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Fotbaliștii romîni îndelung aplaudați 
pentru reușita demonstrație făcuta ieri la Voios

Selecționata București a întrecut 
selecționata

VOLOS 19 (Prin telefon), 
tăzi s-au întîlnit pe stadionul 
bului „Niki" selecționatele de 
bal ale orașelor București și 
tos. Această partidă a fost 
teptată cu un deosebit interes, 
fiind socotită drept cel mai mare 
eveniment sportiv al anului. Faptul 
că toate încasările realizate la 
acest meci urmau să fie afectate 
fondului pentru reconstruirea ora
șului Voios, distrus în mare part» 
în urma cutremurului din ianuarie, 
a fost considerat de localnici drept 
o manifestare a sentimentelor de 
caldă prietenie a poporului romîn 
față de poporul grec. De altfel, și 
marți seară ansamblul C.F.R. Giu
lești a cucerit publicai! spectator 
din Voios prin măiestria sa deo
sebită. Așa se face că Romînia, 
prin sportivii și reprezentanții ar
tei sale, se află în centrul atenției 
întregului oraș și ’a întregii re
giuni.

Stadionul „Niki" a fost arhiplin, 
peste 7000 de spectatori au aplau
dat cu căldură frumoasa demons
trație de fotbal făcută de repre
zentativa orașului București. Mulți 
dintre spectatori au ținut să ne 
spună după meci că echipa noas
tră a prestat cri mai frumos fot
bal văzut în acest oraș.

Mediul a început sub semnul

ASTĂZI LA ORĂ 18 PE STADIONUL REPUBLICII

Locomotiva București întîlnește echipa franceză 
Olympique Marseille

Astăzi își începe turneul in București, cunoscuta echipă fran
ceză de fotbal OLYMPIQUE MARSEILLE, din prima ligă profesio
nistă a campionatului Franței. Primul adversar al francezilor: Loco
motiva București, care a înlocuit în ultimul moment selecționata de 
tineret a R.P.R.. deoarece o parte din jucătorii acestei selecționate 
au devenit indisponibili și echipa s-a descompletat. Feroviarii — care au 
avut întotdeauna o comportare bună in partidele internaționale — 
vor alinia azi pe STADIONUL REPUBLICII, următoarea formație: 
DUNGU-GREAVU, STANCU,

RAAB, ENE il, OLARU, SURU. Rezerve: Ghiță (portar), Szakacs 
II, Ivănescu, Vărzan (fundași), Langa (mijlocaș), Seredai și D. 
Munteanu (înaintași). Olympique Marseille ie va opune echipa: 
DOMINGO-GRANSART, JOHANSSON, PALLUCH-MOLLA, ME 
SAS JENSEN, LEONETTI, SCOTTI, MARCEL, CURYL. Rezerve. 
Predai, Ducasse, Vescovali, Ahmed și Anderssen.

întîlnirea începe la ora 18 și 
un joc de pitici între două echipe

MACRI-BODO, NEAMȚU COPIL,

De marți seara. Olympique Mar
seille revenind după 21 de ani în 
Romînia, este oaspetele Capitalei 
noastre. Intr-adavăr, reluarea con
tactului dintre fotbalul francez și 
cel romîn, contact întrerupt cu 

două decenii în urmă, se datorește 
aceleiași echipe din Marsilia care 
în 1936 a vizitat țara noastră. De 
atunci nici o echipă franceză profe
sionistă nu a mai jucat în Romînia.

Olfmpique Marseille (cîștigătoa- 
rea Cupri Franței în 1943. iar cinci

DOMINGO MARCEL
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inițiativei echipei gazde care da
torită vitezei, a reușit să domine 
în primele minute de joc. Această 
superioritate s-a concretizat în 
min. 7 cînd interul dreapta Vaha- 
vas a deschis scorul. Abia după 
acest gol echipa noastră a reușit 
să se regăsească și acomodîndu-se 
cu terenul (la fel de tare și deni
velat ca la Atena), să preia ini
țiativa și să egaieze în min. 17 
prin Nicușor, care a reluat o 
pasă de la Constantin. Din acest 
moment, echipa Bucureștiului în
cepe să joace din ce în ce mai 
bine, lucru care se concretizează 
cu încă trei goluri marcate de 
Constantin cu capul în min. 35, 
Moldoveanu cu capul in mm. 37 și 
dm nou Moldoveanu în 
după o frumoasă acțiune 
Anghel-Nicușor.

După pauză, gazdele 
trei jucători. Cu toate 
echipa București continuă să do
mine copios. In min. 62 intră tn 
Joc Ozon. Atacul merge la fel de 
bine și mai înscrie patru goluri — 
prin: Nicușor (min. 65), Constan
tin (min. 70), Ozon (min. 73) — 
un gol spectaculos, mingea lovind

min. 44
Nicușor-

schimbă 
acestea.

ȚICU SIMION

(Continuare in pag. IV-a).

va fi precedată la ora 16.45, de 
ale Tinărului Dinamovist.

ani mai tîrziu a campionatului) 
este clasată pe locul VI în campio
natul recent încheiat și se numără 
printre cele mai bune echipe fran
ceze de după război. Printre învin
șii săi în acest sezon se numără 
însăși campioana Franței, St. Eti
enne, care a pierdut cu 4—3 la 
Marsilia, iar F. C. Toulouse ciști- 
gătoarea Cupei Franței pe 1957 
a plecat și ea steagul de douăea steagul de două 

fața echipei 
care o veți vedea 
azi (1—0 la Tou
louse, 3—0 la 
Marsilia). Dar și 
mai edificatoare 
apar ultimele re
zultate internațio
nale obținute de 
impetuoșii fotbali
ști marsiliezi: 3-2 
cu Hibernians 
(campioana Sco

ției), 3—3 cu F.C. 
Karlsruhe (R. F. 
G.), 1—1 cu Mi
lan actuala campi
oană a Italiei, 1-0 
cu Recife, campi
oana grupei de 
nord a Braziliei.

Pe
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Atletele cehoslovace slnt gata pentru „țtiunghiularul“ 
de la București

înaintea triunghiularului de du
minică de la București, să vedem 
în ce stadiu se află în momentul 
de față performanțele atletelor 
cehoslovace. Cum este firesc, în
cepem 
■atletă 
sezon 
ținut

ou sprintul. Cea mai rapidă 
cehoslovacă din actualul 

este Strejckova, care a ob- 
12,0 sec. pe 100 m. și a

Și acum cel mai recent . rezultat: 
la 10 iunie, la Lisabona 1—0 
(prin golul marcat de Curyl) cu 
Sporting, a doua echipă a cam-

de Jean 
deosebit 
22 ori

Sporting, a doua echipă 
pionatului portughez

Dintre jucătorii antrenați 
Robin, se remarcă în mod 
Jean-Jacques Marcel, de 
titular în echipa Franței în postul de 
mijtocaș dreapta. Jucător 6obru, 
Marcel (care va juca azi inter) 
este cotat ca unul dintre cei mai 
buni mijlocași ai continentului. Por
tarul Domingo, extrema stîngă. 

Curgi, centrul înaintaș Scoții — 
fiecare de 3 ori purtător al tricoului 
național, internaționalii Anderssen 
(golgeterul campionatului — 26 de 
gokiri), danezul Jenssen și suedezul 
Johansson, sînt jucătorii consacrați 
ai echipei pe care o vom vedea 
azi după-amiază pe stadionul Re
publicii.

Intîlnirile de volei Romînia — Cehoslovacia 
se vor disputa in nocturnă pe stadionul Giulești

Capitala țării noastre găzduiește 
la 28 și 30 iunie dubla întîlnire 
între cele mai bune echipe de vo
iai din lume. Este vorba de întrece
rea dintre reprezentativele masculi, 
ne ale Romîniei și Cehoslovaciei, 
care, prin performanțele realizate 
la ultime'.e ediții ale campionatelor 
europene (București 1955) și mon
diale (Paris 1956), au demonstrat 
înalta clasă a voleiului în aceste 
țări. La ambele campionate, volei
baliștii cehoslovaci au cucerit lo
cul I și deci titlurile de campioni 
europeni și mondiali iar reprezen
tanții Romîniei s-au dovedit și ei 
maeștri ai voleiului mondial, cla- 
sîndu-se pe locul secund. Interesan. 
tă este și întîlnirea dintre repre
zentativele feminine care și ele 
dețin performanțe excepționale. E-

...28 iulie 1957. Capitala Uniunii 
Sovietice, împodobită de sărbătoare, 
trăiește o zi emoționantă: se des
chide cel de al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie.

De dimineață va fi mare forfota 
orașului. Cînd soarele va trece de 
amiază o imensă, impresionantă 
coloană de autobuse și mașini va 
transporta delegații pe stadionul 
central „V.I. Lenin", care va găz
dui măreața „Paradă a națiunilor". 
In momentul cînd primul autobus 
va pătrunde in incinta stadionului, 

un nou record al țăr.l pe 
cu timpul de 24,9 sec.

Strejckova nu

realizat
200 m.
Din păcate însă, 
poate face deplasarea la Bucii 
rești pentru că în momentul des
fășurării întrecerilor ea este <n 
sesiune de examene. Ea va fi în
locuită de Vlasta Svozilova (12.6 
sec.) și Vera Svajgrova (12.1 
sec.). La 200 m. Marta Pospisi- 
lova a obținut 25,3 ca și Vera 
Vodickova. La 800 m., prioritatea 
o deține de mai mulți ani cu
noscuta atletă Bedrsska Multe- 
rova- Anul acesta ea a atergat 
2:14.8 — 2:13,4 — 2:15,8 — 2:13,0 
și recent a stabilit un nou record 
cu 2:10,0. A doua reprezentantă 
va fi Kosilkova cu 2:19,4. La 
80 m. garduri Mirka Trkalova a 
obținut de două ori un rezultat 
excelent, corectînd recordul țării 
de la 11,3 sec. la 11,2 sec. Foarte 
talentata este și tinăra Atena 
Stolcova: 11,5 (cu vînt în spate) 
și 11,6 (în condiții normale).

