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Sportivii romîni luptă

O simplă privire asupra ziarului
nostru de astăzi este sufi
cientă pentru a da o imagi

ne a bogatei și complexei aotivi- 
1 tăți internaționale pe care o susțin 
în țară și peste hotare sportivii noș- 

1 tri în aoest sfîrșit de săptămtnă. 
Adjectivul „bogat” ni se pare 
însă cam... palid, față de în- 

i tinderea „frontului” pe care-1 au 
de „apărat” reprezentanții noștri 

( în aceste două zile. Intr-adevăr, 
nu se întîmplă de prea multe ori 
ca 12 discipline sportive să-și aibă 
cei mai buni oameni angrenați în 

' același timp în focul întrecerilor. 
Este desigur o veritabilă perfor- 

1 mantă, un record în materie, 
care face cinste spartului romî- 
<iesc.

Azi și miine
pe un „front” larg

dintre acestea sînt considerate 
drept ultime criterii de selecție 
pentru Jocurile de la Moscova. La 
Grunau, Aue, Kiev. Leipzig ca și 
la București, canotoarele, trăgă
torii șl călăreții noștri, reprezen
tativele de volei și gimnastică și_. 
ceilalți, se vor strădui să ne 
reprezinte cu cinste, să ne procure 
satisfacția unor victorii de pres
tigiu și a unor comportări demne.

Noi, ca și zecile de mii de 
spectatori și suporteri, sîntem ală
turi de reprezentanții noștri — 
cu prezența noastră fizică sau cu 
gîndul — și Ie urăm din toată 
inima: MULT SUCCES.
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1 La București se desfășoară nu 
J mai puțin de 8 întreceri interna- 
\ ționale, în timp ce alte cinci lo- 
/ turi de sportivi romîni susțin e- 
\ xamene dificile în fața publicu- 
C lui străin. Din programul compe- 
S ti ții lor se desprind — în 
( campionatului european de 
1 chet de la Sofia în care 
xde_cîteva zile „naționala" 
/ stră, competiție care ne-a ___
l serioase satisfacții dar și destule 
r necazuri — două „premiere” în 
1 relațiile sportive internaționale ale 
< noastre (meciul de box Romrnia- 
y Franța și întîlnirea atletică dintre 
b echipele feminină și masculină 
y ale R. P. Romine și R. D. Ger- 
ț manef ca și prima ediție a cam- 
/ pionatelor internaționale de caiac- 
\ canoe ale R.P.R. Firește, nu 
Cnumai ineditul competițiilor (txri- 
S mele întîlniri între reprezentative- 
\ le de țări la box cu Franța și at- 
I letism cu R.D.GȚ atrage atenția 
C asupra lor, ci mai ales valoarea 
z formațiilor angrenate în întrecere 
l ca și disputele în sine. despre/, 
z care se spune că vor fi deosebiți 
1 de dîrze. Dar să lăsăm cronica-/] 
/ rilor de specialitate grija de a\ 
/ se ocupa în cuprinsul ziarului în/ 
t mod special de ele. X
y Nu pot fi trecute cu vederea niciC 
l celei alte competiții și — desigur S 
f — suporterii nu ne-ar ierta-o, —\_
\ cu atît mat mult cu cît multe) fala

afara 
bas- 

luptă 
noa- 
ad us

Una din cele mai importante inillniri pe care le susfin sportivii 
romîni la sflrșitul acestei săptămini este aceea cu reprezentativele 
de volei ale Cehoslovaciei. Conducătorii echipelor Rominiei 
și Cehoslovaciei discută metodele de pregătire și, bineînțeles, șan
sele formafiilor. Se văd, de la stingă la dreapta, Gh. Petrescu, Metej 
Macha, Iosif Kozak, N. Satir, Gh. Constantinescu si D. Mediana.

(Foto L. TIBOR)

La telefon: Orașul celei de a lll-a 
ediții a Jocurilor tineretului

vederea celei de a 
Jocurilor tineretu-

Pregătirile în 
IlI-a ediții a 
lui cunosc un ritm febril in capi- 
__ i Uniunii Sovietice. Deși a

mai rămas o lună v.
pină la deschi- u

corn
's- fWdp organiza- 1 liAl 

toți cei A(

la 
derea marii 
petiții, 
torii și

„CURSA PRIETENIEI ROMINO-BULGARE”
NENCIO HRISTOV, C1ȘTIGATORUL CELEI DE A X-a EDIȚII X 
„CURSEI PĂCII” VA FACE PARTE DIN ECHIPA R.P. BULGARIA
Tabloul de onoare al „Cursei 

prieteniei romîno-bulgare” nu cu
prinde, deocamdată, decît două 
ediții (București — Sofia, 1955, 
Milco Dimov — R. P. Bulgaria; 
Sofia — București, 1956, Boi an 
Koțev — R. P. Bulgaria)', dar 
se pregătește să o înscrie și pe a 
lll-a și cu aceasta competiția să 
devină tradițională. Luni dimi
neață se vor prezenta din nou la 
startul cursei organizată de zia
rele „Injormafia Bucureștiului" și 
„Vecerni Novini" (Sofia) cei mai 
buni rutieri din cele două țări ve
cine și prietene, care vor încerca, 
de-a lungul unui treseu dificil, 
să aducă victoria patriei lor, Pen
tru alergătorii 
noștri misiunea 
este deosebit die 
dificilă ținînd cont 
de faptul că ulti
mele rezultate 
realizate de aler
gătorii bulgari în 
competiții interna
ționale de mare 
amploare („Turul 
Egiptului” și 
„Cursa Păcii”) îf 
recomandă pe a- 
ceștia ca adversari 
greu de întrecut. 
Gu toate acestea 
nu ne ascundem

cotiți pe drept cuvînt cei mai va
loroși reprezentanți ai c ic! L mulai 
bulgar. r

Așa cum sublinia antrenorul D. 
Pantazescu, cicliștii noștri trebuie 
să treacă „Podul prieteniei” ai 
un bagaj consistent de minute «-> 
vans, deoarece pe traseul din R- 
P. Bulgaria va fi foarte greu să-l 
mai întreci pe cicliștii bulgari, și 
chiar să le fii egal. In primei*  
trei etape, ctad drumul este piei, 
cicliștii noștri pot iniția și sus
ține acțiuni tactice temerare caz»

H. NAUM i

(Continuare în pag. 8)

Echipele de volei ale R. P. Romine 
au obținut aseară două valoroase victorii 
asupra reprezentativelor R. Cehoslovace.

(Citiți amănunte in pag. a V-a)

Intr-un oraș
Recent s-au întîlnit la Medgidia 

peste 3.000 de tineri partcipanți 
la primul Festival raional al tine
retului, care a prilejuit o frumoasă 
sărbătoare în orașul dobrogean. In 
cadrul acestui festival, au avut loc 
întreceri de atletism, handbal, ci
clism, oină, volei, trîntă și fotbal.

Din noianul de rezultate, reținem 
Următoarele: 13 sec. pe 100 m. 
plait, timp realizat de juniorul D.

O inițiativă

dobrogean
Munteanu (Medgidia) ; 13,61 m. 
la aruncarea greutății, C. Mihăi- 
lescu (Șc. prof, metalurgică din 
Medgidia) ; Florica lordănescu și 
T. Bratu, din comuna Mircea Vodă, 
victorioși în probele de ciclism; 
echipa de oină din comuna Sei
meni, clasată pe primul Ioc, și e- 
chipa din comuna Țepeș Vodă, 
cîștigătoarea turneului de fotbal. 

Decebal Țoca — coresp.

rodnică

ce se ingrjesc 
de buna desfășurare a întrecerilor 
lucrează neobosiți pentru a pune 
la punct fiecare amănunt.
AICI VOR LOCUI SPORTIVII

...Clădirea albă și strălucitoare 
a Universității Lomonosov se 
înalță majestuoasă pe Colinele lui 
Lenin, dominind pitorescul decor. 
Ne aflăm la unul din etajele ma
relui Palat al Culturii. Căminul 
studenților. Mii de tineri și ti
nere, studenți și aspiranți ai uni
versității locuiesc în camere co
mode și spațioase, avind cele 
mai bune condiții pentru învăță
tură și odihnă. In zilele marii 
sărbători sportive a tinere'ului, 
excelentul cămin al Universității 
se va afla în întregime li dis
poziția particioanților la iocrri. 
Să intrăm mtr-o cameră. Razele 
soarelui de vară pătrund prmtr-un 
geam mare, aproape cît un pe
rete întreg. In fața ferestrei se 
află masa de lucru, telefonul, a- 
paratul de radio. Alături: biblio
teca și două fotolii. La perete 
se „odihnesc” studioul și nop
tiera. Totul este elegant, simplu, 
frumos. Fiecare locuință se com
pune din două camere separate, 
cu bae, unde se găsește In per-

încrederea că ci
cliștii noștri vor 
reuși să-i depă
șească și să re
ducă scorul, caie 
acum este de 2—0 
în favoarea aler
gătorilor bulgari, 
la 2—1. C. Dumi
trescu, L. ZanonI, 
Aurel Șelaru, St. 
Poreceanu și alți 
componenți ai lo
tului romîn îi pot 
întrece pe Nencio 
Hristov, Koțev și 
Milco Dimov, so-

0 grandioasă manifestare tinerească:

Sportivii și iubito
rii sportului dlin ca
drul complexului 
C.F.R. Piatra Olt au 
luat inițiativa constru
irii unei baze sporti
ve în cinstea Festi
valului. Vestea aces
tei inițiative a fost 
primită ou mult entu
ziasm de muncitorii ce
feriști din localitate. 
Lucrările se află în 
plină desfășurare, te
renul de sport urmînd

să fie dat în folosință 
în prima jumătate a 
lunii august.

Dintre numeroșii sa- 
tariați ai complexului 
C.F.R. Piatra Olt, ti
neri sau vîrstnici, spor
tivi sau numai entu
ziaști iubitori ai spar
tului, care colaborea
ză cu însuflețire la 
reușita lucrărilor de 
construire a noii baze 
sportive notăm pe: 
Lucian Gheorghiu, ir»g

G. Truțescu, Ion Mi
hai, Aurei Chesa.ru, 
Marin Hațegan, pre
cum și cei din comi
tetul de inițiativă. 
Sandu Marin, D. Bol- 
cu, G. Pomparău și 
mulți alții. Cu toții 
sînt dornici să vadă 
terminate cît mai de
grabă lucrările pentru 
realizarea acestei baze 
sportive.

€. Mofoc — coresp.

(Continuare In pag. 7)

Festivitatea 
a anului

•

Capitala va găzdui începind de 
miine o măreață manifestafie a 
tineretului studios: FESTIVITA
TEA ÎNCHEIERII ANULUI UNI
VERSITAR. Cele mai bune forje 
artistice și sportive studențești, 
peste 3200 de studenfi și studen
te din toate centrele din fără tși 
vor uni eforturile pentru a trans
forma această demonstrare in
tr-o adevărată sărbătoare a tine-

de încheiere 
universitar

reții, a dragostei de viafă. Timp 
de 4 zile, intre 30 iunie și 3 iu
lie, sălile de spectacole ala 
Casei de cultură a studenților. 
Teatrului C.C.S. și, în ultima zi. 
Arenele Libertății, vor primi pa 
scenele lor cei mai talentafi ar
tiști amatopi din rîndurile studen
ților. In aceleași zile, stadioanele 
„23 August”, „Republicii” și „Di
namo”, ștrandul „Dante Gher
man”, sala și poligonul Dinamo,

La Brăila cresc noi cadre cicliste
Elevii secției de ciclism a școlii 

de tineret din Brăila se pregătesc 
temeîniic sub îndrumarea antreno
rului Virgil Mormocea, cîndva 
campion de fond al țării. In pro
gramul de pregătire intră și par
ticiparea la probe locale sau din 
alte orașe. Astfel, recent ei au con
curat la competiția de fond Brăila 
— Galați — Brăila, 65 km.
j La categoria curse, primul loc

a fost ocupat de Mihail Pîrlog 
(timp: lh 57,05), urmat de Nico- 
lae Boca, Ion Bach și Gheorghe 
Crăciun. In proba rezervată po
sesorilor de biciclete semâcurse, 
primul s-a clasat î»tefan P®trescu 
(43'40”, pe 27 km.), urmat de 
Petre lonescu, Mihai Duță și Va
lerin Manea.

Nicolae Cost in — coresp.

„Cupa campionilor europeni" 
la baschet !

SOFIA 28 (prin telefon). 
Miercuri La amiază, tn sala 
Bibliotecii Comitetului Olimpic 
bulgar a avut loc o reuniune 
a delegaților federațiilor eu
ropene pentru discutarea pro- 
pimerii federației de speciali
tate d'n Cehoslovacia de a se 
organiza o „Cupă a campioni*  
lor europeni” la baschet. Cu 
acest prilej au fost analizate 
eub formă de propuneri formu
lele de organizare a acestei 
competiții. In general există 
două opinii: 1. organizarea a-. 
cestiei competiții după princi
piul întrecerii fotbalistice bu 
același nume și 2. o formulă 
asemănătoare cu aceea a cam
pionatelor europene, adică or
ganizarea unui turneu între e-

chipele de club campioane în- 
tr-un oraș fixat de Federația in
ternațională de Baschet. La a- 
ceastă conferință a asistat și 
dl- Sapporta, secretarul clubu
lui Real Madrid, care a cerut 
(în situația în care se admite 
formula a doua) ca întrecerea 
să fie organizată în prima e- 
diție de echipa campioană a 
Spâni®, Real, la Madrid.
• Vineri la prînz s-a orga

nizat în aceeași sală conferin
ța asociației antrenorilor euro
peni de baschet- Cu acest pri
lej a fost aleasă conducerea a- 
sociației, s-a dat formă defini
tivă statutului și s-au discutat 
o serie de probleme profesio
nale- La sfîrșit a>u rulat filme 
documentare baschetbalistice.

terenurile Facultății de Științe Ju
ridice vor cunoaște freamătul su
telor de participanfi la finalele 
campionatelor universitare pe a- 
aul 1956/57, la atletism, natație, 
volei, baschet, oină, tir, gimnas
tică și fotbal.

