7—5. Dublu mixt: 
Schmidt, Stâncescu — Zentay, 
Bardoczi 2—6, 6—4, 6—2 ; An
dreev, Filipova — Rizvanbengosic, 
Andriescu 6—3. 6—1 ; Năstase, 
Ponova —, Faehrman, Lindner 

8—6, 6—8, 6—2 ; Anisimov, Kuz
menko — Bardan, Namian 6—0, 
6—4.

la dublu mixt.
C. SEVEREANU 

N. MARDAN

alte rezultate 
femei: turul

importante: 
II : Bucaille

lată 
simplu 
— Avram 6—1, 6—0; Filipova — 
Brenner 6—0, 6—1 ; Jezdrzejow- 
ska — Kendeffy 6—3, 6—0;
Stâncescu — Lindner 6—4, 6—1. 
Simplu bărbați: turul II: Pio
trowski — Rakosi 9—7, 1—6,
7—5; Birkas — Rizvanbengovic 
2—6, 6—2, 6—4 ; Gh. Viziru — 
Lihaciov 6—0, 6—3 ; Andreev — 
Năstase 7—5, 6—3; Ismail Adel

■ (Urmare din pag. l-o)

importante succese, mai ales la 
4+1

Țara noastră va alinia la star
tul fiecărei probe cite două echi
paje. în general, C.C.A. și Di
namo. Sarcina canotorilor noștri 
este deosebit de grea, ei avînd 
de înfruntat adversari care 
situează pe trepte superioare 
ierarhia valorică europeană, 
sperăm însă că vîslașii noștri 
vor comporta bine, reușind
șteargă impresia proastă lăsată 
— • in general —- de rezultatele 
obținute de echipajele. noastre 
masculine la „europenele" de anul 
trecut, de la Bled.

La 2+1 ne vor reprezenta cu
plurile Pongraț-Radu și Kurecska-

se 
in 

Să
se 
să

Un meci de fotbal intre iimiirii daniei și Romiei 
la București :

In urma unei propuneri primite 
din partea federației spaniole de 
fotbal, au început tratative pen
tru perfectarea unui meci de ju
niori ROMINIA—SPANIA.

Doi înotători și boi săritori 
au plecat azi la Varșovia

Astăzi de dimineață părăsesc 
Capitala. îndreptindu-se spre Var
șovia, înotătorii Felix Heitz și 
Adrian Oanță. precum și cei doi 
săritori Klaus și Herbert Wittem- 
berger. In capitala Poloniei ei 
vor participa sîmbătă și duminică 
la un mare concurs internațional.

Vicepreședintele federaței de tenis
a Turciei despre concursul de la București

Irt cursul zilei de miercuri, 
am avut o convorbire cu doc
torul SEM1H GIRITLIOGLU, 
conducătorul delegație. spor
tivilor turci )a turneul inter
național de tenis 
D-sa ne-a declarat 
le:

„Consider turneul
curești o extrem de frurmasă 
manifestare sportivă, desfășu
rată Intr-un cadru foarte 
trăgător și intr-o organzare 
deosebit de bună. Sintem a- 
dînc impresionați de primirea 
prietenească făcută delegației

al R.P.R. 
următoare-

de la Bu-

in „Regata Snagov”

a-

Vereș. La 4 + 1. speranțele noastre 
se leagă de echipajul Casei Cen
trale a Armatei, campion repu
blican pe anul trecut La 8+1. 
Dinamo asigură o garnitură va
loroasă, aceeași care la Bled a 
pierdut cu o secundă in fața Ce
hoslovaciei: cel de-al doilea echi
paj romîn (C.C.A.) va fi handi
capat de faptul că 
ponenții săi „trag" 
anterioară.

noastre la sosirea in frumoasa 
dos. Captată fi ospitalitatea 
dcsăvîrșitd de care siniem în
conjurați. Intr-adevăr, n-dm 
nimic de reproșat acestui 
turneu, afară de... soarele prea 
torid, chiar pentru noi. cei ve- 
niți d’n sud. Să sperăm că de 
aci încolo căldura nu va influ
ența prea mult jocurile, care 
prji selecta participare situ
ează acest concurs peste media 
obișnuită.