Olga ModrachoVa nu a atins 
încă forma ei de anul t-eout. Anul 
acesta, cea mai bună performanță 
a sa este 1,58 m- Ea are o pu
ternică adversară în tinăra de 17 
ani, Jarmila Slezakova, oare a 
realizat 1,55 m. La lungime, re
cordmana Zlata Rozkosna a sărit 
5,80 m. dar nu mult după aceea 
și Vlasta Svozilova a obținut a- 
ceeatși performanță

Forța reprezentat hiat feminine 
de atletism a R. Cehoslovace con
stă în probele de aruncări. La 
greutate Vera Zapadlova și Ja
roslava Liskova au obținut re- 

c’asată pe locul patru 
cucerit locul doi

la 
U

de 
în voleiul 
“ fac pre-

acestor întreceri 
interes

clirpa Cehoslovaciei este campioa
nă europeană și a patra clasată Ia 
„mondialele” de la Paris, iar Ro
mînia, 
„europene", a 
„mondiale".

In vederea 
incontestabil 
mondial, ambele ..tabere' 
gătiri intense pentru ca meciul să 
găsească jucătoarele și jucătorii în 
cea mai bună formă. Echipele Ro
mîniei au început antrenamentele 
în comun imediat după încheierea 
turneului din Turcia, Grecia și Ce
hoslovacia și actualmente pregătiri
le au intrat în faza finală. Lotul mas
culin este alcătuit din: Roman, Pono- 
va, Nicolau. Cherebețiu, Miculescu, 
Mușat, Corbeanu, Chezan, Păuno-

FESm

deschiderii

ultimul se va afla la 
aproape... 15 km 
de locul parăzii 
Pe ambele părți 
ale somptuosului bulevard ce d:icd 
spre Colinele lui Lenin, sute de mii 
de moscoviți li vor saluta pe oas
peți.

După solemnitatea
Festivalului, va urma un bogat șt 
deosebit de interesant program ar
tistic și sportiv. Pe teren vor evolua 
13000 gimnașli din școlii-’ Rezer
velor de muncă. Cunoscîndu-se mă
iestria specialiștilor sovietici in or
ganizarea demonstrațiilor de gim
nastică de masă, nu încape îndo
ială că cei prezenți vor asista la 
un spectacol grandios.

Apoi, in locul gimnaștilor vor vend 
tineri și tinere din toate republicii» 
unionale și, în minunatele lor cos
tume naționale, vor executa suita 
coregrafică „Să înflorești, tinerele".

Festivitatea de deschidere a marii 
sărbători a tineretului lumii va 
continua plină noaptea tîrziu. in în
treg orașul, feeric luminat de lam
pioane, tn teatre, în piețe publica, 
în parcuri și grădini vor evolua 
artiști sovietici, membrii cercurilor 
artistice de amatori, taureații Fes
tivalului Unional. In numeroasă 
locuri ale Moscovei se vor găsi es
trade de dans, vor fi proiectata 
filme, se vor desfășura demonstra
ții sportive. Bucuria generală va 
vesti tuturor că Festivalul tinereții 
a început!

zulitatele: 14.14, m. și 13,72 m. 
La aruncarea discului, lipsa Oi-, 
găi Fikotova-Connoiy, care a 
aruncai în S-U.A., ce-i drept fără 
antrenament, 45,89 și 47,35 m. nu 
se face prea mult simțită, întrucît 
atleta Stepanka Mertova, fosta 
recordmană a Cehoslovaciei,' a ob
ținut recent 51,52 m. iar Maria 
Sitnankova a înregistrat 48,84 m. 
Rezultatele valoroasei Stepanka 
Mertova sînt fără îndoială exce
lente: 49:10 tn.; 49,58 m.: 5142 tn. 

51,52 m- și 51,31 m. realizate în 
cele cinci concursuri din actualul 
sezon. La suliță, în fruntea l stei 
celor mai bune performanțe se si
tuează și în acest an Dana Za-i 
topkova cu 50,34 m. (anul acesta 
49,49 — 48.80 — 48,81 — 50,34 
și 48,08). A doua sulițașe ceho
slovacă va fi Ia București tinăra 
Milka Smejkalova (43.28 m>

După cum se vede, rezultatele 
obținute de at'ete'e cehoslovac» 
în actualul *sezo;i  sînt destul de 
bune, mai ales dacă luăm în con
siderare faptul că în acest an, 
din cauza tropului nefavorabil șl 
al unui număr mic de concursuri, 
atletele n-au avut condițiuni on- 
time de concurs. In orice caz. la 
întîlnirea triunghiulară de la Bu-t 
curești așteptăm îmbunătățirea 
irezujrtatdlor îln majoritatea pro
belor.

ALFRED JANECKI 
redactor la „Lehka Atletika" 

din Praga

iu. Rusescu, Drăgan, Fieraru, Apos
tol și Crivăț (antrenori: Gh Popes
cu și N. Sotir), iar lotul feminin 
din: Rodica Sădeanu, Adriana 
Honet, Natalia Cernat, Ana Pău- 
noiu. Doina Ivănescu, Sonia Col- 
ceriu. Florina Teodorescu, Corne
lia Moraru, Tinela Pleșoianu. Ana 
Susan, Lia Van'a, Elena Florea, 
Gabriela Comșa. El'sabeta Ujvaro- 
și (antrenori: Gh. Constantinescu 
și D. Mediami).

Intîlnirile se vor disputa în ziua 
de 28 (ora 18 meciul feminin și în 
continuare cel masculin) și 30 iu
nie (aceleași ore) în incinta sta
dionului Giuleș'.i, pe care s-a ame
najat instalația 
nocturnă. Arbitri vor fi maghiarii 
Lajos Iozsef și Szelle Denes.

electrică pentru



„Actualitatea Nr. 1 //

cîmp. Este promițătoare 
inițiativă dar ea trebuie 
tradusă în fapte, să nu 
doar pe hîrtie așa cum

stadionului ți a 
Sportivii din lo- 
cu multă dra- 
ore de muncă

Cele cîteva însemnări despre 
campania amenajărilor de baze 
sportive ne-au amintit însă că în 
regiunea Craiova, acțiunea de 
popularizare a „LUNII CONS
TRUCȚIILOR DE BAZE SPOR
TIVE” na fost popularizată mai 
deloc, că în multe sate și chiar 

raioane ea n-a lost cunoscută, țjt, 
totuși, răsar numeroase terenuri de 
sport. Dacă entuziasmul ți hărni
cia sportivilor din sate și comu
ne. de la orașe, din tcată regXtnea- 
Cra ova, ac fi fost completate cu 
o îndrumare pe plan regional, „bi
lanțul* acestor construcții ac ti 
fost mult mai bogat. Șl în orice 
caz, nu s-ar fi inrimplat ca a- 
proape nimeni să nu știe pînă a- 
cum cu ce rezultate s-a încheiat 
„LUNA CONSTRUCT IILOR Șl 
AMENAJĂRILOR DE BAZE
SPORTIVE" care în regiunea 
Craiova s-a desfășurat Intre 15 
mai-15 iunie.

Joi 2, tenie vom puMica 
Însemnări din 

REGIUNEA AUTONOMA 
MAGHIARĂ

Tinere speranțe
ELENA CUCU: o Finiră munci

toare din comuna SCOARȚA. Iu
bește atletismul și de acest lucru 
s-au convins toți cei care au ur
mărit-o In întrecerile de juniori 
desfășurate 
înzestrată cu deosebite OaMctți 
fizice, junioara ELENA CUCU a 
dștigat detașat probele de lungi
me, 200 și 400 m. plat, fădnd tot
odată o cursă din cete mai bune 
In proba de ștafetă. Singurul el 
regret de duminică este aceia că 
n-a fost lăsată să concureze și

duminică Ia Craiova.

Un reușit „preludiu” 
la întîlnirea de box cu Franța

—— Cîteva cuvinte despre gala de marți seara —

Marți seara, gala de box desfășu
rată în organizarea ziarului „Stea
gul roșu* s-a bucurat de 
toate caracteristicile marilor eve
nimente pugilistice : o „potcoavă* 
înțesată de spectatori (peste 
10.000), o organizare pe drept 
cuvînt excelentă și un spectacol 
sportiv agreabil (deși unele me
ciuri n-au confirmat integral aș
teptările). Programată la o dată 
apropiată întilnirii cu „naționala* 
Franței, gala aceasta ți-a vădit 
din plin utilitatea, permrțînd o 
„trecere" in revistă destul de con
cludentă a formei

antrenamentele ? O notă bună me
rită șt Constantin Gheorghiu. El 
a avut de înfruntat un adversar 
redutabil în persoarta lui Octavian 
Eremia. Gheorghiu s-a priceput 
să-l atragă însă în tactica sa pre
ferată — defensiva activă — și să 
marcheze o clară superioritate. 
Spre marea noastră surprindere, 
juriul a pronunțat o decizie de (S 
galitate, deși era evident că 
Gheorghiu cîștigase cu cel puțin 
un punct.

Mai puțin satis-

CRAIOVA. Cu 
cîteva zile în 
urmă, comite
tul orășenesc 
P.M.R. împreu
nă cu sfatul 
popular au luat 

toate masurile necesare peniru a- 
menajarea de noi baze sportive în 
„Luncă”. Pînă la 23 August vor 
fi tarm’nate două terenuri de vo
lei, unul de baschet și unul de te
nis de 
această 
să fie 
rămînă
s-a întimplat cu hotărirea sfatu
lui popular orășenesc din 1956.

Tot la Craiova s-au amenajat 
numeroase baze sportive în școli.

CARACAL In prezent se lucrea
ză Ia amenajarea 
pistei de atletism, 
calitate prestează 
goste numeroase

voluntară. Un teren model este in 
plină construcție și în corn. Ce- 
laru.