(Continuare în pag. 2)

Gheorghe Negrea 
va pruni astă-seară titlul 

de «maestru emerit 
al sportului

Astă-seară, pe stadionul Repu
blicii, în cadrul întîlnirii interna
ționale de box R.P. Romînă — 
Franța, campionul european Gheor
ghe Negrea va primi titlul de ma
estru emerit al sportului. Această 
înaltă distincție răsplătește stră
lucita comportare a tînărului nos
tru pugilist la campionatele euro
pene de la Praga (medalia de 
aur) și la Jocurile Olimpice d ■ ta 
Melbourne (medalia de argint).

Chesa.ru


O grandioasă manifestare tinerească:

"Festivitatea de încheiere a anului universitar
I (Urmare din pag. l-a)
CEI MAI BUNI DIN 34.000 !
Așa se pot intitula, cu mîndrie 

firească, sutele de part ici panți la 
finalele campionatelor universita
re Eucurîndu-se de un deosebii 
succes, datorită și condițiilor fa
vorabile create în urma reorganiză
rii colectivelor sportive studențești 
și punerii lor sub egida asociații
lor studențești nou create, cam
pionatele universitare din acest an 
au atras în desfășurarea lor pes
te 34 (100 de studenți și studente, 
în cele opt discipline sportive. Ce
le mai bune rezultate s-au obținut 
în centrele BUCUREȘTI — 15.000 
participanți, evidențiindu-se I.C.F., 
Universitatea ,,C. I, Parhan" și 
Inst. Politehnic — CLUJ — cu 
aproape 9000 de participanți In 
majoritate din universitățile Babeș 
și Bo'.iay și Inst. Politehnic. O 
m.-n'iune pentru instituțiile de în
văț eticul superior din GALAȚI și 
ORAȘUL STALIN, care, în ra
port cu numărul de studenți. au 
realizat rezultate dintre cele mai 
frumoase.

Iar acum, iată-i pe studenți în

Știința Cluj—Spartak 
Hradek Kraiave, 

miine pe „23 August”
Stadionul „23 A ;gust“ va găzdui 

mîine după amiază, după defila
rea parlicipanților la festivitatea de 
încheiere a anului universitar și 
înaintea meciului de fotbal pen
tru Cupa Pr măverii, dintre C.C.A. 
și Energ a Plotșii, partida inter
națională, Știința Cluj—Spartak 
Hradrk Kra ove (R. Cehoslovacă).

Formația cehoslovacă, partici
pantă în campionatul primei cate
gorii, are la act v clteva • perfor- 
ma"țe bune. învingătoare în fața 
cunoscutelor formații Slovan Bra
tislava (cu 3—0), Spartac Soko- 
lovo Fraga (cu 1-0) și Dinamo 
Praga (cu 4-2), Spartak Hra- 

dec Kralove s-a dovedit la fel de 
bună și în partidele internaționale. 
Ea a terminat la egalitate cu e- 
ch pa maghiară Pecsi Dozsa 
(2—2) și cu campioana Republi
cii Populare Polone, Gwardia 
Varșovia (3—3).

Din formația echipei care ne vi
zitează țara reținem prezența in- 
ternagonalilor Matys (portar) șl 
a înai așilor Pieman și Șubr.

Știința C'uj reapare după mal 
bine de un an în fața spectatorilor 
bucureșteni- Studenții au dovedit 
în ultima vreme o puternică re
venire în formă.

Cele două echipe vor apare ta 
•rmătoarele formații:

SPARTAK: Matys — Andrey- 
•ek. Sferba ,Mach — Preiei, Haz 
,r— Pieman, Șubr, Kvacek, Macek, 
lahoda-

ȘTIINȚA CLUJ: Nicoară — 
Cojocarii, Isac, Mureșan — Oro- 
•zt.egy, Nedelcu i. — I. Mtinfea- 
nu. Uutz, Suciu, (Georgescu, H. 

Moldovan. 

Copiii din Capitală învață netul.»
La Ștrandul „Dante Gherman" ilz/i Capitală junețianează zilnic 

Intre oc ele 8—II; 11—14 și 14—17 trei sepii de învățarea înotului. 
■Așa după cum reiese și din fotografia de mai jos aici vin să se 
pregătească sub atenta îndrumare a instructorilor și antrenorilor 
sute de copii. In ziua de 30 iunie va lua sjirșit prima serie, în 
toate cele 10 centre din Capitală urmînd ca de la 15 iulie să înceapă 
seria a II-a a cursului. După absolvirea fiecărei serii, elevii vor primi 
insigna și brevetul de înotător. Copiii care doresc să învețe înotul 
se med pot adresa ți fa centrele: Știința Tei. Energia FUoreasca, Di
namo Floreasca, Locomotiva Băneasa, Pafetul Pionierilor, Obor, Li
bertății și Izvor.

preajma finalelor, animați de do
rința de a-și reprezenta cu cinste 
facultățile și institutele, de a fo
losi toate cunoștințele lor sporti
ve pentru a oferi spectatorilor în
treceri de bună calitate. Sportivi 
jruntași var avea de apărat nu 
numai prestigiul lor de compo- 
nenți ai echipelor de valoare sau 
chiar ai laturilor naționale, dar și 
acela al facultăților în care ei au 
merite deosebite la învățătură. E- 
chipa de volei a I.M.F. Cluj, de 
gimnastică-fete de la Univer
sitatea Babeș din Cluj, formația 
masculină de volei a Inst. Agro
nomic Timișoara, echipa de fotbal 
a I-P.G. București și numeroase

! PROGRAMUL SPORTIV
DE MIINE ȘI LUNI

I MIINE: Stadionul „23 August” 
1 ora 16: festivitate? de deschl- 
, dere defilarea partidpOTUlor; ora 
j 16,30: meci internațional! de fotbal 
( Știința Cluj — Spartak Hradec 
| Kralove (R. Cehoslovacă). Ora 
) 1845 Meci de fotbal C.C.A. — 
] Energia Ploești (Cupa Primăverii 
I cat. A).
J Ștrandul ,.Dante Gherman”, ora 
1 17. Finale ale camp. univ. la nsta- 
1 pe.
{ LUNI: stadionul Republicii ora 
» 18: finale ale camp, univ de atle- 
( tism. Sala Diname ora 8,30: fi- 
i r.ale la gimnastică; Poligonul Dl- 
I namo ora 9: finale la tir; tere- 
J nul Fac. Științe Juridice (str. 1 
! V. Pirvan) ora 8: finale la volei 
! șl baschet; Stadionul Dinamo 
{ ora 8: finale la oină și fotbal.
*________ - ______ J
alte formații s-au pregătit cu 
multă atenție pentru finale și sîn- 
tem convinși că roadele muncii 
lor se var exprima în spectacole 
sportive de înalt nivel.

A dispărut un izvor de necazuri.»
cunoscut in zilele în ca- 

Bicazul nu discuta altceva

impre- 
neuitat

l-am 
re tot 
decit despre apropiata schimbare 
a apelor Bistriței de pe vechiul 
lor făgaș. Ascultam cu atît inte
res aceste discuții, mai ales du
pă ce văzusem imensitatea lu
crărilor de pregătire din uriașa 
vale în care se va ridica barajul, 
Incit aproape că uitasem pentru ce 
venisem. Și poate 
că m-aș fi mul
țumit cu 

siile de _ ______
pe care ți le lasă jKESflWRi 
acest uriaș tea- 
tru de luptă a omului cu natura, 
dacă înșiși oamenii n-ar fi do
rit să discute despre sport, des
pre sportivi.

Atunci i-am cunoscut și pe in
structorul Remus Bărbulescu și pe 
tinerii fotbaliști. Despre... faima 
lor trecută și actuală îmi vorbise 
primul, tov. lancu Dascălu, pre
ședintele comitetului de întreprin
dere de pe grupul de Șantiere de 
la „Tunel-ieșire", din care fac 
parte mulți dintre jucători. Aoolo, 
sus, în pragul uriașei hrube care 
străbate muntele, am aflat despre 
necazurile și eterna bătaie de cap 
pe care o provocau fotbaliștii.
Veșnic plini de pretenții, tovară-

O BUCURIE LA SFIRSIT DE AN 
UNIVERSITAR

Cutreerînd în căutarea aspecte
lor pe care le oferă intensele pre
gătiri în vederea finalelor și a 
demonstrației de gimnastică de 
ansamblu din ziua închiderii fes
tivității, am întîlnit sute de stu
denți și studente care, între două 
examene, petreceau clteva ore pe 
stadion, sub îndrumarea asisten
ților de educație fizică. Intr-o di
mineață, pe stadionul Tineretului, 
cîteva sute de tineri și tinere e- 
xecutau ritmic exerciții de o deo
sebită frumusețe. Am folosii acest 
prilej pentru a sta de vo'bă cu 
cîțiva dintre ei. „Viu cu drag pe 
stadion — ne-a spas Mapilena Bar- 
dar, studentă fruntașă în anul I 
drumuri al Inst. de construcții — 
pentru că vreau să contribui la 
frumoasa noastră sărbătoare. 
Cred, ca și mulți colegi ai mei, 
că este și acesta un fel de a ne 
exprima bucuria față de grija pe 
care ne-o arată partidul, guver
nul. Ați citit desigur Hotărîrea 
precum și decizia cu privire la 
mărirea unor burse speciale"...
O DOVADA A INTERESULUI...

...față de întrecerile sportive 
studențești o constituie faptul că 
Comitetul Olimpic Romin. Pro

nosportul, revista „Viața Studen
țească" și ziarul „Sportul popular" 
tutelează finalele intr-o serie de 
discipline, oferind premii și trofee 
învingătorilor, sportivilor cu cea 
mai bună comportare. Sînt sute 
de aspiranți la aceste trofee. Tu
turora. le urăm cel mai deplin 
succes!

V. ARNĂUTU 
T. STAMA

șe, totdeauna nemulțumiți, ame- 
nințind mereu cu», plecarea" oftă 
cu năduf tov. Dascălu, amlntin- 
du-și de vremea nu prea îndepăr
tată cînd, dacă nu existau alte 
motive de zbucium și treburile 
sportAe păreau puse pe picioare, 
trebuiau musai fotbaliștii să facă 
vreun pocinog... Copii răsfățațf ai 
șantierului, ayînd impresia că ci 

altă tne- 
decît 

: „ta- 
i se 
pene 

într-o 
au pără-

nu au
. njce acolo 

să-și exibezeTEM.E
lentele", băieții

.■■FNBf. umfla seră în p 
atît inert, 
dintre eibună zi, cîțiva

s:t în corpore echipa și șantierul, 
convinși fiind că vor fi rugați în 
genunchi să revină, pe un drum 
presărat cu flori. Revenirea a a- 
vut loc, intr-adevăr, dar nu chiar 
așa cum se așteptau „fugarii". In 
primul riad, propunerea au făcut-o 
chiar ei, simțind lipsa colectivu
lui, a șantierului. Iar cînd s-au 
hetărît să revină, noul instructor 
sportiv, tov. Remus Bărbulescu — 
susținut de comitetul sindical șl 
de direcțiune — le-a pus ferm 
problema : Fraților, nu mai merge 
cum a mers. Sîntem in campionatul 
regional, avem de apărat prestigiul 
șantierului, e adevărat, d?(r în 
primul rind avem de apărat pres
tigiul nostru de oameni, de mun
citori. Și asta, fără muncă, nu se 
poate !“.

Fără multe vorbe, mai ales după 
experiența tristă a „fugii" și re
venirii, băieții au înțeles și au în
ceput să muncească temeinic. C. 
Ivănescu a învățat bine sudura e- 
lectrică și autogenă, Lazăr Iile a 
ajuns electrician bobinator, Gh. 
Simion-instialator, C. Boje și Ma
rin Alecu electricieni, așa au a- 
juns toți băieții din echipă mun
citori calificați, far and cîștigu- 
rile au început să „salte" binișor, 
pe măsura strădaniilor în muncă, 
s-au convins și ei cită dreptate 
avea instructorul-.. Și dacă stai 
az! de vorbă cu ei, îți dai seama 
că acești t:neri nu mai văd în ca
lificarea pentru categoria C o 
trambulină s“Fe un trai comod ci o 
Frească ambiție tinerească a unor 
muncitori al căror viitor stă în 
mîimle și nu în... picioarele lor.

Să f-u iertat dacă am prezentat 
lucrurile -cam simplist, ca și cînd 
ele s-ar fi produs cit ai bate din 
palme. Nu, n-au lipsit nici decep
țiile, nici recidivele. Acum însă 
echipa de fotbal a încetat de a 
mai constitui «n izvor de necazuri 
și bataie de cap, iar „chgia" mi
raculoasă cu care instructorul 
Bărbulescu a ajuns la inimile’bă
ieților stă la îndeniîna tuturor 
celor cafe au motive să se pTîngă 
de atitudinea unor sportivi.

V. A.

In cadrul manijeslațiilor sportive ce vor avea loc cu prilejul 
încheierii anului universitar, spectatorii vor putea urmări și o gran
dioasă demonstrație de gimnasti că. In fotografie, un aspect de la 
ultima repetiție pe care grupa studentelor gimnaste de la Institutele 
de Construcții. Petrol și Gaze, Mine și Căi Ferate au executat-O 

sub conducerea prof. G. Stoenescu
(Foto M. STREJAJ

ACCESUL PUBLICULUI IA INTIL- 
N1REA DE BOX R.P.R. — FRANȚA

La întilnirea internațională de 
box R.P.R. — Franța, care va avea 
loc astă-seară, la ora 20, pe stadio
nul Republicii, sint valabile biletele 
cu seria 2 ți 153, avînd indicative 
speciale. Posesorii de bilete ți de 
legitimații CCFS în derma tin ro^u, 
valabile la tribuna I-a, au acces pe 
stadion prin poarta l-a de la tribuna 
n-a (str. Izvor). Biletele cu ștam
pila box ți indicativul parter, invi
tațiile ți legitimațiile C.C.F S. (roții 
ți albastre în piele, roții dermatin, 
verzi-ziarițti, gri-maeștri al sportu
lui la box, albastre în pinză pentru 
membrii comisiei centrale de box), 
precum ți carnetele de arbitri și an
trenori de box au acces pe stadion 
prin poarta a H-a din str. Izvor.