Am cunoscut tenisul româ
nesc încă înainte de război. 
Asistînd acum la aceste între
ceri, 
intre 
mult 
telor 
roși
puțini ani au toate șansele 
devină ași ai rachetei'

mi-am format opinia că 
timp ati lucrat foarte 
pentru ridicarea elemen- 
noi. Am remarcat nume- 
tineri talent ați care

Patru noi recorduri la

ASTĂZI LA TORINO

unii din com- 
și înlr-o probă

*
Primul start se ___

Ia ora 16.30, cind vor începe cali
ficările. Concursul continuă sim- 
bătă și duminică, de la ora 17. 
Cupa Cliallange Snagov se atri
buie țârii care acumuleaaă cel 
mai bun punctaj.

va da miine.

Valoroși pârtie parați străini 
în cea de a III-a ediție a „Cursei Munților”
Cercelînd lista participanților din 

țările prietene, constatăm că ea 
cuprinde o serie de nume bine 
cunoscute pe plan internațional.

In fruntea formației Dinamo 
Berlin se află experimentatul Ru
dolf Kircoff, un ciclist care a 
concurat în numeroase competiții 
internaționale de amploare. Este 
un bun „cățărător” și posesor al 
unui sprint final remarcabil. Ală
turi de el, alți doi alergători va
loroși. Rudolf Mache! și Deske

Gunther, întăresc efectiv formația 
berlineză.

★
Sportivii polonezi au și sosit în 

Capitală. Aseară pe aeroportul Bă- 
neasa, reprezentanții asociației Di
namo i au primit pe cicliștii aso
ciației Gwardia Varșovia, care vor 
concura Ia a III-a ediție a „Cursei 
Munților”. Lotul este compus din: 
Wladislaw Klabinski, Jerzy Jan
kowski, Lasak Henrik, Stanislav 
Kaminski și Zdzistaw Warowicki.

A III-a EDIȚIE A JOCURILOR
(Urmare din pag. haj

se pare că și 260.000 locuri zilnic 
se vor arăta insuficiente față de 
uriașul interes, pe care-1 stîrnește 
grandioasa competiție sportivă de 
la-Moscova a tineretului lumii.

LA + 30°c VEȚI VEDEA
O VERITABILA... IARNA 

RUSEASCA

Termometrul arăta în iulie- 
aflgust la Moscova peste 30° 
C. Și totuși organizatorii pro
mit oaspeților — mai ales celor 
veniți din țările calde — peisaje de 
iarnă-, parcuri acoperite cu promo- 
roacă și tradiționalele „troici”, cu 
romantismul și poezia lor. Să nu 
credeți cumva că bagheta vreu
nui.. vrăjitor va face să cearnă 
zăpadă din ceru! Moscovei, ima
ginile minunate ale iernii rusești 
au și fost fixate pe pelicula unui 
nfare''film documentar turnat spe-

ciul pentru participanții la Jocuri. 
Obiectivul îi va „purta” pe oas
peți din Murmansk pînă în Kam- 
ciatka, prin taiga și tundră, prin 
păduri seculare și stepe fără de 
sfîrșit. De aici un drum la Baku- 
riani, faimoasa stațiune a sportu
rilor de iarnă, apoi plimbări pe 

. pîrtiile din Caucaz, la trambulinele 
de la Leningrad și Moscova, pe 
patinoarele de la Sverdlovsk și 
Celeabinsk. Spectatorii vor putea 
urmări aspecte de la principalele 
competiții sportive de patinaj, schi 
și hochei, precum și momente pline 
de pitoresc din activitatea turistică 
de iarnă a oamenilor sovietici.