TG. JIU. La stadionul Energia 
s-au făcut ultimele amenajări. S-a 
mai dat in folosință și un alt te
ren de fotbal pentru antrenament. 
Se așteaptă însă (ah, ți de cind 
se așteaptă!) să înceapă odată și 
construcția pistei de 

«are e foarte necesară.
atletism

Note critice
• După mai bine de trei luni 

de „muncă", pista stadionului 
Locomotiva a fost terminată. Cu 
r,oși să notăm cite ceva despre 
bucuriile amatorilor de atletism, 
ne-am adresat și prof. M. Stadie 
— un om care și-a petrecut mulți 
an: in mijlocul sportivilor. Decla
rația sa ne-a produs insă m iltă 
nedumerire: „Nu știu dacă cineva 
ar fi reușit să facă o treabă mai 
... proastă. Aceasta ar fi conclu
zia. Am urmărit cu interes pro
iectele și lucrările celor nouă in
gineri specialiști, pentru ca, pînă 
la urmă, să constat că pista ve
che era mult mai bună'

® Dacă in raioanele Craiova, 
Novaci șt Cujmir activitatea spor
tivă a slăbit mult, vinovați ar 
trebui — in mod normal — să fie 
și președinții comitetelor raionale 
CFS. In cazul de față nu ne pu
tem permite astfel de aprecieri 
pentru simplul motiv că in aceste 
raioane nu există președinți de 
comitet. Sfaturile populare raio
nale nu cred că este de-acum tim
pul să rezolve și această proble
mă?
• La I iulie urmează să se des- 

ch dă și la Cri iova centrul de înot 
pfnt'U copii. N-am intilnit încă 
nicăieri nici un fel de preocupa
re pentru pregătirea bazinului, 
pentru instruirea profesorilor de 
edecație fizică și, cu atit mai 
puțin, pentru asigurarea mobili- 
zăr t copiilor.

® Din lipsa de preocupare a 
comitetelor CFS competițiile oră
șenești se desfășoară foarte slab, 
îndeosebi la Tg. Jiu, Tr. Severin 
și Craiova.

• Veche d.ir... actuală este și 
sărăcăcioasa statistică a curselor 

■eu obstacole G.MA. La sate ele 
sini foarte rare, iar in Craiova și 
Tg. Jiu există - numai cile una 
singură.

Festivalurile raionale n plină desfășurare
Duminică, in trei raioane, la Amaradia. Calafat și Caracal s-au 

desfășurat Festivalurile raionale, cu prilejul cărora au avut loc nu
meroase manifestații sportive. Bine pregătite, festivalurile au tncîntat 
pe numeroșii spectatori Merită de subliniat preocuparea activiștilor 
comitetului regional C.F.S. care au muncit cu rezultate frumoase 
pentru mobilizarea sportivilor în vederea unei masive participări la 
aceste festivaluri. Cu același priiej au avut loc și întrecerile etapei 
raionale a Spartachiadei de vară.

Peste trei zile. Crâiova va găzdui Festivalul orășenesc și etapa
pe oraș a Spartachiadei

O parte din .tribuna" stadio
nului Locomotiva Craiova

Mai mult echipament = 
mai multi sportivi

în comuna Cărbunești, spor'.ul a 
început să cunoască o tot mai mare 
dezvoltare. Dar, pe lingă instruc
tori baze sporii <re și altele se fă
cea necesară procurarea unei canti
tăți de echipament sportiv. Cu 
sprijinul organelor locale, sportivii 
din Cărbunești au reușit să strîn- 
gă suma de lei 4.000 pe care au 
folosit-o pentru cumpărarea echi
pamentului și materialelor sportive 
de ca-re aveau nevoie. Materialele 
de atletism, echipamentul pentru 
alergări fotbal, volei etc. au fost 
frumos rînduite în magazia colec
tivului Recolta. Dar, n-au stat așa 
decît cîteva zile. Acum ele sânt fo
losite de numeroșii amatori de 
sport din comună.

Cind faci și lucruri... „neplanificate”
E *l«e să Îndeplinești calendarul 

sportiv. Dar, firește, nu e rău să-i
de pășești. Așa fac în multe locuri 
activiștii sportivi craioveni și pentru 
aceasta nu putem decit să-i felici
tăm.

★
Ne-am însemnat cu nespusă bucu

rie aspecte din febrilele pregătiri 
pe care le iac muncitorii feroviari 
din Craiova în vederea unei excur
sii pe Duilăre. Excursia nu era ln_. 
plan, dar responsabilul secției, Ti- 
beriu Marinescu, nu este omul care 
să lase să treacă degeaba zilele 
acestea frumoase de vara. X?ai tre
buia rezolvată o singură problemă: 
partirițiarea muncitorilor. Nu vor 
prefera ei să' stea acasă sau să 
se odihnească pe pitoreștile aloi ale 
..Parcului”? Pmă acum, s-au făcut 
însă 300 de înscrieri, așa că...

★
Duminică dimineața, pe stadionul 

Locomotiva din Craiova. Arbitri, 
activiști sportivi, profesori de edu
cație fizică si peste... 250 de pio
nieri. Ați ghicit, desigur, că este 
vorba de un concurs rezervat celor 
mici. Iată o inițiativă din cele mal 
frumoase, cu atit mai mult cu cît 
întrecerile de atletism s-em transfor
mat — prin grija organizatorilor și

UN ÎNCEPUT BUN
Ce! mai puternic co- 

i lectiv sportiv din ora- 
> șui Craiova ’ este 

Energia nEIec‘.ro-pu- 
tere". Totuși, nu o'- 

dată am semnalat în 
coloanele ziarului nos
tru serioasele deficien
țe ivite în munca spor
tivă din această în
treprindere. Ne bucu
răm că acum, ru

brica de „ae!”n’îtsr>" 
ne oferă prilejul de 
a consemna evidenta 
co'.itură care s-a 

t produs în activitatea

acestui colectiv. Au... 
reapărut secțiile — 
de data aceasta mai 
bine organizate — 
de volei, fottal și 

popice, se desfășoară 
o intensă activita.” 
turistică, a început să 
se învioreze și acti
vitatea sportivă de 
masă și s-a<i luat 
măsuri corespunzătoa
re pentru amenajarea 
și întreținerea baze
lor sportive și a e- 
chipamenkiiuî.

Este un început 
bun. Nou! președinte 
al colectivului, L 
Băcăran, a reușit în 
foarte scurtă vreme 
să activizeze con
ducerea colectivului 
precum și secțiile pe 
ramură de sport, să 
rezolve cîteva impor
tante probleme pri
vind munca de pro
pagandă, de educație 
și de evidență. Să 
sperăm că realizările 
nu se vor opri aici.

prin entuziasmul... pârtieipan ților— 
intr-o adevărată sărbătoare.

★
Calendarul competițional pentru 

sportivii de la sate este — din pă
cate — foarte sărăcăcios. Tn multe 
locuri el a fost însă completat cu 
interesante concursuri. Acum cîteva 
zile, la Carto an ești a fost „zarvă** 
mare. Se anunțase un concurs de 
călărie. Ion Cioakă, secretarul UTMF, 
nu s-a lăsat pînă ce n-a pus toate 
lucrurile ia punct. Surprize au fost 
multe. Mai întîi. la întreceri a ve
nit tot satul, apoi au fost împărțite 
cîștigătontor diplome și frumoase 
premii...

Și la Fiiiași, un astfel de concurs 
a adunat pe terenul de sport sute 
șl sute de oameni. Iată cîte lucruri 
frumoase pot fi realizate dacă nu 
aștepți să se ceară de la .. centru 
organizarea unei competiții!

★
Mărturisim că cea mai plăcută 

..actualitate** ne-a fost furnizată de 
Ochia Avacum, președintele comi
tetului raional CFS G îl ort. Mîn- 
dria raionului este echipa de... tro- 
tinetiști. N-a fost lucru ușor să for
mezi o astfel de echipă ai cărei 
membri (20) nu sînt prea obișnuiți 
cu... disciplina. In schimb, nu e ne
voie să-i îndemni prea mult la... 
antrenamente. Și, așa s-a făcut că 
echipa, Line pregătită a fost gata 
de .. deplasare. După ce au confec
ționat prin resurse locale trotinetele 
necesare, activiștii sportivi s-au în
grijit chiar de amenajarea unui „te
ren**. Să nu vă surprindă, poposind 
prin aceste locuri, dacă veți întîlni 
o fîșie de asfalt de aproape 2 km. 
Este pista de antrenament a troti- 
netiștilor. Cînd, în sfîrșit toate pre
gătirile au fost terminate, micii con- 
curenti din GUort s-au... deplasat 
la Ticlenî în... schimb de expe
riență și apoi la Rășina pentru... 
meci. Cît privește proiectele, iată-le: 
formarea unei noi echipe, înzestra
rea cu materiale de concurs și pro
gramarea unor adevărate întreceri 
la Tg. Jiu, Tr. Severin și Caracal. 
Un veritabil... turneu.

Materiale redactate 
de DAN GÎRLEȘTEANU

i

AL TRANCĂ

selecționabililor la 
câteva categorii.

Am remarcat pro. 
greșul cu totul re
marcabil în care se 
află dinamovistul 
Mihai Trancâ. In 
meciul cu Marin 
Spătaru, el a tri
mis cu multă adre
să directa de stin
gă, deschizîndu-și 
astfel drum pentru 
puternicele sale k>- 
vituri de dreapta 
(d n păcate, încă 
nevalorificate în
deajuns). Manii es. 
tind o formă spor
tivă foarte bună, 
Trancă se impune 
cu precădere pen
tru selecționare. 
Campionul olimpic 
Nicolae Linca, în
grășat cu cîteva
bune kilograme, a di spot at meciul 
cu Nicolae Niță, în limitele cate
goriei mijlocie-ușoară. El s-a miș
cat totuși destul de bine, a lovit 
sec și insistent și a menținut de 
la început și pînă la sfîrșit un ritm 
uniform. In întîlnirea cu Franța, 
el va putea fi din nou unul din 
oamenii de bază ai formației, dar 
rămîne de văzut dacă va izbuti să 
revină, în bune condițiuni, la greu, 
tatea inițială. In caz contrariu, 
cine va reprezenta culorile țării 
la „semi-mijlocie*, ținînd seama 
că Mihai Stoian, aflat în sesiune 
de examene, nu este la pune*, cu

făcătoare a fost 
comportarea celor
lalți selecționabili. 
La ca'iegoria mus
că. Puiu Nicolae 

și Ludovic Am
bra), departe de 
forma lor cea mai 
bună, au arătat 

că lipsa lui Dobres- 
cti va fi serios re
simțită, mai ales 
în fața unui adver
sar de talia Iul 
Libeer. „Mijlocii- 
ușori* C. lordache 
și Șerbu Neacțu 
au furnizat o par
tidă foarte slabă, 
fugind unul de al
tul, timp de 9 mi
nute. Tom a Con
stantin a dis
pus cu ușurință 
de curajosul Ion

Stoica, dar ne-a părut lent și inde
cis. Semnalăm promițătoarea evolu
ție a doi tineri care ar putea intra 
în vederea selecționerilor pentru 
Jocurile de la Moscova : Șt. Dumi- 
trache și Vasile Czegdi.