Porțile stadionului se deschid ia 
orele 17.

„LOCOMOTIVIADA”

Stadionul Ciulești din Capitală 
găzduiește cu începere de miine fi
nalele „Locomoțivladel’’ Școlilor 
profesionale de ucenici CFR șl 
Transporturi. Finaliștil. reprezentînd 
regionalele CFR București, Timișoa
ra, Iași, Craiova și Orașul Stalin, se 
vor întrece la atletism, volei, gim
nastică, box, lupte, fotbal și natație.

„Locomotrviada” se va încheia în 
ziua de 2 iulie.

CAMPIONATUL DE ȘAH 
AL MILITARILOR

Finala campionatului militar de 
șah se apropie de sfirșlt. După* 1 * * 15 
runde, clasamentul are un nou frun
taș în persoana campionului de anul 
trecut, H. Kandel. El a obținut pînă 
acum 13'/2_p„ depășindu-și cu 2 punc
te adversarii direcți C. Vasile și C. 
Butnariu. Fostul lider A. Cismaru — 
după cîteva pierderi consecutive — 
a rămas cu 10 puncte.

Volei: Stadionul Giulești, de la ora 
18,30 Romîma-Cehoslova-cia (fete), in 
continuare Bomînia-Cehoslovacia 
(băieți).

Rugbi. Stadionul Tineretului IV, 
ora 18,15: Știința Inst. Mlne-Energia 
Petroșani (cat. A).

Handbal: Stadionul Republicii ora 
16: Reșița-Timișoara; ora 17J5 Bucu
rești Il-Sibiu (jocuri în cadrul Cupei 
Festivalului); ora 18,30 Flamura roșie 
București-Ferencvaros Budapesta 
(handbal feminin), in caz de ploaie 
jocurile se vor desfășura după ace
lași program pe Stadionul Tineretu
lui, teren I.

Fotbal: Stadionul 23 August, ora 
16,30: Știința Cluj-Spartak Hradek 
Ki4alove (Cehoslovacia), ora 18,15r 
CCA-Energia Ploești (cat. A). Sta
dionul Dinamo, ora 18.00: Progre
sul ^Energia Tg. Mureș (cat. A). Teren. 
Energia 23 August (Dudești), ora 10: 
Energia 23 August-Fl. roșie Giurgiu 
(cat. C).

Canotaj: lacul Snagov, ora 16: Con
curs internațional de caiac-canoe. i

IN ȚARA

Rugbi: Orașul Stalin, CSA — Pro
gresul F.B. (cat. A)

Călărie: Hipodromul Brăila1 — Con
cura republican gl proba de înălțime.

Pclo: Timișoara: Flamura roșie — 
Știința Cluj; Oradea: Energia — 
Fragresul Tg. Mureș,

ÎNCEPE CONCURSUL REPUBLICAN 
FEMININ DE HOCHEI PE IARBA

Intre 3 șl 6 iulie se va desfășura 
la Cluj prima parte a concursului 
republican de hochei pe Iarbă rezer
vat echipelor feminine. La această 
competiție participă echipele: Dina
mo București (câștigătoarea ediției 
din anul 1966), Voința Gheorghieni, 
Energia Oradea și învlngătoarea din 
meciul Progresul Rădăuțl-Energia 
Iași. Returul concursului se va dis
puta în luna septembrie.

„CIRCUITUL GĂRILOR"
Asociația sportivă Locomotiva 

organizează în ziua de 30 iunie, 
în cinstea celui de al VI-lea Festi-

Azi
IN CAPITALA

Natație: Bazinul „Dante Gherman” 
ora 18, concurs de verificare a lea
tului (înot, sărituri și polo).

Tenis: Centrul de Antrenament
nr. 2, ora 16,.30: Turneul internațional 
triunghiular al tineretului. Partidlpl 
R.P. Polonă, R.P. Ungară și RZP- 
Romînă.

Box: Stadionul Republicii, ora 20, 
întîlnirea internațională RPR — 
Franța.

Canotaj: Lacul Snagov, ora 16:
concurs internațional de caiac-canoe.

IN TARA

Călărie: Hipodromul Brăila —Con- 
curs republican și proba de înălți
me.

NHUâE
IN CAPITALA

J
Natație: Polo pe apă: bazinul

„Dahte Gheu^năn” ora 10, Progresul 
București — Știința București; ora 
11: CCA — Dinamo.

Bazinul Dante Gherman ora 18, 
concurs de verificare a lotului (înot, 
sărituri, polo).

val Mondial al «Tineretului de Ia 
Moscova, a VI-a ediție a Ștafetei 
de marș „Circuitul Corilor". Șta
feta cuprinde întreceri pentru băr
bați (30 km.), pentru începători 
(6 km.) și un concurs rezervat 
femeilor (2,5 km).
O INTlLNIRE INTERNAȚIONALĂ 
DE LUPTE LA ORAȘUL STALIN 

t
• Joi 4 iulie se va desfășura la 

Orașul Stalin în sala „Maxim Gorki” 
întîlnirea de lupte clasice dintre 
echipa Energia (din localitate) și 
Csepel S.C. Budapesta. Din lotul a- 
nunțat de oaspeți se desprinde nu
mele lui Laszlo Toth de patru ori 
campion al RPU. In formația gazdă 
figurează1 I. Mureșan, M'. Croitoru, 
V. Bularca ș.a

AL. DINCA

LOCAȚIUNE DE BILETE

Biletele pentru întrecerile sportive 
studențești și meciul de fotbal 
C.C.A, — Energia Ploești (Cupa Pri
măverii — categoria A) ce vor avea 
loc duminică pe stadionul 23 Au
gust, s-au pus în vînzare la agen
țiile Pronosport, C.C.A., precum și la 
casele de bilete de ia stadioanele 
Republicii, Dinamo și Giulești. Insti
tuțiile și întreprinderile pot ridica 
bilete direct de la casele stadionului 
23 August, iar studenții și elevii ob
țin bilete cu preț redus numai la 
casele de bilete din b-dul Muncii 
ale stadionului 23 August.

CUPA FESTIVALULUI 
LA HANDBAL

Vremea nefavorabilă a stînjenit 
desfășurarea programului handbalis
tic de j®i. S-a desfășurat un singur 
meci în cadrul ,.Cupei Festivalului”: 
București I — București II 22—10 
(12—4). Au înscris: Nodea (6), Bulga- 
ru (6), Sauer (5), Moser (3), Thelman. 
și Streitferd pentru București I, Tipu 
(5), Donca, Pană, Selaru, Stanescu, 
Wagner pentru București 11 (E. Filip- 
coreep).

Ieri după amiază s-au disputat două 
meciuri: București II a întrecut Re
șița cu 14—13 (8—5), iar București I a 
învins Sibiu cu 24—10 (13—6). (D.
Dolberg-coresp.).



0 experiență nereuș'tă 
pe cale să se repste

I ACTUALITATI DIN NATATIE

de mult ne-a vizitat la re- 
antrenorul de handbal Vla-

i Nu 
‘ dacție 
l se Oprea. El se ocupă, muncind 
neobosit, de buna pregătire a echi
pei masculine Dinamo București, 
care — cu toate că activează în 
cadrul categoriei B — poate fi 
considerată totuși drept una din 
formațiile de certă valoare ale 
handbalului nostru- De altfel, aiît 
evoluția ei în cadrul categoriei B 
(a cîștigat seria respectivă fără 
să piardă nici un punct), cît și 
faptul că dinamoviștii bucureșteni 
au cucerit primul loc în concursul 
republican de handbal de sală, 
recomandă această formație drept 
o bună echipă.

S-ar părea că antrenorul VI ase 
Oprea are, deci, toate motivele să 
fie mulțumit. Din păcate însă, 
echipa Dinamo București—o for
mație alcătuită în majoritatea ei din 
elemente tinere (media de vîrstă 
20 de ani), — este amenințată să 
devină din nou „pepinieră" pentru 
celelalte formații dinamoviste. 
Adică cei mai buni jucători bucu
reșteni să fie transferați Ia Orașul 
Stalin și Tg. Mureș. O asemenea 
acțiune nu poate contribui deloc 
la dezvoltarea handbalului nostru, 
care duce lipsă tocmai de echipe 
ca Dinamo București, formate din 
elemente tinere, crescute în ca
drul colectivului respectiv, omoge
ne și sudate, mai pe scurt de 
ECHIPE în adevăratul înțeles al 
cuvînfului-

Ceea ce ne miră însă, este faptul 
că deși a mai făcut — fără rezultat 
practic pentru handbal — o ex
periență de acest gen, totuși aso
ciația Dinamo continuă să perse
vereze pe acest drum. Și nu este 
bine.

O ULTIMA VERIFICARE IN V EDEREA INTILNIRII DE NATA ȚIE 
• C.C.A.—DINAMO, MUNE IN — *

In aceste zile, la ștrandul,,Dan
te Gherman", sportivii fruntași 
acordă pregătirii lor mai mult in
teres ca de obicei. Antrenorii pri
vesc, parcă, mai atenți acele cro- 
nometrelor iar înotătorii, săritorii 
și jucătorii de polo dau dovadă 
de mai 
diferitelor 
ca prima 
de natație 
(tineret)—R. P. Ungară (tineret) 
programată la sfîrșitul săptămînii 
viitoare să-i găsească bine pre
gătiți. Ultima verificare a acestor 
sportivi fruntași va fi făcută 
astăzi și mîine la ștrandul „Dante 
Gherman", cînd înotătorii și sări
torii vor concura la probele in
cluse în programul întîlnirii cu 
redutabilii sportivi maghiari.

Cu viu interes va fi urmărită 
desfășurarea probei de 200 m bras 
al cărei cîștigător va fi decis de
sigur de lupta dintre F. Heitz și 
A- Oanță. Ultimul va încerca să 
repete sau chiar să depășească 
valoroasa performanță obținută cu 
două săptămîni în urmă la con

cursul internațional de la Varșo
via. Reamintim cititorilor noștri 
că atunci Oanță a reușit să par
curgă distanța de 200 m bras în 
2:43,9, timp care a însemnat un 
nou record al țării. Duminică, 
tînăra dar valoroasa noastră per
formeră, Maria Both, fși va face 
debutul oficial în stagiunea 1957 
în cadrul probei de 100 m spate. 
Deși pregătirea ei temeinică a 
început cu puțin timp în urmă, 
antrenorul Toth Pall Iosif s-a ară
tat foarte optimist în privința 
rezultatului tehnic... Un lucru este

CAMPIONATUL DE POLO

mult zel în executarea 
sarcini. Cu toții doresc 
întîirrtre internațională 
a anului R- P. Romînă

clar: cele două Kato (Boros și 
Takacs) adversarele Măriei Both 
de dumin'ca viitoare, au realizat 
recent rezultate excepționale: 
1:13,0 și respectiv 1:18,4.

Pe trambulina și platforma de 
sărituri vor evolua frații Klaus și 
Herbert Wittemberger care au tre
cut cu succes recentul examen 
susținut la Varyovia. După cum 
se știe, întîlnind adversari valo
roși, Klaus s-a clasat pe locul II 
la sărituri executate de pe tram
bulină iar fratele său a ocupat 
locul III la sfîrșitul săriturilor de 
pe turn. Iată programul celor 
două zile de concurs: ziua I (ora 
18 — sărituri libere și impuse de 
pe trambulină); ora 19 — conours 
de înot; ora 20; joc de polo pe 
apă. Ziua a II-a; ora 18—sărituri 
libere și impuse de pe platformă; 
ora 19: probele de înot; ora 20,30; 

polo pe apă.
★

Cu meciurile disputate ieri la 
București, Timișoara și Oradea a 
fost rdluat campionatul categoriei

I R.P.R.—R.PIU. (TINERET) 
REZULTATELE DE IERI

A de polo pe apă. In general, 
rezultatele cu care s-au încheiat 
partidele au fost scontate, ex
cepție făcînd, poate, scorul sever 
(1—8) cu care au cedat, pe teren 
propriu, echipa textiliștilor din 
Timișoara în fața formației Pro
gresul Tg. Mureș. In mare formă, 
Simon a marcat patru puncte pen
tru echipa sa. Cuplajul desfășu
rat la ștrandul „Dante Gherman" 
din Capitală a prilejuit partide de 
un nivel scăzut. In primull meci 
C.C.A, a învins Știința București 
cu 6—3 (4—1J, iar în cel de al 
doilea Dinamo București a între
cut Progresul București cu 6—I 
(3—0J. In sfîrșit, ultimul joc des
fășurat la Oradea s-a soldat cu 
victoria echipei Știința Cluj, care 
a dispus de echipa locală, Energiia 
cu 3—1 (0—0)'.

Mîine la ștrandul „Dante Gher
man" se desfășoară, începînd de 
la ora 20,30, campionatele uni
versitare de natație.

Boroș (siln- 
echipa R.P.

„două Kato ;
Takacs din
vor evolua tn cadrul me*

ga) și
Ungare 
ciului de tineret R.P.R. — R.P.U,

In preajma Campionatelor mondiale de la Viena,

La an antrenament al popicarilor noștri

D m primii ani de liceu am ră
mas cu o pasiune. Nevino
vată, dar puternică. Mi-a 

plăcut (și-mi mai place încă), toi 
ce este legat de istoria antică. 
Forma de stat, ooncepțiile despre 
lume, măiestritele realizări în do
meniul artelor, totul mă fascina. 
Pînă și naivele concepții religioase 
ale anticilor, cu mulțimea lor de 
zei și semizei, atît de asemănători 
oamenilor, cu lipsurile și calități
le lor, mă îneîntau.