Dar „Iarna rusească” nu va fi 
singura producție a studioului de 
filme documentare din Moscova, 
închinate Jocurilor. In timpul des
fășurării marilor competiții va 
fi turnat un film snecial de lung 
metraj (in îehnicolor) care va 
înregistra momentele cele mai im
portante ale întrecerii.

in 
să

inet
continuat 

Gherman” 
de vefîfi- 
a! R.PR. 
800 nț. 1b 

ber femei, au lost realizate trei 
recorduri republicane !. Primă so
sită în această cursă eSte Mar
gareta Wittgenstein (Ști-nțâf care 
cu performanța de 12:08.9 a sta
bilit două noi racorduri republi
cane! de senioare și junioare cat. 
I. (v.r. de senioare era de 12:25.3 

și aparținea Sandei Platan (C.C.A ) 
iar cei de . junioare I era de 
13:14.8 și era deținut de M. Wit
tgenstein (Știința). Cel de al trei
lea record republican a fost sta
bilit de Ingrid Rothe (Știința) 
la junioare cat. II cu timpul de 
12:27,8. Ultimul record al zilei 
a fost stabilit de maestrul sportu
lui Felix Heitz (C.C.A.) cu timpul 
de 2:44.8 (timp standard 2:45.0). 
Pe locurile următoare în această 
probă s-au clasat: AL Schmaltzer 
(C.C.A.) 2:54,5 și A. Greiner 
(C.C.A.) 3:01,1. Victoria la 100 m. 
spate fete i-a revenit tinerei și ta
lentatei înotătoare Henrieta Tin- 
coca (C.C.A.) cu timpul de 1:23,6 
iar oea de la 200 m. fluture delfin 
lui Fr. Goldberger (C.C.A.) cu 
2:45,7.

Marți dupa ani.aza a 
la complexul ,Danie 
din Capitală concursul 
care a lotului de înot 
In prima probă, cea de

TINERETULUI
VIACESLAV IVANOV INVITA

Prin intermediul Comitetului 
Olimpic al U.R.S.S. Viaceslav Iva
nov, campion olimpic și european! 
Ia schif simplu, a trimis o. invi
tație unor cunoscuți canotori din 
lume.

„Dragi prieteni, McKenzie, D., 
Kelly, Cocerka și Vlassici,

Aș fi foarte fericit să vă reîn-J 
tîlnesc la Moscova, la cea de a 
III-a ediție a Jocurilor sportivei 
ale tineretului. Prietenia noastră 
născută în întreceri desfășurate la | 
Bled sau Balarat, se va cimenta 
și mai mult cu această ocazie. Ne' 
vom plimba împreună pe străzile 
orașului meu natal, voi fi bucu-( 
ros să vă arăt parcurile și mu
zeele, teatrele, stadioanele. îm-l 
prejurimile sale pitorești. Consideri 
că nimic nu poate apropia mai' 
mult sportivii din diferite țări, 
decît întrecerea de pe terenurile' 
de sport. Fiți bineveniți, dragi j 
prieteni. Vă aștept".

Această interesantă partidă se 
va disputa la București — probabil 
joi 20 iunie. în program cuplat cu 
o altă întîlnire internațională: 
SELECȚIONATA DE TîNERET a 
ROMINIEI—OLIMPIQUE MAR
SEILLE (cîștigătoarea „Cupei 
Drago" din Franța), Cuplajul ur
mează să aibă Ioc pe Stad'onul 
„23 August".

Lotul 
de

a

pentru întîlnirea 
box cu Franța 
fost alcătuit

cum se știe. Ia sfirșitul a-
va

După 
cestei luni. Capitala noastră 
găzdui mult așteptata întîlnire in
ternațională de box dintre echipele 
reprezentative ale R.P. Romîne și 
Franței. In vederea acestui impor
tant eveniment pugilistic, a fost 
alcătuit lotul de boxeri care va 
începe pregătirile sub conducerea 
antrenorilor Ion Popa și Gheorghe 
Axioti. Lotul are următoarea 
componență: Puiu Nicolae, Ludovic 
Ambruș (muscă). Constantin Gheor
ghiu. Toma Constantin. Nicolae 
Mîndreanu (cocoș). Ștefan Văcaru. 
Iosif Mihalic (pană). 'Mihai Trancă 
(semiușoară), Dănilă Done (ușoa
ră). Nico'ae Linca. Mihai Stoian 
(semi mijlocie). Constantin farda- 
che, Ilie Dragnea, Serbu Neacșu 
(mijlocie ușoară). Dumitru Gheor
ghiu (mijlocie). Gheorghe Negrea 
(semi grea). Dumitru Ciobotaru, 
Vasile Mariuțan (grea).