MARIUS GODEANU
Rezultate tehnice: MUSCĂ: Puiu 

Nicolae b. p. L. Amb'ruș; St. Dumi- 
trache b. p„ V. Vintilă; COCOȘ: To
ma Constantin l». p. I. Stoica; C. 
Gheorghiu meci nul O. Eremia; PA
NA: E. Cișmaș meci nul M Farkaș; 
Gh. Octavian b. p. J. Păcuraru; M. 
Baloiu b. p. P. Vizitări: SEWUȘOA- 
RA: M. Trancă b. p. M. Spătaru; V 
Czegeli b. p. Al. Călărațu: UȘOARĂ: 
C. Ocneanu b. p. O. Mărăcineanu; 
MIJLOCTE-UȘOAlRÂ: C. Tordache
meci nul Șerbu Neacșu; N. Linca 
b p. Nicolae Niță.

Miine încep la Snagov
Finalele campionatului republican de canotaj academic

Seria marilor competiții de ca
notaj academic continuă. La mai 
puțin de o săptămînă după „Re
gata Snagov“, competiție care a 
prilejuit vîslașilor noștri un exce
lent start în sezonul internațional, 
cei njai buni canotori sînt che
mați, începind de miine, la startul 
celei mai importante competiții in
terne, finala campionatului repu
blican. In anii trecuți, campiona
tele republicane se disputau toam
na. Programul internațional, nece
sitățile de selecționare și pregă
tire a echipelor reprezentative au 
făcut necesare, în acest an, orga
nizarea campionatului republican 
în iunie, după același sistem: o 
fază de calificare (pe orașe) și 
una finală.

Prima fază ne-a relevat o serie 
de aspecte foarte semnificative. 
Astfel, la Timișoara, marele nu
măr de participanți a permis ca
lificarea pentru întrecerile care în
cep miine la Snagov a unui nu
măr de 66 de sportivi. Bucureștiul 
participă cu un număr de 82 de 
vîslași, dar mulți dintre ei sînt 
sportivi de categoria 1 sau maeș
tri, care au avut drept de parti
cipare direct în finală, așa incit 
cifra reală a celor calificați din 
faza orășenească la București este 
mult mai mică. O situație cu to

tul neobișnuită este cea din acest 
an de Ia Arad. Acest important 
centru nautic, un adevărat izvor 
de elemente valoroase, a avut în 
fiecare an o participare puternică 
în finalele campionatului. Ei bine, 
în acest an, din Arad participă 
la campionate numai... 5 concu- 
renți. cifră cu totul inadmisibilă, 
și care nu reflectă posibilitățile 
reale locale. Se pare că, atit la 
Arad cit și la București, unele 
prescripții ale actualului regula
ment de calificare în loc să facili
teze mai mult au împiedicat ca
lificarea unor echipaje bune pen
tru finale.

Primele probe ale finalelor se 
desfășoară miine, începind de la 
ora 17. Se dispută calificările la 
trei probe masculine (simplu, du
blu și 44-1), la care numărul de 
participant! este mat mare de 4 
(finala se dispută pe 4 culoare). 
Simbătă după-am'ază se dispută 
recalificările acelorași probe, du
pă care, Ia ora 17, încep finalele 
campionatului feminin (simplu, du
biu, 4-1-1 vîsle, 4-f-l rame. 8+1).

In sfîrșit, duminică dimineața— 
de la ora 9 — se desfășoară fi
nalele celor șapte probe masculine 
(simplu, 2 rame. 2 vîsle, 2+1, 4 

f. c., 4+1 și 8+1).

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE TENIS DIN CAPITALA

Ieri, pe terenurile centrului de 
antrenament nr. 2 a avut loc prima 
zi a turneului triunghiular de tenis 
organizat de colectivul Știința Po
litehnica București în compania re
prezentativelor Bulgariei și Turcki. 
Fiecare întîlnire cuprinde 4 partide 
de simplu și 2 de dublu, la care iau 
parte cîte 4 jucători de ech »pă. re
zultate: Anghclescu-I+tezarov (B)
6—2, 6—2; Dancea-Calcev (B) f—2
C—C; Mita-Osgenel (T) 3—6. 0—€; R°- 
manski (B)-Gursu (T> C— 2, f—4; 
Slapciu-Balaș (T) 6—2, 2—5, 3—T;
Ciuparov ;B)-Sevendin (T) 6—3. (—4; 
Dancea, Silbermp.n-Laz^rov. Calce v 
6—1, 6—0: Slapciu-Ciuparov 5—7. 3— 
Deincea-Useenel 1€—8, 6—1; CâJrev-
Gtirsu 7—5, 6—4. Turneu) ia sfîrșit 
astăzi» meciurile desfășurîndu-se pe

aeelsși teren de la orele 9 dim. și 
16 p. m.
AZI: O NOUA ETAPA IN CAMPIO
NATUL CATEGORIEI A DE RUGBI

Campionatul categoriei A. de rugbi 
programează astăzi o nouă etapă 
(VIII-c). Cu acest prilej se vor des
fășura patru partide, (a cincea — 
C.S.A. Orașul Stalin — PROGRESUL 
F. B — fiind amînatu pentru data 
de S3 iunie). La București au loc 
partidele : DINAMO-LOCOMOTIVA 
P.T.T. (Stadion Dinamo ora 17.30), 
ENERGIA I S.P. — ȘTIINȚA INST. 
MINE (Stadion Tineretului IV ora 
17,3W. ENERGIA REPUBLICA—LO- 
COMOTIVA GRI VITA ROSIE (Sta
ci ’r-n Tineretului II ora 17.30).

Ta Petroșani, echipa locală, ENER
GIA întîlnește pe deținătoarea ..Ov
rei R.P.'R.**, formația CASEI CEN
TRALE A ARMATEI



Pe marginea recentului turneu international de tenis LA JUMĂTATEA DRUMULUI...
CITEVA SUGESTII

Organizarea de competiții inter
naționale constituie pe drept cuvînt 
unul din factorii principali ai sti
mulării progresului unui sport și 
totodată un mijloc de comparație 
al valorilor. Principiul de mai sus 
este perfect valabil și pentru ten's. 
Și din acest punct de vedere apre
ciem cum se cuvine inițiativa fo
rurilor de specialitate de a relua 
în Capitală firul întrerupt al ma
rilor întreceri ale „sportului alb“- 
Amploarea acestei ediții — prin 

partic'parea a 11 țări — reliefa
rea capacității noastre de organi
zare, ca și interesul arătat de pu
blicul bucureștean, au justificat 
elogiile care ni s-au adus de către 
toți conducătorii și sportivii străini.

Sîntem convinși însă că turneul 
internațional de tenis din Capi
tală, sub forma în care s-a des
fășurat, în afara succesului pro
pagandistic despre care am vorbit, 
nu ne-a folosit întru totul și pen
tru viitor el trebuie așezat 
pe alte baze. Este știut că 
tenisul romînesc are o poziție 
slabă pe plan internațional. Situa
ția poate fi remediată printr-o 
asiduă muncă de instruire pentru 
formarea de cadre dar și prin 
confruntări cit mai dese cu valori 
confirmate în ierarhia europeană 
și chiar mondială. Și dacă ne-a 
putut impresiona numărul concu- 
renților străini nu am simțit ace
lași efect la citirea numelor aces
tora. Cu citeva excepții, acelea 
ale campionilor sovietici Andreev 
și Valeria Kuzmenko, in oarecare

PENTRU VIITOR — S-a încheiat prima parte a activității intern-aționale

DUPĂ MECIURI DE UN RIDI
CAT NIVEL

Au fost desemnați si campionii 
republicani la lupte libere
Tg. Mureș 19 (Prin telafon).

Timp de trei zile — de duminică
și pînă marți 18 iunie — s-au
desfășurat în spațioasa sală IMF 
din localitate finalele campionatu
lui republican individual de lupte 
libere seniori. La întreceri au par
ticipat 65 concurenți: In compa
rație cu anul trecut, nivelul con
cursului a fost net superior. Au 
fost executate precede? specifice, 
la aceasta contribuind desigur și 
cele învățate de reprezentanții 
noștri la campionatele mondiale 
de la Istanbul. Accentuez asupra 
faptului că luptătorii care au în
cercat să se bazeze pe procedeele 
de lupte clas'ce au fost puși de 
la început în inferioritate/ De re
marcat buna comportare a tineri
lor O. Lustig (Loc.T.), I. Mihala
che (En. Sinaia), T. Jula (Din.
S. M.). O proastă impresie a fă- 
cut-o atitudinea nesportivă a iui
M. Belușica (Din. B.) după meciul 
pierdut la Fr. Ballo. De altfel el 
a și fost descalificat de juriu. Or
ganizarea încredințată comisiei re
gionale de lupte și colectivului 
sportiv Voința poate fi caracteri
zată într-un singur cuvînt: model.

Din noianul de întîlniri sînt de 
scos în evidență următoarele: cat. 
57kgr.: I. Mihalache (En. Sinaia) 
b.t. I. Ghincea (En. O. St.), I. 
Mihalache face meci egal cu I. 
Nemeș (En.O.St.), cat. 62 kgr.-
1. Bivolarii (En. Huned.) termină 

la egalitate cu V. Popescu (Din. 
B.), V. Popescu (D.B.) b.p. T. 
Jula (Din.S.M.), cat. 67 kgr.: C. 
Ardeleana (OCA) b.p, Iulîn Pintea 
(V.Tg.M.) îl!, cat. grea: V. Bunta 
(Loc. Ord.) b.p. V Const?ntinescu 
(Pr. Buc.].