Așa fiind, este limpede că o 
'călătorie în Grecia — în străve
chea Eladă — avea ceva aparte, 
— dacă vreți — chiar inedit. în
tâmplarea a făcut ca primul lucru 

, care mi-a atras atenția pe cînd 
; avionul se rotea peste Atena — 
‘ 'Capitala Greciei vechi și noi — să 
[fie „stadionul". Am scris „stadio
nul" (între ghilimele) pentru că 
așa este denumit șl cunoscut ria 
numai în milenara cetate ocrotită 
de zeița înțelepciunii, ci pretutin
deni in lumea largă. Este vorba 
de stadionul de atletism, ridicai pe 
locul unui stadion antic, aproape 
de inima orașului. De la ăteoa 
sute de metri înălțime, mi se pă
rea un gingaș bibelou din fildeș. 
Admirîndu-i eleganța băncilor de 
marmoră albă, nu am mai avut 
cînd să-mi dau seama că am șl 
aterizat. (Aceasta datorită armo
nioasei îmbinări intre măiesfrid 
piloțUor noștri șl perfecțiunea teh
nică a atît de confortabilului la*  
vion Iliușin cu care Taromai ne-a. 
transportat la Atena).

După nelipsita fotografie la so
sire, iată-ne in drum spre reșe-

dința noastră temporară 
Kifisia, localitate climaterică 
tuată la 20 km. nord-vqsț de Ate
na. Firește că, deși pridbam valu
rile mării Egee pe plaja întinsă 
de la Falera nouă (pe malul sting 
ai golfului, în fața Fa!erei vechi) 
na mai pridideam cu întrebările 
privind Akropolis, templele lui 
Zevs, Vulcan și altele. Stimulat de 
întrebările noastre, amabilul 
tru însoțitor — dl. Leandru, 
mianu — (deși numele pare 
mînesc, este grec sadea și nu 
un cuvînt rominește) s-a transfor
mat intr-un adevărat ghid. Din 
goana mașinel am aruncat o pri
vire asupra porții lui Adrian 
(construită firește tn stil roman) 
chiar in apropierea marelui templu 
închinat lui Zevs (tatăl tuturor 
zeilor) din care nu au mai rămas 
In picioare decît 15 minunate co
loane tn stil corintic, apoi am re
văzut, mai aproape — de astă 
dată — mărețul stadion pe care 
S-a desfășurat prima olimpiadă 
modernă, ne-am ridicat ochii spre 
înălțimea colinei Akropolis pe oare 
se văd clar ruinile Parthenonului, 
am întrebat ceva tri legătură ca 
clădirea 'din vîrful celeilalte coli- 
rie care domină orașul —și iată 
că arii șt părăsit Atena, tndrep- 
tlrultt-ne ' că peste 80, kni. Id oră 
pe O șosea tn dublu sens, spre Ki- 
fisîd

Prietenie

Sl-

nos- 
Da- 
ro- 
știe

Popas la Kifisia. Nimerii pentru 
a cunoaște oamenii și locurile. Oa
menii — peste, orice așteptări —

Campionatele mondiale 
de popice bat la ușă. 
A mai rămas exact o 
săptămînă pînă cînd 
pe pistele de bitum ale 
sălilor din Viena vor 
evolua, între 6—14 iu
lie, cei mai buni 
ticanți ai acestui i 
așezat pe nedrept 

'bunii spectatori la 
eferia atenției lor. 
/realitate, el solicită 
(partea concurenților 
/mă refer Ia cei ce 
S zează performanța 
Jipe lîngă o tehnică des- 
ytul de pretențioasă, o 
/ experiență pe care n-o 
V capeți decît cu anii, 
t și o remarcabilă condi- 
% ție fizică.
t Cu aceste gînduri mă 
/îndreptam deunăzi spre 
(umbrosul parc din stra- 
Jda Dr. Staicovici. Prin 
* furnicarul tineresc 
' pe terenuri, aveam 
descopăr 13 sportivi,

prac- 
sport, 

de 
peri

In 
i din

vl-

de 
să 

ce-i

drept mai virstnki, pe 
care soarele puternic de 
acum cîteva zile îi 
cea să transpire 
belșug. Alergări, 
xiuni, și mai cu 
mă nenumărate fandări 
supuneau aceste trupuri 
— mai puțin prinse de 
soare — Ia eforturi deo
sebite. Erau popicarii 
lotului nostru dintre care 
nu lipseau maeștrii spor
tului A. Andrei, I. Mi- 
coroiu, Fr. NicoTa, T. 
Szemany, ceilalți „in
ternaționali", campionul 
țării P. Buhăescu, T. 
Mihăilescu, I. Drago- 
mirescu, Pejtre Purje și 
alții. Masivul și bonomul 
antrenor Stelian Ioneseu 
se pusese serios 
lucru pentru a 
nătăți rezistența

'lor săi, așa după cum 
în sala Progresul-Jus- 
tiția știam că ridică 
neîncetat graficul per-

fă- 
din 
fle- 

sea-

pe 
imbu- 
eievi-

f o nuanțelor. El era se
condat în activitatea sa 
de jucătorul T. Szemany 
și cu primul prilej a- 
mîndoi s-au arătat în
crezători în posibilită
țile celor 6 sportivi ro- 
mînl ce ne vor repre
zenta în curînd la Vie
na :

— „Mai toți comipo 
nenții lotului progresează 
sigur către cifre supe
rioare. Media recentelor 
antrenamente se mențt- 
ne constant peste 820 de 
popice doborîte și ._
dința de creștere este 
evidentă. Firește,

ten-
mad 

slnt unele elemente de 
pus la punct. De „plin" 
stnt satisfăcut, dar la 
„izolate" sau „canal" 
mat trebuie să ne îm
bunătățim rezultatele. Tn 
orice caz, deși partici
păm pentru prima dată 
la campionatele mon
diale, sîntem hotărîți

să facem o figură fru
moasă. Ș: 2 *—
rajatoiT oare faptul 
tragem zilnic peste me
dia cu 
titlul mondial pe echipe 
acum 2 ani 
brucken ? • 
antrenorul 
nescu.

Sperăm 
comportare 
mai bune Ia Viena. Re
zultatele valoroase obți
nute de popicarii romîni 
în ultima vreme, ca și 
pregătirea lor din ce în 
ce mai completă îndrep
tățesc aceste speranțe. 
Egali prin comparația 
rezultatelor cu campio
nii mondiali (R.F.G.) 
popicarii noștri „ se vor 
strădui să se situeze pe 
un loc 
portanta 
capitala

Și nu e încu- 
că

care s-a cucerit

la Saar- 
a încheiat 

Stelian lo-

și noi într-o 
dintre cele

fruntaș în im- 
confruntare din 
Austriei.

(N. M.) )

amabili, alenți, căii tind a-ți ghici 
dorințele și gata a le îndeplini. 
Mal presus decît orice impresio
nează interesul, manifestat de fie
care și la orice prilej, față de ța
ra noastră și de poporiil nostru. 
Buri ide relații, colaborarea econo
mică, religia comună și lupta îm
potriva cotropitorului otoman, an 
creat o tradiție oare de-a lungul 
secolelor a devenit mai trainică 
decît cel mai puternic beton ar*  
mat. Locurile sînt pitorești, an un 
farmec aparte. Șes, poate mai pu
țin chiar de 50 metri țață de ni- 
oteul mării, dar au aer de munte. 
Plăcut și mai ales răcoros. Rezul
tat ai vegetației bogate (dacă o 
compari cu cea din Atena) și a 
apropierii unor dealuri, pleșuve ca 
toate înălțimile Greciei, dar destul 
de înalte. Intr-un cuvini, un loc 
agreabil pentru cei neobișnuiți cu 
climatul torid, sufocant, al Atenei.

La hotelul „Theoxenta" au ve
nit multi greci originari din Ro
mania. Prietenoși, binevoitori, a- 
tenfl. Unii suportînd ca mare 
greutate nostalgia meleagurilor 
natale. Alții, interesați să audă 
ca urechi proprii, amănunte asu
pra felului oum poporul nostra îșl 
făurește o viață nouă. Se află la 
Atena și un număr 'de cetățeni 
cărora te place să se autointitu
leze „refugiați politici''. Au în 
fruntea lor pe un oarecare domn 
Arion. Curajoși, nevoie mare, au 
preferat să nu dea ochii cu noi, 
ci să ne trimită o foaie imundă 
pe care o editează în limba romi
nă, cu dolari 'americani. Conținu
tul ? Uri hîrdău cu scorniri sfrun
tate, debitate la modul analfabet. 
Dar, falie aa revenii expeditorilor.

Așa, pentru ca să știe cit intere
sează minciunile lor pe sportivii 
veniti să apere culorile patriei iu
bite.

Cu excepția acestui .Intermezzo" 
nu am aflat In ospitaliera Grecie 
dedt prieteni. Conducători ai fe
derației, oficialități, șoferi și tear 
zători, oameni de serviciu, toți 
•prieteni sinceri. Le păstrăm ace
leași sentimente și dorim ca și ei. 
strîngerea 
noastre tn 
tivi tale.

legăturilor intre țările 
toata domeniile de ac-

Orașul
de puțin (dar predomi-Amestec

nant) antic, de oraș oriental ca 
case foarte mici și fără nici un 
stil arhitectonic, și un număr mic 
de artere moderne — In centru — 
dominate de blochaasurl in sfii 
american. Circulație de oraș mare, 
dar foarte anevoioasă, majoritatea 
străzilor fiind foarte înguste. Spa
ții verzi extrem de puține. Arap 
vezi stradă umbrită de copaci (și 
aceștia pitici'). De aceea, tăierea 
copacilor este Interzisă, site sanc
țiune penată. Și așa, te trezești 
admirtnd un copac sau chiar mai 
mutțl în mijlocul unei străzi. Ma
șinile abia de au loc să treacă 
pe margine.

Mai curios încă decît acest lu
cru ni s-a părut numărul mare de 
măgăruși folosiți la tracțiune. Răb
dătorul patruped se zărește peste 
tot. In centru și la periferie. Și 
foarte adesea un căruț pe două 
roți, tras de un măgăruș, împiedi
că circulația elegantelor limuzine.

Bazele sportive
Intr-o stare de neînchipuit pen

tru noi. Terenul cu totul impro
priu. Pămînt tare, pietriș. Tribu
nele, etan s-au nimerit. Și de

lemn șl de beton. La Panathenai*  
kos, unde am jucat, o peluză este 
foarte înaltă, alta na are bănci de 
fel și publicul stă in picioare. Șl 
acesta-i cel mai bun teren.

Excepție, doar stadionul olimpia. 
Cu totul original. Tribunele, foar
te înalte și in totalitatea lor din 
marmoră, înconjoară o pistă de 
atletism din 3 părți. Capacitatea 
— 60.000 locuri. Accesul la stadion 
se face pe partea deschisă, fără 
tribune, de la stradă. Băncile por*  
nesc chiar din marginea pistei, 
care are doar 5 culoare. La mif*  
loc doar un teren de baschFL 
'Aiît. Altceva nici nu ar încăpea. 
Pista bună, dar dificilă. Nu numai 
că prezintă o „pantă" de aproape 
2 metri, dar turnanta este extrem 
de grea, avînd raza foarte mică. 
O curiozitate: cursa de 200 m. se 
aleargă tn linie dreaptă, iar cea de 
400 m. are doar o singură tur
nantă. S-a respectat vechea pistă 
a anticului stadion construit de. 
arhitectul Herodot Aihicus.

In spatele tribunei a ll-a se a- 
flă monumentul lui Phylipydes, 
ostașul care a murit după ce a a- 
lergat peste 42 km. pentru a vesti 
ateruenilor victoria obținută la 
Marathon. O scară lungă de mar
moră urcă la sarcofagul primului 
„maratonist".

E frumos, chiar impresionant, 
stadionul olimpic, ridicat In urmă 
cu peste 50 ani, cu fondurile lui 
Averof, un rus bogat de origină 
greacă. Dar, atît nu-i de ajuns si 
satisfacă nevoile crescînde ale ti
neretului sportiv. După cum ne a 
spus, însă, unu! dintre conducă
torii sportului elen, la ei ajutorul 
statului este cu totul inexistent.

Ț1CU S1M1ON
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Muncește foar-

G. HENNY

R.P. Rcmină- 
Stadionul Re- 
Incepind de la

- T.

al 
un

Astă seară, pe stadionul Republicii

Boxerii rcmîni primesc replica puternicei

C. GHEORGHIU

Saluden nutrește o vie simpatie 
pentru boxerii romîni.

— La Melbourne, ne mărturi
sește el, am fost pur și simplu in
dignat de decizia care i-a răpit 
lui Dobrescu o victorie indiscuta
bilă. Am suferit atunci, ca și cum 
eu aș fi fost cel nedreptățit I-am 
revăzut pe băieții romîni la Praga 
și mi-a făcut plăcerea să-i string 
mina, în primul rînd. lui Dobres
cu...

;,UșoruF" francez este de mese
rie măcelar, lucrînd la Champigny, 
la 3 km. de Paris.

Primul meci între echipele 
Germane și R.ale R. D.

de
P

In spațiosul și elegantul hol 
hotelului ,Athetiee Palace", 

( tînăr blond, subțirel, cu profil de- 
iicat și alură sfioasă se amuză, 

j\ silabisind din „Sportul popular" 
C și găsind că limba romînă are 

multe corespondențe cu limba lui 
C natală. Privindu-l, n-ai fi de loc 
\l dispus să crezi că tocmai el este 
A Claude Saluden, socotit la ora ac- 
f tuală una din marile „speranțe" 
A ale boxului francez. Intr-adevăr, 
( la vîrsta lui destul de fragedă, 
l însumî-nd de abia 20 de ani, Sa-
1 luden deține un palmares mai mult
2 decit valoros. Dacă ar fi să men- 
A ționăm că din cele 65 de meciuri 
12 susținute pînă acum a cîștigat nu
V mai puțin de 45 prin K.O. și încă 
1/ ar fi de ajuns să ne dăm seama 
A că avem de-a face cu un pugilist 
C redutabil. Saluden se bucură In 
iy cercurile pugilistice pariziene de
V faima unui „puncheur" care nu 
'f iartă, apreciere cu atît mai sur- 
A prinzătoare, cu ât prezența sa ti- 
\ midă, ca de... domnișoară, nu 
15 ne-ar lăsa de loc să o întrevedem!