După meciul cu Franța, 
va continua pregătirile în 
participării la 
Internationale 
Moscova.

încep întrecerile pentru „Cupa 
țărilor latine” la tir

TORINO 12 (prin telefon). De
legația trăgătorilop romîni care 
participă la „Cupa țărilor latine” 
a ajuns marți noapte la Torino, 
după o călătorie obositoare. Con
cursul începe astăzi pe poligonul 
Martineto și Ia startul lui se vor 
prezenta 8 trăgători
8 din Portugalia, 9 
7 din Monaco, 6 din
9 din Italia. Dintre 
se pare că italienii 
bine pregătiți la pistol viteză (au 
realizat la antrenamente rezul
tate peste 580 p.) și francezii la 
armă liberă calibru redus. Progra
mul concursului este următorul: 
astăzi se dispută manșa l-a la 
pistol viteză, proba de 60 focuri 
culcat și pozițiile genunchi și pi
cioare pentru proba de 3x40 (pen
tru poziția culcat vor conta pri
mele 40 focuri din proba de 60), 
iar miine probele de pistol viteză 
(manșa a II-a) și pistol precizie. 
La tragerea la sorți, pentru proba 
de pistol viteză, Ștefan Petrescu 
a primit numărul 1 (va întră pri
mul în concursj.

din Spania, 
din Franța, 
Romînia și 
participant! 
sînt foarte

Al treilea meci al combinatei

Jucători

jocurile 
prietenești

lotul iși 
vederea 

Sportive 
de la

TBILISI 12 (Agerpres). In con
tinuarea turneului pe care-1 în
treprinde în U.R.S.S., echipa com
binată de fotbal a asociației Di
namo din R.P.R. a jucat marți 
cu Dinamo TbiFsi. 'Meciul s-a ter
minat cu scorul de 4—0 în favoa- 
tea echipei sovietice.

de
Așa cum s a ma: 

Iele de 25, 26 și 27 
loc In. Capitală o 
ternaționaiă de tenis de masă cu 
participarea, jucătorilor și jucă
toarelor din R. P. Polonă.. De 
curind s-a primit’ confirmarea 
participării la acest concurs și 
a jucătorilor și jucătoarelor din

anunțat, in zi- 
iunie va avea 
competiție in-

R.P Ungară. Astfel, pe lingă ju
cătorii și jucătoarele din R.P. Po
lonă și R. P. Romînă, vor' mai 
concura probabil și Berczik, Gyet- 
vai, Bubony, Ilona Kerekeș. Eva 
Koczian și Mosoczi.

Se vă desfășura fie un turneu 
individual, fie un mșci triunghiu
lar. .

In cadrul preliminariilor campiona
tului mondial de fotbal, ieri seară 
s-a desfășurat la Oslo întâlnirea din
tre reprezentativele Norvegiei și R.P. 
Ungare. După ce ka pauză, scorul 
era egal. (1-1), victoria a revenit e- 
chipei Norvegiei cu 2-1.

iCUtmfc

• In sferturile de finală ale Cu
pei Davis s-ău înregistrat următoa
rele rezultate: Anglia-Franța 3-2, 
Belgia-Mexic 3-2, iUlia-Polonia 4-1, 
iar Suedia a întrecut Danemarca: 
5-«. In semifinalele competiției (zona 
europeană) Anglia se va întîlni cu 
Belgia, iar Suedia cu Italia.
• Zilele trecute a luat sfîrșit la 

Belgrad turneul internațional femi
nin de baschet dotat cu „Cupa 
R.P.F. Iugoslavia”. Pe primul loc 
s-a clasat echipa R. P. Bulgaria ur
mată de R. Cehoslovacă și R. P. Po
lonă, toate trei avînd cîte 8 puncte 
din 10 posibile.
• La 17-18 iunie va avea loc la A- 

tena întîlnirea internațională de atle
tism dintre reprezentativele R. P. 
Ungare și Greciei. Reprezentativa 
maghiară este alcătuită din 23 de 
atleți printre care se numără Gol- 
dovanyi, Rozsavdlgyi, Kovacs iozsef, 
Mihalți, Klics, Fbldessy, Csermak 
etc.
• După două etape, în cel de-el 