Iată și clasamentul finalelor: 
CAT. 52 KGR.: /. .4. Rirszf (D. 
B.). 2. O. Lustig (Loc. T.). I. Fi- 
nichiu (En. Sinada), CAT. 57 
KGR.: Nu a fost decernat titlul 
și nu a fost stabilit clasamentul 
deoarece au fost viciate rezulta
tele unor meciuri. Pentru primul 
loc concurează I. Nemeș (En. O. 
St.), I. Mihalache (En. Sinaia) 
și I. Ghincea (Din.O.St), CAT. 
62 KGR.: /. V. Popescu (Din.B.)
2. T. Jula (Din.S.M.). 3. I Bivola
rii (En. Huned.), CAT. 67 KGR.: 
/. C. Ardeleana (CCA). 2. I. Pin
tea (V.Tg.M.), 3. P. Sanda (Loc.
T. ), CAT. 73 KGR.: /. Fr Harri 
(En.O.St.). 2. C. Ujbar (Loc.T),
3. C. Hathazi (Din.B.), CAT. 79 
KGR.: 1. N. Popovic! (Din.B.), 
2. I. Mureșan (En.O.St.), 3. Gh. 
Marinescu (St. Buc), CAT. 87 
KGR.: 1. Fr. Ballo (V.Tg.M.), 2.
N. Brciu (Loc. Ord.l. 3. T Tarbă 
(En. PI). CAT. GREA: 7. Gh. 
Martan (Fl.r.. Cl"i). V, Bunta 
(Loc. Ord.), 3. V. Const ntinescu 
(Pr. Buc.).

V. KADAR coresp.

măsură ale polonezilor Jedrzejow- 
ska, Piatek, Radzio, și Îndeosebi 
ale cunoscutelor Jacqueline Ker- 
mina și Ginette Bucadle, restul 
oaspeților au avut o valoare me
die. In aceste condiții, mai ales 
tinerii noștri și odată cu ei an
trenorii nu au avut suficiente e- 
xemple de măiestrie pentru a în
văța, pentru a se perfecționa. 
De ce nu am putut vedea la lucru 
mai multe „rachete" renumite? 
Credem că datele disputării tur
neului nu au fost judicios alese, 
ele fiind fixate la citeva zile după 
terminarea campionatelor interna
ționale ale Franței de la Roland 
Garros, la mai puțin de o săptă- 
mină de tradiționalul Wimbledon 
și aproape concomitent cu sfertu
rile de finală ale Cupei Davîs, In 
această șitua'ie, din lipsă de ca
pete de afiș, organizatorii au tem
porizat supărător 
rea în concurs a 
ber 
venit 
respective din două probe.

Să privim m viitor- Bazele au 
fost puse și acest început este bine 
să f>e continuat neapărat, să devie 
tradițional. Avem exemplele încu
rajatoare ale internaționalelor 
tir și in special de atletism — 
nul acesta la a X-a ediție — în 
care după începuturi modeste, oa
meni inimoși au reușit să reuneas
că in scurt timp, fruntași eu
ropeni și mondiali ai discipline
lor respective. Tenisul are și el 
activiști de nădejde. Pentru reu
șita unor asemenea concursuri in
ternaționale printr-o prezentă de 
calitate este necesar insă 
să. alcătuiască 
fixarea datelor 
convenabile cit 
— finind seamă 
competlțional, — 
cutarea acestor date, din timp, cu 
cei interesați, trimiterea de invita
ții nominale și folosirea in acest 
scop a prilejurilor oferite de con
gresele Federației Internaționale de 
Ten's. In același timp ochii orga
nizatorilor proximei ediții trebuie 
să se îndrepte către retușarea a- 
numitor condiții materiale ale 
concursului (îmbunătățirea calității 
terenurilor, completarea inventaru
lui sportiv, întregirea și pregăti
rea temeinică a corpului de arbi
tri) pentru realizarea unui cadru 
atrăgător și adecvat importanței 
unei asemenea competiții. Numai 
astfel putem spera în deplina mi
litate și eficacitate a campionate
lor internaționale de tenis reinau- 
gurate de curînd și in crearea li
nei notorietăți tradiționale.

C- SEVEREANU 
N. MARDAN

care pînă
— ținînd

de mult intra- 
austriacului Hu

la urmă n-a mai 
deschise seriile

de
a-

ca ei 
un plan practic: 
de desfășurare 

■nai multor firi
de calendarul lor 
anunțarea și dis-

De la echipele naționale la echipele

Ln .duel" intre Az-ramidis (Grecia B) — stingă — și Brin- 
zei (Romtnia B) — dreapta — care ilustrează dîrzenia cu care 
s-a jucat in meciul de stmbăia trecută.

Pentru amatorii de fotbal, săp- 
tâmina aceasta va fi din nou bo
gată în evenimente. Mai întîi un 
„intermezzo" ocazionat de intere
santa evoluție a fotbaliștilor de la 
Olympique Marseille, asigură bucu- 
reștenilor programul fie azi și sim- 
bătă. Apoi se va relua „CUPA

la categoria A.
i de data aceasta

sint— interesați toți iubitorii de
fotbal din țară — se vor disputa 
jocurile etapei a Vil l-a.

Reluarea acestei competiții nu 
va stinge însă comentariile — fi
rești — care urmează manifestări
lor internaționale recent desfășu
rate. Confruntările internaționale 
ale fotbalului nostru cu care s-a în. 
cheiat sezonul de primăvară (pre
lungit pînă în miez de iunie) au 
prilejuit concluzii — legate de pro
blema selecției și de pregătirea se
lecționam ilor — care privesc în
deaproape activitatea competîțio- 
nală a echipelor de colectiv.

Bilanțul — sec — al activității 
echipelor reprezentative indică: 
opt meciuri într-o lună, două vic
torii (ambele asupra fotbalișFlor 
greci), patru meciuri nule (cu Po
lonia B, U.R.S.S. A. și B. și Suedia 
tineret), două infringed (cu Belg z 
A și Anglia tineret) și un golaveraj 
cam sărăcăcios, 8 goluri date și 
7 primite. Peste rezultatele întîln.ri- 
■ ------------ --------- <—z CJ1

din
An- 
(în 

d s-

PRIMĂVERII" 
Duminică — și

lor, dintre care subliniem însă, 
fiind foarte valoroase pe cele 
partidele cu U.
glia tineret 
eondițiunile în 
pută un joc

Și
R. S. S. A, 
Grecia A 
care se 
în pre'im narile

Amănunte de organizare in legătură cu meciul de azi
• Pentru meciul de azi (Locomo

tiva București-Ollympique Marseille) 
sînt valabile biletele seria > astfel: 
biletele tribuna T-a intrarea prin 
str. Maior Ene; biletele tribuna 0 la 
tribuna T-a sectorul B, intrarea prin 
str. Maior Ene; biletele tribuna Il-a 
intrarea prin str. Izvor; biletele la 
peluza I-a. sectoarele 1», 11, 12, 13, 14. 
15 și IC ce aveau intrare prin șos. 
Tancului, vor intra prin str. Puțu cu 
Apă Rece; biletele peluza a H-a 
sectoarele 32. 31, 34, 27, 39. 39 și 
40 vor avea Intrarea prin str. Izvor. 
Legitimațiile C C.F.S./C.M. vor 
avea acces în felul următor: roșit 
și albastre în piele la tribuna I-a 
sectorul B: roșii In dermatin. albas
tre în pînză pentru membrii comi
siei centrale de fotbal, gri pentru 
maeștrii sportului la fotbal, au ac
ces la tribuna I-a, (intrarea prin

str. Maior Ene); legitimațiile verzi 
(ziariștii) au acces la tribuna pre
sei (tribuna I-a). Fotoreporterii cu 
carnete verzi și autorizații au acces 
pe teren cu intrarea prin str. Puțu 
cu Apă Rece. Arbitrii și antrenorii 
de fotbal cu carnete au acces la 
tribuna l-a prin str Maior Ene.
• Biletele pentru intîlnire*  in

ternațională de fotbal Progresul Bu- 
curești-Olympujue Marseille care se 
va desfășura sknbătă 22 iunie pe 
stadionul Republicii, se găsesc de 
vînzare începînd de azi la: agenția 
Pronosport, calea Victorie ș, agenția 
C.C.A.. casele de bilete de la sta
dioanele Dinamo, GiuleTti, Repu
blicii și chioșcul din str. Ion Vidu. 
Biletele pentru elevi și studenți se 
găsesc la casele de la stadionul Re
publicii.

(Foto: L- TIBOR)
campionatului mondial), noi situăm 
calitatea comportării echipelor 
noastre. Și din acest punct de ve
dere e bine să nu ne entuziasmăm 
prea mult, chiar dacă echipa A a 
mers mai bine de la meci la meci, 
iar selecționata de tineret a avut, 
în general, o comportare mai con
stantă. De la începutul slab al a- 
cestui sezon internațional (expli
cabil prin dificultățile externe și 
interne, ca să spunem așa, ale 
muncii de selecție și prin pregăti
rea insuficientă a unor selecționa- 
bili) și pînă la revirimentul de 
la încheierea sezonului (ca urmire 
a faptului că loturile au devenit 
cu timpul mai omogene, iar jucă
torilor li s-a asigurat o pregătire 
mai apropiată de necesitățile fie
căruia Și de cerințele unor repre
zentative) s-au constatat scăderi 
și lipsuri care ne fac să acordăm 
acestui bilanț doar calificativul ge. 
neral de „mulțumitor" și care tre
buie să atragă atenția în primul 
rînd.

Lipsurile din pregătirea fizică, 
tehnică și tactică a jucătorilor, si
tuația deficitară a loturilor în pri- 
i inia titularilor unor posturi (fun-

de colectiv
stînga, extrema, înaintași cen*  
și insuficiența jocului îna n-

dași 
tru) 
lașilor și înaintărtor ca orientare 
finalitate Și eficacitate în acțiun?, 
constatate cu prilejul activității 
reprezentativelor, nu s?nt decît re
flexele unor lipsuri mai vechi 
mereu semnalate în activitatea e- 
chipelor fruntașe de colectiv, 
d că acelea care dau jucători r 
ționalelor". Și acțiunea de lichida
re a acestor lipsuri de aici trebuie 
începută, din colective, cu accent 
special pe selecțioaabili.