Intîlnirea de box 
Franța are loc pe 
publicii, astă seară 
ora 20. Programul este următorul. 
In ordinea categoriilor: Puiu Nico- 
lae (RPR) — Rene Libeer (Fran
ța); Constantin Gheorghiu. (RPR) 
— Yves Retail (Franța); losir Mi
hai ic (RPR) — Georges Henny 
(Frar.ta); Mihai Tracei (RPR) — 
Andre Vairolatto (Franța); IosiT 
Demeter (RPR) — Claude Saluden 
(Franța); IIie Dragnea (RPR) — 
Robert Leprince (Franța); Nieolae 
Linca (RPR) — Moussa sangare 
(Franța); Dumitru Gheorghiu 
(RPR) — Jean Ayssi (Franța) și 
Vaslîe Mariuțan (RPR) — Leon 
Labaj (Franța). La semigrea, Gh. 
Negrea (RPR) nu are adversar. 
In meci amical, la categoria co
coș, Toma Constantin (RPR) II va 
întilni pe Pierre Leblond (Franța).

Arbitri-judecători: I. Gruia, M. 
Ghinescu, B. Robert, I. Firn (RPR) 
și R, Vaisberg, B.
Delegat general: 
cu (R.P.R.)

Masco (Franța). 
O. Alexandres-

viere, quoi!").te mult (,âl faut
— „trebuie să trăiești, ce vrei!"
— dar găsește totuși timp și pen
tru antrenamente. „Iubesc p 
mult boxul pentru a renunța la 
chiar d-acă uneori oboseala 
dă gata!"

Nu mai pufin cunoscut este 
micul textilist din Roubaix, 
ne Libeer. La 22 de ani, el posedă

prea 
i el, 

mă

?»
Re-

|/ Aspect de la un concurs internațional de pe lacul Snagov: in proba 
l de canoe 2, conduc reprezentanții R.P.R.
Z (Foto L. TIBERIU)

Azi și miine Ia Snagov

Prima ediție a campionatelor internaționale 
de caiac-canoe ale R.P.R.

dă „colecție 
vinși, în care aflăm citeva nume 
de mare prestigiu: Durruni (Ita
lia), Kukier (Polonia). Stolnikov 
(UJI.SS.) și alțiL Campio 
Franței în 
beer are la 
medalii de 
tifii pugilistice: J.O. de la Mel
bourne și campionatele europene 
de la Praga. Ar fi dorit nespus să 
se întâlnească din nou cu Dobres- 
cu, care l-a întrecut, la Praga, 
dar crede că și Puia Nieolae va 
fi un obstacol la fel de dificil.

După cum scriam anterior, lo
tul francez mai cuprinde și alte 
elemente de primă mină. Ne re- 
ierim in deosebi la Andre Varro- 
latto și Leon Labaj, participanți 
la recentele campionate europene 
de la Praga, Georges Henny, 
campion internațional militar, 
Yves Retail, Pierre Leblond. Dar 
oare „debutanții" Moussa San
gare (care l-a învins la Paris pe 
Dumitru Gheorghiu), Robert Le
prince și Jean Ayssi sini mai pre
jos? Pierre Montane, antrenorul 
.naționalei" galice, ne asigură că 
vor face o figură mai mult decit 
onorabilă...

Cu ce se ocupă componenții re
prezentativei noastre? Firește, cu 
finisarea pregătirilor. Bineînțeles, 
nu sînt scutiți nici de inerentele 
emoții dinaintea marilor întreceri 
internaționale! Printre boxerii ro- 
mini domnește însă o atmosferă 
de vote bună contagioasă și o 
îndreptățită încredere în posibili
tățile selecționatei noastre. Băieții 
sînt în formă și sini puși pe fap
te mari, deși iși dau perject de 
bine seama că francezii au depla
sat la București o echipă decisă 
să-și vîrtdă scump... pielea.

De partea cui va fi victoria? 
Dacă vă interesează răspunsul îl 
veți putea afla, astă seară, in ju
rul orei 23, De Stadionul Repu
blicii...

MARIUS GODEANU

ol 
1954 și 1956, Rene Li- 
activ cucerirea a două 
bronz la mari comm-

La 16 iunie a avut loc la Leipzig 
un mare concurs internațional în 
memoria fostului recordman al 
Europei, Lutz Long. Cu ocazia a- 
cestor întreceri antrenorii de stat 
au alcătuit reprezentativele mascu
line și feminine de atletism ale 
R.D. Germane care vor întîlni la 
Aue, la 29 și 30 iunie, reprezen
tativele Romîniei. In alcătuirea re
prezentativelor noastre antrenorii 
au ținut seamă de faptul că re
prezentativa Romîniei este bine 
pregătită și aliniază cea mai pu
ternică iormație.

Firește, în întîlnirea dintre echi
pele celor două țări nu contează 
atît rezultatul final, ci mai mult 
rezultatele individuale și în spe
cial faptul că acesta esile începu
tul întîlnirilor dintre reprezenta
tivele țărilor noastre. Această pri
mă întîlnire oficială va constitui 
desigur „uvertura" unor alte me
ciuri între atleții țărilor noastre 
prietene. Atleții din R.D. Germană 
au fost deseori oaspeții Bucureștiu- 
lui la tradiționalele campionate 
internaționale ale R.P.R. și au ră
mas cu o neuitată impresie despre 
valoarea atletismului romînesc, 
despre obiectivitatea publicului și 
despre excelenta organizare. Atleții 
romîni au fost și ei de nenumărate 
ari oaspeții R.D. Germane la 
Leipzig, Dresda, Berlin etc. și de 
fiecare dată, între atleții romîni 
și cei germani s-au legat frumoa
se prietenii. Prietenia, iată semni
ficația cea mai importantă a întîl- 
nirii dintre echipele R.D. Germane 
și R. P. Romîne.

Publicul nostru așteaptă cu viu 
interes apariția celor mai buni at- 
leți romîni. Ei vor să vadă la 
„lucru” pe lolanda Balaș, Ilie Sa- 
vel, Ion Wiesenmayer, Aurel Raica, 
Ana Șerban și așteaptă de Ia ei 
rezultate superioare.

Iată acum lotul reprezentative
lor noastre și cele mai bune re
zultate din acest an ; BARBAȚI : 
100 m: Haustein 10,6; Kositluski 
10,7; 200 m.: Kostluski 21,5;
Haustein —; 400 m.: Solcher 
48,9; Meier 48,8; 800 m.: Rein- 
naghel 1:49,8; Naumann 1:52.3; 
1500 m. : Richtzenhain 3:47,0; Va
lentin 3:47,4 ; 5000 m. : Janke 
14:18,0; Havenstein 14:29,8; 10.000 
m.: Mitzschke —; Probadnik — : 
4 x 100 m.: SC Wissenschaft, 
DHfK Leipzig 416; 110 m. gar
duri : Reimers 14,8 ; Hubrter 15,1 ; 
400 m. garduri: Melhorn 54.7; 
Sturm 54,7; 3.000 m. obstacole : 
Gorlt ■— ; Berthold ; 10 km. marș : 
Pafhus 47:05.6; Lefanczik 46:16,8, 
lungime : Auga 7,45 m. ; Hubsch- 
mann 7,12 m.; triplu salt: Thierfel- 
der 14,51; Heinlicke 14,34; înălți
me: Lein 2,00 m.; Pfeil 1,90 m.; 
prăjină : Preusger 4,52 m.; Jeitner 
4,25 m.; greutate : Kiihl 16,68 m. ; 
Berg 15,60 m.; disc: Scholzgen 
50,19 m. ; Kupper 49,63 m.; cio
can : Niebiseh 58,25 m.; Haupt

56,36 m. ; suliță: Frost 80,09 m.; 
Kruger 71,67 m.

FEMEI: 100 m.: Gisela Kohler 
11,8; Gisela Henning 12,2; 200 m.; 
Gisela Kohler 24,2; Barbara Mayer 
25,0 ; 800 tn. : Ursula Donath 
2:07,6; Inge Utecht 2:15,2; 80 m. 
garduri: Gisela Kohler 10,9; 
Christa Smoger 11,6; lungime; 
Hildrun Klaus 5,80 m.; Gudrun 
Macht 5,52 m ; înălțime : Hanne-

Minerii din
cu interes

Aue, 28 (prin tele
fon de la trimisul 
nostru). După o că
lătorie grea și obo
sitoare cu avionul, e- 
chipele de atletism 
ale R.P. Romîne au 
ajuns joi după amia
ză la Leipzig. Aici 
reprezentanții noștri 
au făcut o vizită la 
marele stadion de 
106.000 loouri și apoi 
s-au îndreptat cu au
tobusul prin Zwickau 
spre Aue. Orașul 
Aue se află în sud- 
estul R. D. Germane, 
într-o regiune minie
ră, la o altitudine de 
400 m. Localnicii sînt . 
mari amatori

lore Wa, 
Riebow 1 
Luttge 1 
wald 13,€ 
50,88 m. 
m. ; soliți 
Use Haa:

la

primă mărsport și o 
turie este faptul ci 
au un stadion di 
30.000 de locuri. Pi 
acest stadion a stabi 
lit anul trecut atle 
tul cehoslovac Jir 
Skobla un nou recorc 
european la aruncare, 
greutății.

Interesul pentru în 
tîlnirea de a.tletisn 
dintre reprezentative
le R. D. Germane ș 

R.P.Romîne (prima din 
istoria sportului celoi 
două țări) este foar 
te mare și locuitori 
din Aue înconjoară 

cu multă simpatie pc 
atleții romîni. 
convins că pe 
dionul central

GiselaKohler (în stingă) și Ana Șerban 
cu prilejul campionatelor interna ționale 

tîlni la Aue, în cadrul meciului

Surpriză în turneul echipelor
Rominia II — Rominia I

I,1

A R.P.R.
< Această nouă competiție de am- 
|C ploare a sporturilor nautice 
f reunește în cadrul celor unsprezece 
IZ probe de caiac și patru de ca- 
I noe, un buchet de nume . care ar 
3 face cinste oricărui mare concurs 
S internațional. Ne este binecunos- 

cută faima de care se bucură 
pretutindeni canoiștii noștri, cam
pionii olimpici Leon Rotman, Si- 

A- 
să 
de
Pe

„Fiți gata! Plecați!"
De 15 ori se vor auzi, astăzi 

și mîine după-amiază pe Iacul 
Snagov, comenzile starterului 

primei ediții a campionatelor in
ternaționale de caiac-canoe ale

y pionij olimpici Leon Rotman, 
S mion Ismailciuc și Dumitru 
y leze. Ei bine, el vor căuta 
C facă fată cu succes, alături 
Iz ceilalți coechipieri, asaltului 
A ca..^”’ vor da cu siguranță spor- 
( tivii maghiari în frunte cu Parii, 

deținătorul medaliei olimpice de 
argint. El va fi secondat de No

ii vak, Farkas-Htmics, Vieland-Ga- 
| briei, care la ultimul lor antrena
ți ment de pe Dunăre (la Uipesf), 
C au dovedit a deosebită formă, 
j Protagoniștilor de mai sus li se 
( vor alăura concurentii austrieci 
f în frunte cu Otto Sindler și Liri>- 

din

i

hart -
R.D.G

Datorită echilibrului mai

LtiHa, ca și cei

ac-

centuat de 
iac vor fi 
turnizînd _ ________
Șansele sînt împărțite între ca- 
iaciștii romîni Mircea Anastases- 
cu, Stavru Todorov, tînărul Ver- 
nescu, componenții echipajelor noa
stre de patru, maghiarii Vagyocz- 
ki, Kulcsar, — Tehl, Nagy, So- 
vany Egri. Vereb. etc. Dar și re
prezentanții R.D.G. în frunte cu 
Jan Kreffe ca și austriecii Wieder- 
mann, Salzner — Schmidtberger, 
vor avea un cuvînt de spus. Aș
teptăm cu interes evoluția lui Wie- 
dermann care a făcut parte 
din dubloul Austriei, onorat cu 
medalia de bronz la Balarat, îna
intea perechii romîne Anastasescn- 
Todorov. Interesant va fi și „due
lul" dintre Rotman și Parti, Ia 
canoe. Dar, în cadrul probelor 
de caiac figurează și două con
fruntări feminine de 
care vor lua parte pe lîngă spor
tivele noastre Marla Navasart, 
Ama Budu, etc. austriaca Helga 
Wiedermann, echipierele R.P. Un
gare Boroș Jozsefne, ____
Kecskes, Clara Banfalvi și Ifona 
Tolnai.

Valoarea si marele număr - 
chipajelor (30 canotori maghiari, 
22 germani, 14 austrieci si peste 
40 romîni) vor contribui la

forfe, întrecerile la ca- 
poate și mai disputate, 
spectacole interesante.

succesul acestui important con
curs de caiac-canoe, primul de 
o astfel de amploare organizat de 
[ara noastră, și totodată va servi 
drept un nimerit punct de reper

în pregătirile în vederea 
platelor Jocuri de la 

Concursul începe azi
16 și continuă mîine, de 
oră.

apro- 
Moscova. 
la ora 

la aceeași

viteză Ia

Julia

af e-

al
Un dificil examen international 

în „canotoarelor noastre Grunau”
Azi și mîine, la Berlin, pe cele

bra pistă de la Grunau, se desfă
șoară întrecerile de canotaj aca
demic din cadrul uneia din cele 
mai cunoscute regate Internațio
nale, tradiționala „REGATA GRU
NAU". Această competiție, care 
reunește în fiecare an canotori din 
numeroase țări europene, se bucură 
de această dată de un adevărat 
record de participare; vor lua 
startul sute de concurenți din Po
lonia, Ungaria, Cehoslovacia, R.F. 
Germană, Romînia și R.D.G.