7-lea Tur ciclist ai R.P. Bulgaria 
conduce Nene io Hristov, învingăto
rul ultimei ediții a „Cursei Păcii”. 
Etapa l-a Sofia-Plovdiv (157 km.) a 
fost cîștieată de Hia Kîrstev cu tim
pul de 4h 24. Cea de a doua etapă 
Plovdiv-Stara Zagora, a revenit lui

Nene io HHstov care a parcurs 201 
km. iu 5h 38’.
• La 11 iunie s-a desfășurat la Rib 

de Janeiro întîlnirea amicală da fot
bal dintre echipele reprezentative ale 
Braziliei și Portugaliei. Au cîștigat 
gazdele cu scorul de 2-1 (1-0).

0 In campionatul de fotbal. al ș 
U.R.S.S. s-au disputat marți două 
întîlniri: ..Spartak” Moscova a în
vins cu 3-2 pe „Șahtior’Stalino, iar 

’„Aripile Sovietelor’* KuJtoîșev și „Ui- 
naimo” Kiev au terminat la egalitate: 
0-0.

In clasament continuă să conducă 
„ Dinamo” Kiev cu 16 puncte din 11 
partide, urmată de „Dinamo” Mos
cova cu 15 pOncte din 10 jocuri.
• Echipa braziliană de fotbal ..Ba

hia” șl-a continuat turneul pe care 
îl face în U.R.S.S. susținînd o întîl
nire la Minsk cu echipa locală 
„Spartak”. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat nedecis 1-1.

O In present în R.P. Chineză se 
află o delegație a organizaților spor
tive din Japonia, intre conducătorii 
Comitetului pentru cultură fizică șl 
sport aJ R.P. Chineze și ai delega
ției sportive japoneze a fost încheiat 
un acord care prevede schimburi în
tre sportivii din cel© două țări. La 
sfîrșitul lunii iunie în R.P. Chi
neză vor sosi echipe japoneze de 
înot, haltere șl volei.
• Recent s-a desfășurat la Buda

pesta întîlnirea internațională de vo
lei dintre reprezentativele masculine 
ale R.P. Ungare și Franței. Victoria 
a revenit voleibaliștilor maghiari cu 
scorul de 3-1.
• Halterofilul iranian Namdjou, în 

vîrstă de 40 ani, a obținut o per
formanță excepțională în cadrul ca
tegoriei semiușoare. El a realizat la 
triation 342,5 kg. — performanță care 
constituie un nou record al Iranului. 
De remarcat că Namdjou a depă
șit categoria cea mai ușoară cu nu
mai 500 gr. Dacă această performan
ță ar fi obținut-o la categoria cea 
mai ușoară Namdjou ar fi egalat re
cordul mondial al categoriei.

Boxerii de la Energia I. M. B. Timișoara in Iugoslavia
Boxerii de la Energia I.M.B. 

Timișoara, întăriți cu cîteva e- 
lemente de bună valoare de la 
Energia „23 August”, vor între
prinde peste cîteva zile un turneu 
în Iugoslavia. Pugiliștii timișo
reni vor evolua la 16 iunie la 
Novisad, iar la 20 iunie, la Pan- 
cevo. Timișorenii vor alinia o 
formație în rîndurile căreia se 
vor afla experimentații Dănilă 
Done, Dumitru Rizea, Simion
Gheorghe și Nicolae Brînzeanu, a-

lături de cîțiva talentați pugi- 
liștl tineri: Vasile Pleș, Ventzel 
Stoianovici, Andrei Farkas, Fran- 
cisc Pazmani, Iosif Ferenczi ș.a.' 
Printre adversarii pe care îi vor- 
întîlni se numără boxeri interna
ționali bine cunoscuți, ca Peta^ 
Benedek, Zvonko Tkalcic și Dra- 
goslav Davidovic, toți trei par
ticipant la recentele campionate 
europene de la Praga.

Antrenorii echipei timișorene sînt 
Ion Stoianovici și Paiul Mentzel.