In toamnă, echipele noastre na
ționale vor avea din nou un pro
gram bogat, mai ales echip?. A 
care-și va continua eforturile pen
tru a obține calificarea la turneul 
final 
Este 
Și 
rate 
bune 
ei la îndeplinire. Pentru aceasta 
socotim că aint necesare citeva 
măsuri prealabile dintre care prima 
și cea mai importantă este ÎNTĂ
RIREA MUNCII DE INSTRUIRE 
LA COLECTIVE PRINTR-O TE
MEINICA ÎNDRUMARE Șl UN 
RIGUROS CONTROL la fața locu
lui. O mare atenție trebuie acor
dată pregătirilor în vederea cam
pionatului care va începe în au
gust. „îndrumarul" și îndrumările 
prin buletinul informativ sau prin 
conferințe nu sînt suficiente. Este 
necesar ca organele tehnice, antre
norii de stat și membrii cortegiului 
central de antrenori, să desfășoare 
o eficientă muncă de teren, așa 
cum s-a făcut dar sporadic, pen
tru a îndruma și orienta pe an
trenori spre o muncă de 'nstriiird 
mai temeinică șt mai apropiată de 
nevoiile generale ale fotbalului nos
tru, intervenind energic acolo unde 
lucrurile nu merg bine.

O asemenea măsură, pusă o- 
dată în practică, va contribui la 
lichidarea multor lipsuri tehnice și 
tactice, la o mat bună pregătire 
a echipelor, la un campionat de 
nivel ridicat și deci, Ia ușurarea 
muncii de selecție și de pregătire 
a loturilor naționale.

PETRE GAȚU

Și

a-
.na-

al campionatului mondial, 
o

de aceea
din timp eondițiunile cele mail 
care să înlesnească ducerea

sarcină foarte 
trebuie

diiicHă 
asigu-

Energia Tg. Mureș—Progresul București 2-2 (2-0)
Tg. Mureș 19 (prin telefon). — 

In momentul cînd arbitrul Eugen 
Bucșa din Sibiu a chemat la în
trecere echipele Energia Tg. Mu
reș și Progresul București,, alcă
tuite din: Stroe — C. Szasz, Nagy, 
Crișan — Kajlik, Gierling — Ma- 
gheț, Jozsi, Torok, Meszaros II, 
Meszaros I (Energia) și Birtașu — 
Toma, loniță, Nedelcu — Ciocea, 
Știrbei — Oaidă, lonescu, Banciu, 
Smărăndescu, Dinulescu (Prog.), 
cei 6.000 de spectatori erau scep
tici în privința calității jocului 
pentru că Progresul alinia o for
mație fără cinci titulari. Pină la 
urmă însă, spectatorii au plecat 
pe deplin satisfăcuți de jocul pres
tat de ambele echipe.

Spre deosebire de meciurile din 
trecut, cel de azi a prilejuit un joc 
de calitate, cu nenumărate faze 
frumoase la ambele porți. Aproape 
nu a existat atac care să nu se 
termine cu șut la poartă. Local
nicii au fost cei care au excelat 
în această privință, trimițînd pes
te 30 de șuturi la poarta lui Bir-

tașu. O deosebită vervă de joc 
a arătat Meszaros II, cel mai bun 
jucător de pe teren.

Iată cum s-au marcat golurile: 
min. 13 — Torok centrează și 
Meszaros II reia din voie perte 
cap în colțul stîng al ‘pdfții, mar- 
cînd astfel un gol de o rară spec
taculozitate; m:n. 33: Meszaros I 
pătrunde în careu unde este faul
tat de Ciocea; penaltiul este trans
format de Meszaros II: 2-0; min. 
49: Oaidă depășește pe C. Szazs, 
driblează pe Stroe și trimite min
gea la Dinulescu, care înscrie ne
stingherit: 2’1; min. 79: Banciu 
stopează o minge la 18 m. de 

poartă și înscrie 2-2.

In sfîrșit, cHn nou, programele 
concursurilor Pronosport cuprind 
meciuri de eateg. A.

Astfel, programul concursului Nr. 
25 de duminică 23 iunie am putea 
spune „cu aproximație’’ că are un 
conftout pur indigen.

Sîntem determin.-’I să sțsunem 
„cu aproximație“ deoarece, pe lin
gă cele 4 meciuri de categoria A 
și 5 de categoria B, programul aces
tui concurs mai cuprinde și trei 
mecxiri internaționale: R.P Un
gară (A)—R.P. Bulgaria (A) camp, 
mondial. R.P. Bulgaria B — RP. 
Ungară B și R.P. Ungară (tineret)— 
RP. Bulgaria (tineret).

Iată de ce s-ar putea ca la cel de 
al 25-lea concurs să se înregistreze 
și cel mai mare număr de variante 
depuse acest an.

De altfel, premizele realizării unor 
asemenea previziuni sînt oarecum 
create (la concursul de duminica 
trecută s-a<u depus peste 1.200.4)00 
variante).

Și acum, luați în fată programul 
concursului 25 si fixati-vă asupra 
pronosticurilor dumneavoastră.

★
Se aduce la cunoștința participan- 

tilor din Capitală1 că plata premii
lor de la concursul Nr. 24 din 16 Șu- 
nie a.c. se face vineri șa sîmbâtă 
Ia agențiile proprii din raioanele 
unde participantii si-au denus bu- 
le+noîe, d'-nă cum urmează:

Raionul T. viadîmîreseu — în Ca
lea Victoriei 9, Raionul Stalin —

^^onosport
în str. Aristide
Lenin
3, Raionul 1 Mai 
cel Mare
Dej-Bd. 6 Martie 73, 
Bâlcescu — Bd. 1843 nr. 
nul Grivita roșie — Calea 
2M. Raionul 23 August — 
Mihai Bravu 84.

Briand
in str. Schitu 

în 
1Z7, Raionul

4. Raionul 
Măgureanu 

Șos Ștefan 
Gheorghiu 

Raionul Nac. 
39. Baio- 

Grivițel 
. în Șos.

ȘI ACUM O NOUTATE!

„Cursa Prieteniei Romino- 
care se desfășoară în zi- 

Pronos- 
concurs

La 
Bulgare" 
lele de 1—7 iulie a.c., I. S. 
port organizează primul 
special la ciclism.

Participarea este gratuită, 
sul e dotat cu premii în valoare de 
15.0M lei (trei premii a 5 #5# lei» și 
se dispută separat de concursul obiș
nuit.

Pentru a participa procedați ast
fel:

Ridicați de la agențiile Pronosport 
fără a plăti nimic cite formulare 
doriți. Completați din timp buleti
nele cu pronosticuri 1, X. 2. însem
nați ci.i 1 dacă considerați că' ci
clistul respectiv va ocuila în clasa
mentul general de la sfîrșitul com-

Concur-

petiției un loc de la 1-3, cu X de 
la locul 4—6 șl cu 2 de la locul 7 
in Josul clasamentului.

Completați toate rubricile (12+4 
rezerve).

După ce a-ți completat buletinele 
mergeți la o agenție și le depuneți 
achitind 0,25 lei pentru fiecare bu
letin simplu ț; Z.ZZ ” 
care bute tin multiplu. 
Ioanele 3 și_  așteptați
cursei și rezultatele.

Concursul se închide 
țară in seara zilei de 
a.c. Rezultatele vor fi 
de I.S. Pronosport

Tată acum 
sului special Pronosport

1. C. Dumitrescu
2. N. Hristov
3. St. Poreceanu
4. M. Dimov
5. C. Moiceanu
6 C.
7. I.
6. I
9. G.

16.
11
12.

și 0,50 lei pentru fie- 
Ridicați ta- 
desfășurarea

în întreaga 
joi 27 iunie 

comunicate

PROGRAMUL coneur-
la ciclism:

I. 
I. 
L.

Ba'ciu
Todorov
Constan tin eseu 

Moiceanu 
Vasile 
Kristev
Zanoni

REZERVE:

A.
B.

C. St. Stefu
D. I. Kabulov

A. Selaru 
A. Gnmacov

fR.P R.) 
cR-P.B.) 
(R.P R.) 
fft-P.B.) 

(R.P.R.) 
(R.P.R.
(R.P.B.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R.P.R.) 
(R-P.B.) 
(R.P.R.)

(R.P51.) 
<r..p r»' 
(R.P.R.) 
CR.P.B.)

La sfîrșitul acestei săptămîni 
Timișoara va găzdui marea săr
bătoare a atletismului școlar, fi
nalele campionatelor republicane 
școlare pe anul 1957. La întreceri 
vor îua parte campionii — băieți 
și fete— Ia toate probele desfă
șurate în cadrul campionatelor re
gionale. Cu acest prilej vor parti
cipa elevi și eleve cu nume cu
noscute în lumea atletică dar și 
foarte multe elemente recent des
coperite și, desigur, de asemenea, 
talentate. Toți participant» tre
buie să fi dovedit în carsul anu
lui școlar sîrguință la învățătură. 
De altfel, regulamentul întrecerilor 
nici nu admite participarea ,— 
elevi care au note mai mici

Cu ocazia finalelor acestor 
pionate, participanții se vor 
dui să corecteze recordurile 
blicane școlare de atletism, 
— conform regulamentului — nu 
pot fi stabilite decît în cadrul a- 
ceslei etape

Întrecerile 
așteptate cu 
și profesori, 
culeagă roadele 
-rate pînă acum pe tărîmul atle
tismului școlar.

acelor 
de 3, 
cam- 
stră- 
repu- 
care

de la Timișoara sînt 
mult interes de elevi 
care au prilejul să-și 

muncii desfășu-



Astăzi începe la Sofia .x j
CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET

Ech;pa țării noastre intilnește azi Ungaria

Astăzi începe la Sofia a Vl-a e- 
diție a campionatului european de 
baschet. Pe drept cuvînt, de astăzi 
atenția baschetbaliștilor de pe în
tregul nostru continent este con
centrată spre capitala Bulgariei.

Campionatul al cărui start va 
fi dat astăzi se anunță drept unul 
dintre cele mai disputate, poate 
chiar cel mai echilibrat din întrea
ga istorie a acestui gen de compe
tiții. La concluzia aceasta ajungi 
destul de repede cercetînd rezul
tatele înregistrate în întîlnîrile din 
ultimii doi ani (care au trecut de 
la campionatele din 1955 de la Bu
dapesta) dintre cele mai bune e- 
chipe ale continentalul. De pildă.