Țara noastră va fi reprezentată 
numai de echipajele reprezentative 
feminine, care au următoarea al
cătuire :

SIMPLU : Florîea Ghitlzelea. 
DUBLU : Florica Ghiuzelea, Maria 
Laub, 44-1 VISLE: Stela Stan- 
ciu. Emilia Rigard, Titina Săl- 
ceanu, jviagda Jifcu -j- Angela Co-

dreanu, 4 + 1 RAME: Felicia Ur- 
ziceanu, Rita Schob, Lia Togănel, 
Marta Cardoș 4- Ștefania Borisov. 
La 84-1, echipajul va fi alcătuit 
din cele ■ 4 componente ale forma
ției de 441 rame, la care se a- 
daugă Maria Bucur, Stela Geor
gescu, Elsa Oxenfeld și Sonia Bă
lan,

Așteptăm cu mult interes rezul
tatele primei confruntări interna
ționale din acest an a vîslașelor 
noastre care — în concursurile in
terne — au dovedit o bună pregă
tire; în mod special interesează 
duelul dintre „dubloul" nostru și 
cel cehoslovac (campion al Eu
ropei) precum și confruntarea e- 
chiipei de 44-1 rame cu cea a Po
loniei, clasată a doua la Bled și 
învingătoare în recentul concurs 
internațional de la Praga.

In desfășurarea întâlnirilor din
tre echipele de tineret ale celor 
trei țări a intervenit, în mod ne
prevăzut, o pauză de o zi. Ploaia 
care a căzut joi i-a obligat pe 
tenismani să stea acasă și să aș
tepte vremea senină, care, din 

fericire, nu s-a lăsat prea mult 
așteptată și astfel ieri ne-am re- 
intîlnit cu toții pe terenurile Cen
trului de Antrenament, lată 
zultatele înregistrate.

UNGARIA — POLONIA 
(fete)) 5—0

Victoria jucătoarelor maghiare, 
de exact aceleași proporții ca și 
cea obținută miercuri de prima 
noastră garnitură, ne face să aș
teptăm cu și 
întâlnirea 
Bardaczi 
Bpasman 
Banloczi 
Bpos man 
Brosman, 
6—1, 6—1.

ROMINIA I — ROMINIA II 
(fete) 3-0

O adevărată „plimbare" pentru 
prima noastră echipă, înlesnită 
și de indisponibilitatea pentru 
probele de simplu a Herminei 
Brenner. Meciurile jucate s-au în
cheiat cu rezultatele: Ponova — 
Avram 6—2, 6—3; Namian — 
Avram 6—3, 4—6, 6—2; Ponova, 
Namian — Brenner. Avram 6—2, 
6—0.

POLONIA — UNGARIA 
(băieți)) 3—2

„Speranțele" tenisului maghiar 
au debutat abia ieri în concurs. 
La drept vorbind ne așteptam la 
mai mult din partea lor. Gosiorek 
— Maday 6—2, 3—6, 6—2; Ma
jewski — Kiirner 8—10, 6—0,
4—6 ; Gosiorek — Kiirner 6—2, 
6—2; Majewski — Maday 4—6, 
4—6; Gosiorek, Zenneg — Maday, 
Kupner 6—4, 6—1, 7—5.

ROMINIA II— ROMINIA l 
(băieți) 3—z

Surpriza am lăsat-o, intenționat, 
la urmă. Hotăift lucru, prima 
nostră echipă de tineret nu-și gă-

mai 
dintre cele
— Dând a 

•— Filip 
— Filip

— Danda 
Solyom —

re-
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ASEARA ECHIPA MASCULINA A CJȘTIGAT CU 3-2, IAR CEA FEMININĂ
ECHIPELOR R. CEHOSLOVACE. — REVANȘA DUBLEI INT1LN1RI DE IERI

i în acest tur- 
l:o^^>scli șt

1 nt^dea de 
ei ne legam

anțe la apro-
Georgescu — 

1. Vizîru— Bar- 
3; Georgescu 
6; D. Viziru — 

D. Viziru, 
n, Serester 
-6 
POLONIA 
k
ian — Seres-
2 continuare, 
;et în partida 
țeg, pe care 
?u scopul de 
rezultatul fi- 
munia 1 —

Rezultatul final al primului 
meci de volei jucat ieri, cel din
tre reprezentativele feminine ale 
R.P. Romîne și R. Cehoslovace, 
n-a înșelat previziunile. Intr-ade
văr, echipa țării noastre, confir- 
mînd superioritatea manifestată în 
ultimii doi ani, a întrecut forma
ția campioanelor europene și chiar 
la un scor categoric: 3—1 (15— 
10, 12—15, 15—9, 15—6).

Echipa noastră a obținut o foar
te importantă victorie, deși a jucat 
în general sub nivelul maxim al 
posibilităților sale, găsindu-se la 
începutul pregătirii pentru întrece
rile de la Moscova. Unele 
greșeli la dublaje, blocaje constru
ite cu vădită timiditate și dificul
tate, dar, mai ales o nejustificată 
emotivitate. Dar atunci cînd aces
te scăderi au încetat să-și mai ma- 
niteste prezența (mai exact, în a 
doua jumătate a celui de al trei
lea set, cînd voleibalistele romîne 
au egalat la 9 și au preluat con
ducerea, în special datorită redre
sării blocajului) adevărata dife
rență de valoare dintre echipe s-a 
definit net, reprezentativa noastră 
distanțîndu-se și invingind de o 
manieră concludentă.

S-au impus din echipa Romîniei: 
Doina Ivănescu, Natalia Cernat 
Sonia Colceriu și Tinela Pleșo- 
lanu.

Cît privește echipa Cehoslova
ciei, deși lipsită de cîteva din ti
tularele de Ia campionatul mondial 
de Ia Paris, ne-a plăcut prin buna 
pregătire fizică dovedită, prin jo
cul defensiv cît și prin varietatea 
atacului.

Dintre jucătoarele cehoslovace 
s-au evidențiat Sindelarova, He- 
loskova, StulKova și Matalikova.

A arbitrat satisfăcător; Joseph 
Lajos (R.P. Ungară).
VICTORIOȘI ASUPRA CAMPIO

NILOR LUMII !
început la ora 21, în aplauzele 

furtunoase ale celor peste 10.000 
de spectatori, care nu mai conte
neau manifestările de bucurie pen
tru frumoasa victorie obținută cu 
cîteva minute înainte de echipa fe
minină a R.P. Romîne, meciul sus
ținut de reprezentativa noastră 
masculină a durat mai bine de două 
ore și s-a terminat în aceeași at
mosferă de entuziasm. Un entu
ziasm pe deplin explicabil. Și le 
mulțumim voleibaliștilor noștri 
care ne-au dăruit prilejul să-j a- 
plaudăm pentru victoria de mare 
prestigiu obținută asupra echipei 
R. Cehoslovace, campioana lumii.

A fost un meci dramatic prin 
evoluția scorului, atît de la set la 
set cît și în cadrul fiecăreia din 
cele cinci părți ale jocului, început

Ultimul joc al handbalistelor iugoslave:

Progresul M. I. C. — Vojvdina 3-1 (3-0)

lupă următo- 
tă, de la ora 
orrunia II — 
’■te), sîmbătă 
i ora 15,45 : 
'■aria (b+f).

au pă- 
terenul 
(3-0}

Aminat cu o zi din cauza ploii, 
jocul internațional dintre echi
pele feminine Progresul M.I.C. și 
Vojvodina s-a disputat ieri după 
amiaiză pe stadionul Progresul 
F.B.. Jucătoarele iugoslave 
răsit și de această dată 
învinse. Scor final: 3—1 
pentru Progresul M.I.C.

Echipa bucureșteana a 
jocul foarte bine și a continuat să 
aibă inițiativa pe toată durata 
primei reprize. Mal slabe în ce 
privește finalitatea acțiunilor o- 
fensive. handbalistele de la Pro- 

început

J Progresul M.J.C. — Selecționata Vojvodina.
* _ -  —•

însă și terminat în nota de supe
rioritate evidentă a jucătorilor 
noștri. Ca atare, și victoria pe 
care ei au obținut-o este — pe cit 
de muncită — pe atît de meritată: 
3—2 (15—6, 13—15, 15—13, 7—15, 
15—12).

Trebuie să subliniem din capul 

Blocajul individual opus de jucă toarea Ulmanova (R. Cehoslova
că) nu va fi suficient pentru a neutraliza a'acul întreprins de 

Tinela Pleșoianu. Și vom cîștiga încă un punct...
(Foto L. TIBOR)

valoroșilor 
Sinovek și Kriz 
vigoare și con- 
de atac și ac- 
practicate de

focului, în mod deosebit, dirzenia, 
ambiția cu care au jucat reprezen
tanții noștri, și nu greșim afirmind 
că aceste calități au reușit să supli
nească în largă măsură deficien
țele, în special cele de ordin fizic 
— aproape inerente Ia o echipă 
aflată în prima fază a pregătirilor 
pentru jocurile de la Moscova. 
Victoria este, astfel, întreit mai 
însemnată știind că aseară băieții 
noștri nu au dat tot ceea ce pot. 
așa cum — în schimb — au reușit 
jucătorii cehoslovaci. Jar introdu
cerea în formația campioanei mon
diale a tinerilor dar 
debutanți Sasinka, 
a dat un plus de 
sistență acțiunilor 
tivității blocajelor 
echipa R. Cehoslovace. E deosebit 
de important aceasta, pentru că a- 
tacul nostru — servit insuficient 
de ridicători — și blocajul nu au 
corespuns de fapt decît un set și 
jumăta’e: primul și sfirșitul ulti
mului. In... revanșă, ridicătorii — 
Ponova și Cherebețiu — 
foarte bine în apărarea 
a doua, meritînd laude 
cu trăgătorii Corbeanu 
cepțional și la servici), 1 
Rusescu. Din’re jucătorii cehoslo
vaci s-au evidențiat Golian, Tesar, 

au jucat 
din linia 
împreună 
(ieri ex- 

Roman și

greșul au reușit, totuși, să-și con
cretizeze dominarea înscriind trei 
goluri ppin Neurohr, Ugron și 
Niculescu. După pauză, echipa 
oaspe a jucat ceva mai bine un 
timp, a înscris și un gol prin 
Sabljak, dar a cedat spre sfî-rșit, 
cînd buicureștencele au revenit în 
atac. Progresul a ratat o lovitură 
de la 14 
culescu. 
Dumitru

m. în miri. 34 prin Ni- 
A arbitrat bine Ioana 
(București)'.

*
joc al echipei femininePrimul

de handbal Ferencvaros Budapesta 
va avea loc mîine după amiază 
pe Stadionul Republicii, cînd 
handbalistele maghiare vor întîlni 
proaspăta campioană a țării noas
tre, formația bucureșteana Flamu
ra roșie Steagul roșu. Intîlnirea 
dintre aceste două formații frun
tașe ale handbalului din cele două 
țări, se anunță interesantă. Spec
tatorii vor putea urmări, cu aceas
tă ocazie, o bună parte din jucă
toarele componente ale echipelor 
reprezentative ale R. P. Romîne 
și R. P. Ungare.

In primele zile ale săptămînii 
viitoare urmează să sosească în 
țară echipa germană feminină 
Fortschritt Weisenfels, ca Invitată 
a asociațieii Flamura roșie. Hand
balistele germane vor susține un 
joc la București (4 iulie cu Fla
mura roșie Steagul roșu)) și un 
ioc la Sighișoara (7 iulie) cu se
lecționata asociației Flamura ro
șie.

C(J 3—1 IN FAȚA 
SE DISPUTA MtlNE

arbitratSasinka și 
bine Denes

Laznicka. A
Szelle (R.P. Ungară).

CONSTANTIN FAUR
Revanșele meciurilor de ieri se 

dispută mîine, după același pro
gram adică incepînd de la ora 
18,30 și tot pe Stadionul Giulești.

Intîlnirea de gimnastică
R. P. Rcanînă—R. D. Germană

Sala „Dorite Gherman", locui de 
pregătire al loturilor noastre de 
gimnastică a fost... cedată de spor
tivii romini in ultimele două zile 
adversarilor lor de astăzi și mîine, 
gimnaștii și gimnastele germane, 
care au sosit în Capitală in două 
grupuri: miercuri seara băieții, iar 
joi spre seară, fetele.

Deși se resimțeau după un drum 
foarte obositor din cauza condiții
lor atmosferice neprielnice zboru
lui, gimnaștii germani nu și-au 
rezervat prea mult timp pentru o- 
dihnă. Astfel că, joi la ora primu
lui, echipa masculină a oaspeților 
a și fost prezentă în sala 
Gherman" pentru 
vineri dimineața 
luat de formația

Am urmărit — 
ponenții echipelor 
nastică, de antrenori și arbitri, — 
antranamentul oaspeților și — cu 
toții — am lost plăcut surprinși de 
conștiinciozitatea și perseverența 
cu care aceștia își „lucrau" exer
cițiile, deși antrenamentul nu a- 
vea dedt un caracter de acomo
dare. Dintre băieți ne-au plăcut în
deosebi Gunter Nachtigall, gimnas
tul nr. 1 al echipei R.D.G., Otto 
Werner și Wolfgang GipseraZecă- 
ror exerciții înglobează multe ele
mente acrobatice și de mare difi
cultate.
lină a 
sintem 
versor 
tri.

Echipa feminină, în schimb, se 
pare că nu. prezintă aceeași omo
genitate. Gimnastele Roselore Sonn
tag și Vera Ewald se distanțează 
vizibil ca valoare de restul echi
pei. In ordine, ar urma apoi O. 
Landgraf și Renate Schneider. Ce
lelalte componente sunt tinere, re
cent introduse in echipa R.D.G „ 
dar cu reale perspective. Cel mai 
bun aparat al gimnastelor germa
ne pare să fie bîrna, unde toate 
componentele echipei lucrează 
calm, siguranță și 
vitate.