CAMPIOANELE EUROPEI 
IN DECURSUL ANILOR

1947 — Praga :
VI ETICA 
1949 — Cairo : 
1951 — Paris:
VLETICA
1953 — Moscova: UNIUNEA 
SOVIETICA
1955 — Budaoesta : UNGARIA 
1957 — Sof’a ': ’

UNIUNEA SO-

EGIPT 
UNIUNEA SO-

în acești doi ani Cehoslovacia a 
învins și a fost învinsă de Franța, 

. Bulgaria a dispus de Ungaria, dar 
a fost învinsă de 
țării noastre. Italia 
hoslovacia, dar a 
Romîniei, Uniunea

. învins pe actuala camp oană euro
peană — Ungaria — și pe Cehoslo
vacia dar a pierdut la București în 
fața echipei noastre etc. etc. Iară, 
deci, -eă sensibilul echilibru de va
loare dintre principalele pretenden
te la titlu este evident ; iar la Sofia 
— în prezența tuturor acestor aspi
rante la cununa de lauri a învin
gătorului — el va caracteriza în
săși marea în*-—-»-».

reprezentativa 
a întrecut Ce- 
cedat echipei 
Sovietică a

Sistemul de disputare actual (va 
fi ultima 
fiindcă de 
ție el va fi schimbat) pune di
ficultăți echipelor de valoare chiar 
din faza preliminară, aceea a se
riilor, unde este suficient un sin
gur accident penlru ca outsiderul 
să fie eliminat. Prin acesta pris
mă trebuie văzute și șansele e- 
chipei noastre care, după părerea 
noastră, va avea o misiune la tel 
de grea în serii ca și — eventual
— în turneul finaL Motivul este

• acela că ultimele performanțe ale 
baschetbaliștilor ronîni au atras 
atenția tuturor echipelor asupra lor 
și aces'ea vor juca... în consecin
ță. Cele mai importante elemente 
în lupta reprezentanților noștri 
pentru afirmarea deplnă. trebue 
să fie calmul și stăpinirea de sine. 
Fiindcă in acest „maraton bas- 
chetbalistic" (10-11 meciuri în tot 
atitea zile) ori ce fisură la teme
lia încrederii și a bunei înțelegeri 
poate fi fatală. In plus, convinge
rea noastră este că nu numai ocu- 
panții locurilor 2-3 în clasamentul 
general, ci și campioana europeană 
va suferi — după toate probabili
tățile — înfringeri, așa că este po
sibil ca titlul să fie decis chiar fa • 
coșaveraj. Total este posibil față 
de evidenta egalitate de forțe din- - 
tre cele 6-7 reprezentative care se 
gindesc la... posibilitatea de a obți. 
ne la SoC.a titlul de campioană eu
ropeană.

Să sperăm că baschetbaliștii noș
tri se vor comporta la Sofia pe 
măsura forțelor lor și — mai ales
— pe măsura ultimelor tar perfor
manțe care i-au impus pe plan con 
tinentaL

oară întrebuințat, 
la viitoarea edi-

SOFIA 19 (prin telefon). 
(n.r„- ieri) s-a făcut tragerea 
sorți a seriilor și programarea 
melor jocuri. Cele patru serii 
alcătuite astfel: l-a: Uniunea

Azi 
la 

pri- 
sint 
So-

Atletii sovietici în Suedia
Echipa amețitor sovietic; care 

se găsește în prezent în Suedia 
a participat la un concurs orga
nizat în cinstea inaugurării nor* 
Iui stadion din orașul Uddevall- 
Gu acest prilej tari Lituev a ob
ținut în proba de 110 m garduri 
timpul de 14“3/10. Recordmana 
mondlolă Nina Otkalenko a aler-

in 
în

Din actvitatea sportului cu motor
Severin, faza a Il-aDuminică Ia Tr,

gat distanța de 800 m oiat 
2'08'X). iar în proba de săritură 
înălțime Igor Kașkarov a realizat 
1,95 m. Un timp excelent a obți
nut L. Barteniev în proba de 100 
m p!5at — 10“4/10, în timp ce 
Lituev a alergat 400 m plat în 
48”6/IO. Cursa de 3000 m a fost 
câștigată de sportivul sovietic De- 
siatcikov cu timpul de 8’23“0.

vietică, Polonia. Turcia, Austria; 
Il-a: Ungaria, ROMINIA, Finlan
da, Belgia; IlI-a: Cehoslovacia, iu
goslavia, Scoția, Albania; IV-a: 
Bulgaria, Italia, Franța, Germania 
Occidentală. Primele două din fie
care serie se califică pentru tur
neul final.

Primele jocuri se dispută AZI, 
în următoarea ordine: Cehoslova
cia—Scoția, Uniunea Sovietică— 
Austria. Polonia—Turcia. Albania— 
Iugoslavia. Bulgaria—Germania 
Occidentală, UNGARIA—ROMI- 
NIA, Finlanda—Belgia, Italia— 
Franța. MÎINE: Turcia—Austria, 
Iugoslavia—Scoția, Franța—Ger
mania Occidentală, Cehoslovacia— 
Albania, Ungaria—Finlanda, BEL
GIA—ROMINIA, Uniunea Sovie
tică—Polonia.

a campionatului de viteză pe circuit
Sportul cu motor se află in pli

nă adiivitate competițională. In 
fiecare duminică se desfășoară 
competiții importante care scot în 
evidență buna pregătire a motoci- 
cliștilor. Duminica trecută a avut 
loc concursul pentru stabilirea re
cordurilor pe kilometru lansat și 
cu start de pe loc. Cele 14 recor
duri realizate sînt o mărturie con
vingătoare a faptului că motoci- 
cliștii noștri se află în cea măi 
bună formă. De altfel, trebuie să 
anunțăm că în urma calculelor 
efectuate de arbitri s-a ajuns la 
concluzia că cele 14 recorduri sînt 
de fapt ...15. Fusese omisă perfor
manța realizată de echipajul Gh. 
Ion + N. Sădeanu (C.C-A.) careta 
bordul unei motociclete B.S.A. de 
500 cmc. a obținut timpul de 32 
sec. 14 100. nou record al R.P.R. 
(vechiul record era de 32 sec.

1.

64/100 și aparținea echipajului Gțh. 
Ion -ț- C. Udrescu).

Duminica aceasta se va desfă
șura la Turnu Severin faza a 11-a 
a campionatului republican motoci- 
clist de viteză pe circuit. Traseul 
ales de organizatori — asociația 
Energia — cere concurenților o 
foarte bună pregătire. Antrenamen
tele oficiale vor avea loc vineri 
după amiază și sîmbătă dimineața. 
Concursul se va desfășura dumi
nică dimineața începînd de la 
ora 9.

Regulamentul campionatului pre
vede acordarea titlurilor ‘de cam
pioni alergătorilor care vor rea
liza trei victorii.

Cîștigătorii primei faze, 
fășurată la Ploești, sînt:

des- 
cat.

Reprezentatrw de lupte TIR- Fintanda sosește azi
Pentru azi și-a anunțat sosirea 

reprezentativa de lupte a asociației 
sportive muncitorești TUL Finlanda. 
Fac parte din latul deplasat 8 lup
tători. un conducător, un antrenor 
și doi arbitri. Din echipă — care se 
anunță mai puternică decât aceea 
care ne-a vizitat anul trecut — iac 
parte și doi campioni ai Finlandei 
și anume Peter Nordlund (cat. 67 
kgc.) și Jako Virta (cat grea).

Oaspeții vor susține două întîlniri 
în compania reprezentativelor aso
ciației sportive Energia (în care 
vor figura printre alții Gh. Szabad. 
V. Bularca. I. Mureșan, P. Popescu. 
Fr. Horvath ș. a.). Primul meci 
se va desfășura sîmbătă începtnd 
de Ia ora 20 pe terenurile Știința 
(str. V. Pîrvan), iar cel de al doi
lea marți 25 iunie la Sinaia.

Concurs republican și internațional 
de călărie în Capitală

125«mc. Mihai Pop (Dinamo); caL
150 cmc. (fete): Venera

Vasilescu (Energia); cat. 250 
cmc: Ludovic Szabo (Dinamo); 
cat. 350 cmc.: Grigore Bereny 
(Energia); cat. 500 cmc.: Ion Ola- 
ru (Dinamo); cat ataș: Dănescu-t- 
Huhn (C.C.A.)

La numai cîteva zile ele la des
fășurarea primului concurs repu
blican de călărie din Capitală, a- 
matorii acestui sport vor avea po
sibilitatea să urmărească, cu în
cepere de mîine, la baza hipică 
din Calea Plevnei, noi întreceri la 
dresaj și obstacole.

Concursul republican, organizat 
de această dată de .asociația Re
colta, va cuprinde în afară de cele 
11 probe ale sale și alte 3 rezer
vate întîlnirii internaționale de că; 
lărie dintre reprezentativele de ti
neret ale asociațiilor Recolta din 
R.P.R. și M.D.O.S.Z. din R. P. Un
gară. Tinerii călăreți maghiari, 
printre care remarcăm prezența 
lui Șuti Istvan component al echi
pei maghiare participantă la Jo
curile Olimpice de la Stockholm, 
au sosit ieri dimineață în Capitală, 
întrecerile de călărie se vor des
fășura mîine, sîmbătă și duminică ' 
dimineață și după-amiază. i

C. DUMITRESCU—in revenire— a învins in 
etapa a III*a a „Cursei Munților”

Sibiu (prin telefon de la trimisul 
nostru). După cum era de prevă
zut, echipa Voința și tricoul gal
ben (C. Moiceanu) au fost ținta 
unor repetate și îndîrjite atacuri 
din partea celor de la Dinamo și 
C.C.A., de-a lungul unei etape a- 
gitate cum rar am văzut. La a- 
ceasta au contribuit efectiv cicliștii 
germani, unguri și polonezi cărora 
li s-au alăturat sportivii de la 
Energia, I ocomotiva și Progresul. 
Intr-un cuvînt, o etapă rapidă în 
ciuda vîntului din față și apoi a 
ploii pe alocuri torențială. Duelul 
dintre C.C.A. și Dinamo (aflate 
ta plecare doar la cîteva secunde 
una de alta, în clasamentul ge
neral) s-a soldat cu un rezultat 
favorabil pentru militari. Din e- 
chipa Dinamo I, Aurel Șelaru — 
al treilea om necesar dinamoviști- 
lor în clasamentul pe echipe — 
nu a izbutit să ia parte ta eva
darea decisivă. C. Moiceanu, pru
dent, a rulat tot timpul în față 
răspunzînd neîncetat numeroaselor 
atacuri. Totuși, la un moment dat, 
ta 40 km. de sosire, a fost sur-

prins „pe picior greșit”, după 
cum ne-a declarat chiar el la ter
minarea etapei. Adică, resimțindu-se 
după înverșunata luptă dusă de la 
Orașul Stalin și pînă în apropiere 
de Sibiu (la aproximativ 40 km.), 
nu a mai putut să se „lipească” 
de grupul de fugari condus de 
C. Dumitrescu (unul din princi
palii animatori ai etapei) care se- 
zisase prompt momentul clnd Moi
ceanu. căutind să se relaxeze, tre
cuse la adăpost spre mijlocul plu
tonului.