„Dante 
antrenament, iar 
locul ei a [ost 
feminină.
alături de com- 
noastre de gim-

In' generai, echipa mascu- 
R.D.G. este omogenă și 

siguri că ea va fi un ad- 
dijitii pentru băieții noș-

cu
multă expresi-

M.E.
★

dintre
masculine ale R.P.R.

reprezentativeleIntilnirea 
feminine și 
și R.D.G. are loc astăzi și mîine 
în sala Floreasca după următorul 
program: astăzi ora 17: exerciții 
liber alese, la sărituri si bîrnâ

Întrecerile internaționale de tenis au întrecut cu 26—28, 
de masă desfășurate timp de trei 21—11, 18—21, 21—8 pe 

Folea și Maria Golopenia), Ha- 
rasztosi — Popescu (au dispus de 
dublul Gantner—Reiter cu 9—21, 
21—19, 18—21, 21—14, 21—7), și 
Ella Zeller — Matei Gantner (au 
învins cu 3—0, la 17, 7 și 11, pe 
Irma Magyari—Bujor).

După cum se vede, în finalele 
concursului eliminatoriu nu s-a 
calificat nici un . jucător polonez. 
Acuzînd mult căldura din sală, 
oaspeții au desfășurat totuși un 
joc valoros. Este vorba în special 
de jucătorii Kusinski și Calinski 

și de jucătoarea Dăruita Szmidt.

zile în Capitală s-au încheiat joi 
seara o dată cu finalele concursu
lui eliminatoriu. De la bun început 
trebuie să arătăm că acest concurs 
—■ în ciuda 'lipsurilor de organi
zare — a reușit să scoată în evi
dență direcția spre care antreno
rii trebuie să-și îndrepte atenția 
lor pentru ca jucătorii noștri să se 
prezinte cît mai bine pregătiți la 
întrecerile ce vor începe peste o 
lună la Moscova. Dar, asupra a- 
cestor probleme vom reveni cu aTt 
prilej.

Ella Zeller a cîștigat destul de 
ușor finala disputată în compania 
Getei Pitică (3—0, la 19,15 și 14) 
deși a avut foarte mult de luptat 
în semifinala disputată cu Catrinel 
Folea; aceasta a jucat foarte bine 
și atent în primele două seturi, 
dar a fost de nerecunoscut în ur
mătoarele două. Cele două jucătoa
re au dus o luptă strînsă în setul 
al cincilea'. Rezultat final: 18—21, 
22—24, 21—14, 21—5, 21—19.

Matei Gantner a jucat bine în 
semifinala și finala probei de sim
plu băieți, spre deosebire de par
tida pe echipe, unde a fost între
cut cu 16—21, 21—14, 21—17 de 
Calinski. In semifinală a trecut u- 
șor (3—0) de Iscooici, iar în fina
lă a avut mai mult de lucru cu 
Mircea Popescu (în revenire de 
formă) de care a dispus cu 3—1 
(24—26. 21—17, 21—17,. 21—18).

Spectaculoase, .finalele probelor 
de dublu au revenit perechilor 
Ella Zeller — Geta Pitică (care

(fete), sărituri, 
(băieți). Mîine, 
și sol (fete) cal 
bară (băieți).

inele și paralele 
ora 10: paralele 
cu minere, sol și

la stînga : Ewald (R.D.G.), Geta Hurmuzache, 
, lavan (R.P.R.), Schneider (R.D.G.)

Rîndul de jos de 1 “ _ “ "
Elena Teodorescu Leuștearui, lovan (R.P.R.), Schneider (R.D.G.) 
și Sonntag (R.D.G.), Rîndul de sus: Werner și NachtigaU (R.D.G.),

Botez (R.PJt.), Drescher (R.D.G.), Kerekes și Orendi (R.P.R.)
(văzuți de NEAGU)

Pentatlonul modern, iată una 
din ramurile sportive care în țara 
noastră e la fragedă tinerețe. Și 
totuși, ne încumetăm să organi
zăm un important concurs inter
naționali Hofărîrea pare temerară, 
dar în fond este absolut justifi-, 
cată pentru că, în ciuda vîrstei 
sale, pentatlonul nostru și-a cu
cerit un loc bun în ierarhia mon
dială. Evoluția echipei noastre la 
marile competiții din ultimii ani 
marchează un drum ascendent: 
locul 8 la debutul în campiona
tele mondiale (Budapesta 1954), 
locul 7 la mondialele de la 
Macolin (1955)' și locul 6 la Olim
piada de la Melbourne

CAMPIONII OLIMPICI 
LA BUCUREȘTI

Prezența echipelor Uniunii So
vietice și Ungariei la concursul 
din 3—7 iulie este suficientă 
pentru a ridica competiția la ni
velul celor mai importante mani
festări internaționale. Echipa

21—16.
Catrinel

in

0 splendidă victorie 
a călăreților romini 
concursul de la Leipzig

Leipzig 28 (prin telefon). —
Prima probă a concursului in

ternațional de călărie care a în
ceput ieri a constituit un nou pri
lej de afirmare a călăreților ro
mini. VASILE PINCIU pe ca'ul 
NOR a obținut o splendidă victo
rie, ocupînd locul îr.tîi. Victoria că
lărețului romîn este cu atît mai va
loroasă cu cît la această probă 
s-au întrecut călăreți cu renume 
mondial din Suedia, Polonia, Un
garia. R.F. Germană, U R.S.S. și 
R.D.G.

O 
lizat 
LAE 
NEA 
„M” 
suedezul Shioldenbrand. Călare’ul 
romîn Gh. Teodorescu pe calul Pa
latin s-a clasat în această probă 1 e 
locul 5. Concursul continuă astăzi 
și mîine cu probe de obstacole și 
dresaj olimpic.

prețioasă performanță a rea- 
și călărețul romîn NICO- 
MIHALCEA pe calul MIH- 
în proba de dresaj categoria 
clasîndu-se pe locul 2 dună

cauza 
concu- 
debu-

U.R.S.S. este deținătoarea titlului 
de campioană olimpică, iar echi
pa Ungariei este fosta deținătoare 
a aceluiași titlu (Helsinki 1952) 
și a titlului mondial între 1952— 
55. Celeilalte două edjpe oaspe 
nu au aceleiași impresionante 
„cărți de vizită". Bulgarii au par
ticipat la Macolin, dar nu s:au 
putut dasa pe echipe din 
abandonului unuia dintre 
renți, iair polonezii stat la 
tul international.

LOTUL NOSTRU
La acest concurs țara noastră 

va fi reprezentată de două echipe 
de cite trei sportivi, care vor fi 
selecționate din următorul lot: 
Dumitru Țintea, Dan Ionescu. 
Alexandru Stoenescu, Viorel Man- 
ciu, Victor Teodorescu, Wilhelm 
Roman și Radu Iorgulescu.

Primii oaspeți, sportivii polo
nezi, au ți sosit ieri la amiază în 
Capitală. Pentru astăzi este a- 
nuntată sosirea echipei sovietice.



ASPECTE MAI MULT SAU MAI PUȚIN PLĂCUTE 
DIN PENULTIMA ETAPĂ A CUPEI PRIMĂVERII - CATEGORIA A

JOCUL SLAB AL UM K TREI SFERTURI
DIN NOU LA ORDINEA ZILEI...

Pericol la poarta Energiei Petroșani! Olar*  a scăpat spre poartă, 
dar Crîsnic i-a ieșit in intîmpinare fădndu-l să greșeas:ă șutul. 

Mingea va ieși în aut, (Locomotiva-Energia 2—I)

• Joi s-au disputat următoarele 
jocuri in categoria B și G: Loco
motiva Constanța—Dinamo 6 Bucu
rești 0—0 și Energia Uz. tract. 
Orașul Stalin—iRecolta Reghin 
4—2 (2—2) în cat. B, Locomotiva 
T. Seoerin—Știința Craiova 1—0 
(0—0) și Locomotiva lași — Pro
gresul Rădăuți 0—2 (0—1) în 
cat. C

• Meciul Energia LupenI—Ști
ința Cluj, programat pentru dumi
nică în categoria B, se va disputa 
la 4 iulie. Știința Cluj jucînd inli
ne la București cu Spartak Hra- 
dek Kralove.

• Intîlnirea Progresul CPCS— 
Locomotiva Constanța se va dis
puta mîine la Constanța în loc de 
București, în urma unui acord în
tre cele două echipe. Partida Di
namo 6 București—Progresul Su
ceava a fost amînată. Au fost a- 
minate și următoarele jocuri din 
categoria C: Locomotiva Pașcani— 
Progresul Dorohoi și FI. roșie Bo
toșani—Știința IMF Iași.

0 In Cupa Rezervelor, luni 1 iu
lie se dispută în București jocu
rile : C.C.A.—FI. roșie F. C. (Sta
dionul Republicii), Energia—Știin
ța (teren Dudești), Locomotiva— 
Dinamo (stadion Giu'.ești) și E- 
rtergia Ploești—Progresul Bucu
rești (la Ploești). Toate jocurile 
vor începe la ora 18.

ATENȚIUNE PARTICIPANȚI !
IN MOD EXCEPȚIONAL CON

CURSUL Nr. 26 DIN 30 IUNIE a.c. 
SE ÎNCHIDE IN CAPITALA ASTA 
SEARA LA ORELE 24.

★
Se aduce la cunoștința participan- 

ților din Capitală că plata premiilor 
de la concursul nr. 23 din 23 iunie 
a.c. continuă astăzi la agențiile pro
prii din raioanele unde participanțil 
șl-au depus buletinele începîndi de 
la orele 17.

1 Surprinzător peisaj pentru o 
Cupă a Primăverii: spre sfîrșit 
Ide iunie, după o serie de zile 
cu adevărat tropicale, iată că pe
nultima etapă a „nimerit” o zi 
specifică de toarrmă. In majori
tatea orașelor, dar în special tn 
Capitală, a căzut o ploaie mă- 
Iruntă și rece purtată de multe ori 
de rafale de vînt, iar terenurile 
pline cu apă și alunecoase au jn- 
cat feste peste feste atît apără
torilor rit și înaintașilor, păcă
liți în egală măsură tocmai cînd 
erau mai siguri de balon.

Numai spectatorii — a căror 
pasiune pentru fotbal i-a făcut 
să înfrunte cu... vitejie, vremea 
vitregă — se pare că n-au fost... 
păcăliți. In general, tn ciuda di
ficultăților terenurilor, s-a jucat 
cu multă ardoare și nu au lipsit 
nici fazele de fotbal dinamic șt 
de un bun nivel tehnic.

O Mai puțin jocul de la Plo
ești, etapa a dat rezultate scon
tate. Nu pot fi considerate ca 
surprize nici meciurile nuTe de 
Ja Arad și Orașul Stalin, pe de 
o parte, pentru că Energia Stea
gul Roșu și Progresul București 
sînt în ascendent de formă, iar 
pe de altă parte pentru că FI. 
roșie Arad și Dinamo Orașul Sta
lin se mențin la un nivel sub 
posibilitățile lor. Clare și abso
lut meritate victorii au obtinut 
Dinamo București. C.C.A.. Loco
motiva București (în ciuda scoru
lui strîns) și... Știința Timișoara. 
autoa* *“a sinnureî surprize din 
această etapă. „Pronosportiștii*  
se not considera fericiți că n-au 
avut de comolefat un buletin 
pentru că cu greu le-ar fi putut 
trece prin cap că învinsa Ia Ti- 
mișoa-a. Știința va cîștiga Ta 
Ploești în 'ața unei echipe care 
cu trei zile înainte ctșflgase în 
deolasrre!.. Dar poate că fot
balul nici n-?r avea farmec fără 3- 
ceste rezultate neașteptate.

© Ce s-a mtîmplat fa Ploești? .. 
Un lucru fra-fe simpla. Energia 
a jucat nervos fde ce. nu știmă 
șî din această cauză n-a reușit 
să-și ordoneze jocut, spre deose
bire de Știința care a jucat calm 
organizat, folosind din plin și 
cu succes cont—r?facn-iT--

------------11 n------------

Penultima etapa, pe scurt
UEKT.a r

IVKRGTA PLOEȘTI — ȘTWNTA 
TIMIȘOARA 1-*  (»-l>

Au marcat: Filip (mln. 44). Coje- 
rearra (min. 60), Dridea (mtn. TO, 
Cioseseu (min. 71). T. Asta-
los (București) sattsfSeMor.

ENERGIA: SFETCU-Pahonțll, MA
RINESCU, Neaeșu-COsmoc, TOPȘA- 
Zaharia, TABARCEA, DrMes, Da- 
pritrescu. BADt’I.FSCT.

ȘTIINȚA: Fuehs-Zbîrcea. BRTN- 
ZET, FLORESCU-CO.TEREANU, T3- 
nase-GTRLEANU. Lereter, CTOSES- 
CU, FIUP, BOROȘ.

ENERGIA TG. MUREȘ — C.CJL. 
r*  BUCUREȘTI »-3 (•-!)

A marcat: Victor Moldovan (mtn. 
M, 80 șl 89). Arbitru: Ad. Var?» (Cluj) 
Cu scăpări.

ENERGIA: STROTE-VAKARCS H. 
Nagy, Crișan-GIERLTNG, BOCTAR- 
Wt-Ad. Szasz, Jbzsl. TSrSk, MESZA- 
ROS IT, Meszaros I

C.C.A.: Voinescu-Zavrxfe n,
XPOLZAN, V. Dumitrescu-ONISIH. 

; Ivăbescu-V. MiOLnOVAN. curt- 
'STANTIN, Alexandrescu, Zavoda T, 
COSTEA.
XHNAMO ORAȘUL STALIN — PRO

GRESUL BUCUREȘTI 1-1 (1-1)
Au marcat: Hălăgean (mtn. 5) șt 

Caricaiș (mln. 10) din 11 m. Arbitru: 
Al. Ardos (B. Mare), mulțumitor.

DINAMO: BUCUR-Moarcăș, Hulea. 
Cineu-Flo-“scu, Campo-MTHAT, R1- 
dulescu, Szakacs T, Csegezt, HALA- 
GEAN.