Iată cum s-a produs faza hotă- 
rîtoare. Torok, Kiss Dalo și 
Teske, atacă sec și fug din pluton, 
luînd în scurt timp un avans de 
300 m. Dumitrescu, la rîndu-i,- 
lansează și el un atac și se des
prinde împreună cu D. Munteanu, 
C. Tudose, St. Poreceanu, Kamins
ky, Gh. Șerban, Zanoni și Molnar 
(acesta din urmă va sparge puțin 
mai tîrziu și va rămîne). Grupul 
lui C. Dumitrescu îi ajunge pe 
cei trei fugari și apoi o morișcă 
extraordinară, care luptă eroic pe o 
ploaie torențială, hotărăș'e soarta

La 19 și 21 iulie
Rommia — Ungă ria la volei

Echipele reprezentative de volei 
ale României vor susține ultimele 
întîlniri internaționale înaintea ple
cării la Jocurile Tineretului de Ia 
Moscova, la 19 și 21 iulie în com
pania selecționatelor Ungariei. Vi
neri 19 iulie echipele masculine și 
feminine ale României și Ungariei 
se vor întrece Ia Orașul Stalin, iar

duminică 21 iulie vor susține revan
șele la București. Programarea jo
curilor la Orașul Stalin constituie 
o frumoasă inițiativă care fără în
doială va contribui la populariza
rea voleiului în acest oraș. Parti
dele se vor desfășura în noctur
nă .

etapei în favoarea celor mal ac- . 
tivi.

Clasamentul individual al etapei: 
1. C. DUMITRESCU (C.C.A.) a 
parcurs 140 km. în 3 h.30:04 (me
die orară 40,558 km.!): 2. D. Mun- 
teanu (Dinamo); 3. C. Tudose 
(C.C.A.), același timp, 4. Șt. Po- 
receanu (C.CAJ 3 h.30:l0: 5.
Kaminsky (Gwardia): 6. Kiss Dalo 
(Dozsa); 7. Gh. Șerban (C.C.A.); 
8. Teske (Dinamo Berlin): 9. L 
Zanoni (Dinamo): 10. Torok 
(Dozsa), același timp. Plutonul 
masiv, al cărui sprint a fost cîști- 
gat de Iankowsky, a fost crono
metrat cu timpul de 3 h.34:05

Pe echipe etapa a revenit for
mației C C.A. I urmată de Dinam®
1, Dinamo Berlin, C.C.A. II, Di
namo II, ș.a.

Clasamentul general individual 
după trei etape: 1. CONSTANTIN 
MOICEANU (Voința) 12 h.42:44:
2. Ludovic Zanoni (Dinamo) 12 
h.47:18: 3. Aurel Șelaru (Dinamo) 
12 h.51:27: 4. Ion Vasile (C.C.A.) 
12 h.51:27: 5. Constantin Dumi
trescu (C.C.A.) 12 h.51:34: 6. Pe
tre Gane (Energia) 12 h.51:38: 7 
Torok (Dozsa Budapesta) 12 
h.51:40: 8. Kaminsky (Gwardia— 
Varșovia) 12 h.51:42: 9. Gh. Șer
ban (C.C.A.) 12 h. 51:51: 10. Călin 
Tudose (C.C.A.) 12 h.55:16.

In clasamentul general pe echipe 
conduce C.C.A. I cu timpul de 
38 h.34:50 urmată de Voința 38 
h.37:41, Dinamo I 38 h.39:09:
C.C.A. II. Dinamo II, Energia. Au 
abandonat 8 alergători.

Astăzi se desfășoară etapa a 
IV-a pe ruta Sibiu—Orașul Stalin 
(140 km.), iar mîine va fi zi de 
odihnă la Orașul Stalin

EMIL IENCEC

CĂLĂREȚII ROM1N1 PARTI
CIPA LA CONCURSURILE IN
TERNAȚIONALE DE LA VAR

ȘOVIA ȘI LEIPZIG
La începutul acestei săptămîni 

au părăsit țara, îndreptîndu-se 
spre Varșovia și Leipzig, călăreții 
noștri fruntași care ne vor repre
zenta la întrecerile internaționale 
ce se vor desfășura în aceste lo
calități. Au făcut deplasarea: Gh 
Teodorescu. N. Mihalcea, I. Mol
nar, V. Pinciti, A. Longo și ma
estrul sportului M. Timu.

Echipele de polo ale R. P. R. 
in R. D. Germană

BERLIN 19 (prin telefon 
la corespondentul nostru). 
Sîmbătă dimineața va începe 
Armstadt un turneu internațional 
de polo pentFU seniori, la care 
participă reprezentativele R. Ceho
slovace, R. P. Polone, R. D. Ger
mane și R. P. Romîne. Specialiștii 
germani consideră în unanimitate 
că echipa romînă are cele mai 
mari șanse să cîștige primul loc.

Paralel se va disputa și un 
turneu pentru juniori, la care par
ticipă reprezentativele R. Ceho
slovace, R. D. G. cu două echipe 
și R. P. R.

GERHARD LERCH

de

la

a 
în

înotători de la F.S.G.T. (Franța)
la București

O selecționată de natație 
F.S.G.T. și-a anunțat sosirea
București pentru data de 10 iulie. 
Ea va susține o întîlnire cu îno
tătorii romîilj la 13 și 14 iulie.

Fotbaliștii rornini 
îndelung apMați pentru reușita 
demonstrație făcută ieri la Voios

(Urmire din p g. I).
toate cele trei bare — și Constantin 
(min. 76). Scorul a fost încheiat 
de gazde prin Kotoianis în min. 
90. La 8—1 jucătorii noștri nu 
au mai insistat, preferind să facă 
o reușită demonstrație mult apre
ciată de spectatori. De altfel, după 
meci, pe teren și ; pe drum, de la 
teren la hotel, echipa noastră a 
fost obiectul ovațiilor populației 
acestui oraș.

Jucătorii noștri au lăsai o_ im
presie deosebită. Toți s-au străduit 
și au reușit să ofere un spectacol 
fotbalistic de bună calitate. O 
notă specială se cuvine tînărului 
Vasile Anghel care a fost cel mai 
bun jucător. Selecționata orașului 
București a aliniat următoarea 
formație.

Voinescu—Pahonțu, Apolzan,
Neacșu (Zavoda II din mir.
— Căâinoiu, Or.isie (Neacșu) —- 
V. Anghel. Nicușor. Constantin 
(Ozon din min. 62), P. Moldovea- 
nu (Constantin), Tătaru (P. Mol- 
doveanu).

După m®ci plecăm la Atena, Iar 
de aici spre București-via Bel
grad — în cursul zilei de vineri.

PE SCURT
• Cu prilejul unul concurs inter

național de atletism, care a avut 
loc zilele trecute la Helsinki, atle
tul polonez I. SMlo a obținut o re
marcabilă performantă în proba de 
aruncare a suliței. El a realizat 
88,28 m, ciaslndu-se pe primul loc. 
Finlandezul Kuahanen a ocupat lo
cul doi cu 78.95 m
• Da 23 iunie echipa selecționată 

de fotbal a R.P. Polone va susține 
o întîlnire internațională la Mosco
va în compania echipei reprezenta
tive a URSS. Acest meci se dispută 
în cadrul preliminariilor campiona
tului mondial. In aceeași zi la Mos
cova. în deschidere ia acest meci, 
va avea loc partida dintre echipele 
de tineret ale R.P. Polone si UR9S, 
iar la Chorzov se vor înfrunta re
prezentativele secunde.
• In continuarea turneului pe e&- 

re-1 întreprinde în Uniunea Sovie
tică, echipa braziliană de fotbal Ba
hia a jucat la 18 tunde la Moscova 
în compania echipei locale Lokomo
tiv. Jocul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate: 2-2.

Turneul selecționatei Vojvodina 
: și al echipei Ferencvaros (R. P. Ungară)

Selecționata de handbal feminin a Bucureștiului și echipele Pro
gresul Orașul Stalin și Progresul M.I.C. București se află în ajunul 
unor interesante întîlniri cu redutabila selecționată a Vojvodinei 
(R.P.F. Iugoslavia). Handbalistele noastre fruntașe trebuie să pri

vească cu toată seriozitatea aceste întîlniri. Selecționata Vojvodinei 
este compusă din jucătoare fruntașe de la Spartac Subotița, Vojvo
dina Novi Sad și jeleznicar Novi Sad, dintre care Erika Toth, Marija 
Sabljak, Magda Hegedis, Jelepa Berenji și Olgica Radacovic au 
făcut parte din reprezentativa JLP.F. Iugoslavia la campionatele mon
diale de handbal din 1956. Concluzia... șe i impune, și așteptăm din 
partea handbalistelor noastre o comportare cît mai bună în jocurile 
pe care ie vor susține sîmbătă 22 la București (Selecționata Capita- 
lei-Sel. Vojvodina), marți 25 la Orașul Stajin (Progresul Orașul Sta- 
lin-Sel. Vojvodina) și Joi 27 la " 
vodina).
VIZITA ECHIPEI FEMININE

In ciirind ne va vizita țara 
bului de gimnastică Ferencvaros" - - „
o serie de întîlniri cu FI. roșie București (București 30 iunie), FI. ro
șie Sibiu (Sibiu, 4 iulie) și FI. roșie Mediaș (Mediaș, 7 iulie).

I

București (Progresul M.I.C.-Sel. Voj-

DE HANDBAL FERENCVAROS 
echipa feminină de handbal a „Clu- 
din R. P. Ungară, pentru a susține

-