PROGRESUL: BKRTASU-Tonlța,
CARICAȘ, Soare-Știrbei, Mihăllescu-

SPORTUL POPULAR 
p»g- 6 a Nr. 3032

— Miine, ultima etapă va desemna f înaliștii —

In plus, după cum ne relatează 
corespondenții noștri M. Bedro- 
sian și I. Oprescu. studenții nu 
s-au lăsat atrași în jocul dur i- 
nițiat de ptoeșteni. Aceștia din 
urmă au recurs chiar Ia acte 
nesportive (Pahontu — eliminat 
de altfel, pentru lovituri repe
tate. — Zabaria. Dridea, Bădules- 
cu. Tabarcea) care au «Jluentat 
în primul rînd randamentul echi
pei din Ploești.
• O notă bună pentru publi

cul din Ploești. Dacă intr-o vre
me el își crease a faima nu dintre 
cele mai frumoase, de cftva timp 
spectatorii ploeșterd se mențm pe 
linia unei comportări corecte _ și 
obiective. Joi, în special, depășind 
momentul de amărăciune provocat 
de eșecul echipei lor, ploeștenii au 
avut totuși tăria de a dezaproba 
actele nesportive comise de unii 
jucători ai Energiei și în același 
timp de a aplauda la sflrșit pe 
oaspeți.

• Se poate spune oare același 
lucru despre spectatori _din Giu- 
lești? Firește că nu după cele în- 
tîmplate joi. Fără să aibă nici 
cea mai mică „justificare*  — pen
tru că meciul Locomotiva—Ener
gia Petroșani a avut o desfășu
rare normală șt jucătorii ambe
lor echipe s-au comportat în 
general corect. — unii spectatori 
au întreținut în tribune o atmos
feră turbulentă, iar eîțiva derbe
dei au mers pînă aeoto încît au 
aruncat cu sticle de limonada pe 
teren, punînd în pericol integri
tatea jucătorilor și arbitrului, 
care — după părerea noastră — 
a condus bine și obiectiv (penal- 
tiul acordat Energiei fusese ur
marea unui fault CLAR în careu ; 
credem însă că arbitrul s-a pripit 
sancționînd o infracțiune discuta
bilă în careul oaspeților și apoi — 
dîndu-și seama, probabd, de seve
ritatea sancțiunii în raport cu 
faza — a dictat o lovitură liberă 
de la 16 mj.

Cum nu este pentru prima oară 
cînd se produc .acte de dezor
dine pe stadionul din Giutesti, 
din partea unor spectatori certați 
cu educația cetățenească, se im
pune luarea rmor măsuri energice

Oaidă. Smărătadeseti, Bancîu, DINU- 
LES CU, Moldoveanu.

seria rr 
LOfOMOTTV’A BUCUREȘTI — 
ENERGIA PETROȘANI ’-1 (1-0
Au mareat: Raab (min 137. Ene 11 

(min 50 și Gebor rmîn. 75) din M m. 
Arbitru: St. Ma tai zer (Craiova), A 
condus Tn general bine.

LOCOMOTIVA: Dun gu-G«RE A VTT, 
Stanca. M ACRT-Bodn. Langa-Copii; 
Raab. ENE IT, OLARU. Serectai.

ENERGIA: CRISNIC-Romo$s.n, pa- 
natt. Tîmovean-Deleanu, FARCAȘ- 
Comeanu, Fior ea. Ciurdă rescu, GA
BOR. PARASCHIVA.
DINAMO BUCUREȘTI — PROGRE

SUL ORADEA 4-9 (?-*)
Au marcat: Ene (min. 11 șl 44), 

Neagu (min. 58) șl Kdszegv (min. 
7»). Arbitru: A. Man (B. Mare), cu 
grecii în aplicarea avantajtriud.

DINAMO: Conma-Popa, T LAZAR, 
Fl. Anehe!-AL. VASTLE, Nunweiller- 
Boian. NICUȘOR, ENE, Neagu, KOS- 
ZEGY.

PROGRESUL: GEBNER-TIRIAC,
KFs H. Cuc-KROMELY, Peren cri- 
Toth. DEMfEN, I. Bartha. Vaczi, 
Blujdea.

FL. ROȘIE ARAD — ENERGIA 
STEAGUL ROȘU 1-1 H-0)

Au marcat: Marinescu (min. 5-au- 
togol) st Proca (min. 82). Arbitru: 
A. Ma?er (Lugoj).

FL. ROȘIE: COMAN-Szucs. DU
SAN. Seres-Varga, Mercea-JURCA, 
Bă'cuț II, Tîrlea, BOTTOȘ. Schmiedi- 
ger.

ENERGIA: Constantlnescu-Bîrsan, 
Marinescu, Percea-Zaharia, POPES- 
CU-HAȘOTT, FUSULAN, PROCA, 
Szlgett, Clripol. 

de către oragnizatori, înainte de 
a fi prea tîrziu și de a se ajunge 
Ia suspendarea terenului. O con
tribuție la crearea unei atmosfere 
disciplinate în tribune o pot a- 
dnce și jucătorii ceferiști, renun- 
țînd Ia protestele lor repetate îm
potriva deciziilor arbitrului (Dun
gii, Macri), proteste care nu fac 
decît să incite publicul.

0 Să sperăm că ultima etapă 
a Cupei Primăverii — categoria 
A, programată miine, ne va scuti 
de asemenea aspecte negative, 
deși au loc cîteva meciuri cu 
pronunțat caracter decisiv: C.C.A. 
București — Energia Ploești. E- 
nergia Steagul Roșa — Locomo
tiva București. Știința Timișoara
— Dinamo Orașul Stalin. Energia 
Petroșani — Dinamo București, 
Progresai București — Energia 
Tg. Mureș și Progresul Oradea
— FI. roșie Arad.

B. - G.
înaintea acestor jocuri care tre

buie să desemneze finaliștii, cla-1 
ssrmenteîe se prezintă astfel:

SERIA I
1. Stiir.U Timișoara » S 3 2 HM 13
2. Energia Ploești 9423 19:19 19
X C.C.A București 8 4 13 24 :12 9
4 Progresul B'jc. 8 2 3 3 19:19 7
5. Dmamo Or. Stalfn 9 2 3 4 15:23 7
6- Energia Tg. Mureș 9 2 3 4 14:3 7

SERIA A n-a
1. Locomotiva Buc. 9 5 2 2 19:11 12
2. Dinamo Buc. 9 4 2 3 20 12 10
3. Energia St. Roșu 9 4 2 3 14:11 10
4. Energia Petroșani 9 3 3 3 12:17 9
X Progresul Oradea 9 16 2 11:15 8
S. Fl. roșie Arad 9 13 5 9:19 5

ȘTIRI

UTtima etapă a turului campio
natului republican de rugbi a pre
zentat un mare interes prin im- 
pfcrtanița partidelor țpe oare le-a 
programat. Principalele puncte de 
atracție ale etapei erau în primul 
rînd: duelul dintre masiva înain
tare a echipei feroviare (care, în 
treacăt fie spus, a depășit în a- 
cest sezon în mod categoric șl 
grămada formației campioane — 
Dinamo) și vivacitatea liniei de 
trei sferturi a Energiei și apoi, 
„ciocnirea" dintre formația Dina
mo, în revenire de f».Tnă. și „pe
ticitul cincisprezece” al C.C.A.-u- 
lui.

Dovedind calități de voință in
contestabile. o mare poftă de joc 
și o perfectă coeziime, grămada 
feroviarilor (din care s-au remar
cat consacrații: P:rcă!ăbescu, Mo- 
raru. Coter, Cocor, Soculescu, ca 
și elementele tinere, cu reale pers
pective de dezvoltare: Rusu și 
Stoenescu) a dominat cîmpul de 
joc, contribuind din plin la reali
zarea unei victorii de prestigiu, 

oare readuce formația Locomoti
vei pe primul loc, la egalitate de 
puncte cu Energia LS.P. Aceasta 
din urmă, care se bucură de faima 
unei echipe neînvinse, a plecat 
steagul în fața impetuozității te-: 
roviarilor. Echipa donînată pe îna
intare, a încercat să joace des
chis- Dar de la început trebuie să 
spunem că acest lucru nu i-a re
ușit. Deși am apreciat în trecut
jocul constructiv și curajos al trei 
sferturilor Energiei, de data a-: 
ceasta trebuie să consemnăm a- 
c|eeași carență specifică atacuri
lor echipelor romînești de rugbi: 
lipsa de fantezie și decizie în du
cerea la bun sfîrșit a atacului, și 
neputința de a cîștiga teren și de 
a fructifica situațiile avantajoase. 
Toate se datorează^ credem, lip-

• La număr egal de puncte se 
la îr- considerare rezultatul direct 
dintre echipele aflate la egalitate.

D. C.

Partida Locomotiva—Energia LS.P. a fost o înverșunată luptă a 
înaintărilor. „Ceferiștii" au dominat marginea prin Stoenescu, oare 

prinde aici balonul ajutat de Pîrcălăbescu

pronosport
Se aduce la cunoștința parttcipan- 

ților că' începînd cu concursul nr. 27 
din 7 talie a.c. se reia participarea 
La „4” rezultate.

Premiile ce vor ffl atribuite sînt 
următoarele:

1 MOTOCICLETA de 350 cmc. 

sei de inițiativă și insuficientei 
tehnici a« componențîlor acestui 
compartiment.

Cea de a doua partidă cheie a 
campionatului, Dinamo-C.CA-, ne-a 
prilejuit constatări la fel de în
grijorătoare. S-a jucat mai mult 
închis, fără perspectivă, Ghion- 
dea (C-C A.) „excelînd" în trimi
terea permanentă a baloanelor în 
margine. Atît Dinamo, cît și 
C.C-A. nu au reușit să-și realize
ze punctele decît din lovituri de 
picior (Ionescu 6 pentru Dinamo 
și Ghiondea 3 pentru C.C.A-). Da
că adăugăm la această constatare 
faptul că și Energia și-a realizat 
punctele tot d:ntr-o lovitură de 
pedeapsă (Mehedinți 3), iar Lo
comotiva 6 (din cele 9 marcate) 
prin Țîbuleac, care a transformat 
2 lovituri de pedeapsă, vom vedea 
că ineficacitatea echipelor noastre 
în general și a liniilor de trei 
sferturi în special, continuă a fi 
punctul slab al formațiilor romî- 
ne de rugbi.

înaintea celor două partide res
tante, care se vor disputa dumini
că după următorul program: OR. 
STALIN: C-S.A. — Progresul F.B. 
și BUCUREȘTI: Știința Inst. Mi
ne — Energia Petroșani, clasa
mentul primei categorii are ur
mătoarea înfățișare:
1. Loc. Gr. Roșie
2. Energia r.S.P.
3. Dinamo Buc.
4. C.C.A.
5. Locomotiva P.T.T,
6. Progresul F.B.
7. Energia Republica
8. C.S.A. Or. Stalin
9. Știința Inst.

Mine
10. Ener. Petroșani

9 8 0 1 90 : 22 25 
9 14 1 157 : 24 25
9 7 0 2 163: 32 21
9702 151: 18 53

9 4 0 5 29:53 17
8 3 0 5 20:123 14
9207 12: 97 11
8 2 0 6 28:119 12

8206 14: 48 12
8 4 9 1 12:140 8

(Foto: GH. DUMITRU)

1 MOTOCICLETA de 175 cmc.
1 MOTOCBCLKTA de 125 cmc 

primilor trei participant! cu cei mai 
mare număr de variante cu ,,0“ re
zultate.

In afară de premiile de mal sus 
celorlalte variante cu „0” rezultate 
li se vor atribui PRIN TRAGERE 
DIN URNA următoarele premii:

1 MOTOCICLETA de 125 cmc.
2 ARAGAZURI CU 3 OCHIURI.
5 APARATE DE RADIO

De remarcat că în locul obiectelor, 
partbcipanțti vor putea primi contra
valoarea în bani.

★
Și acum, să vă facem cunoștință 

din turnp cu programul concursului 
nr. 27 din 7 iulie a.c.:

I. Vojvodlna Novisad — Slovan Bra
tislava (Cuțpa Europei Centrale).

rr. Energia Reșița — Locomotiva Ti
mișoara. '

III. Energia Bala Mare — Progre
sul Sibiu.

IV. Locomotiva Arad — Energia 
Cîmpia Turzii.

V. Progresul Focșani — Energia 
Cîmpina.

VI. Știința Iași — Energia Moreirt, 
VTF. Botev Plovdiv — Lewskt Sofia

(Camp. R.P.B.).
vm. Lokomotiv Sofia — Spartak 

Plovdiv (Camp. R.P.B.).
IX. Marek Stanka DlmJtrovo — 

TJ3.N.A. Sofia (Camp. R.P.B.).
X. Botev Varna — Mlnto-r Dimitrova 

(Camp. R.P.B.).
XI. Motor Zwickau — Rotation 

Batfelsiberg (Camp. R.D.G.).
xir. S.C. Turbine Erfurt — SC.

Lokomotive Leipzig (Camp. R.D.G.)«

MECIURI DE REZERVA
<

A. A.S.K. Vorwârts Berlin — Ein- 
heit Dresden (Camp. R.D.G.).

B. S.C. Chemie Halle Leuna — S.C. 
Motor Jena (Camp. R.D.G.).



MOSCOVA
(Urmare din pag. 1)

< manență apă caldă și rece. La 
/ fiecare etaj, se află de ase- 
J menea un bufet și un salon 
leu pian, fotolii, șezlonguri,
✓ cărți, ziare și reviste. Din
< salon se poate merge pe un 
f mare balcon de unde se vede 
/îneîntătoarea panoramă a
V pitalei sovietice.

IN AJUTORUL PARTICIPAN-
ȚILOR

Ciclistele noastre se pregătesc... 
pedalând c u peste 37 km. pe oră!

km. pe oră. In dreptul bornelor 
kilometrice 9, 14, 19 (și așa mai 
departe) se sprintează. Remarcăm 
că Herta Schuster este în formă 
foarte bună și domină sprinturile.

— Mai aproape Marica, mai a- 
proape.

Maria Csedo este una din cele 
mai tinere (18 ani) și cu toată 
rîvna pe care o depune mai are 
ezitări în ceea ce privește mersul 
în „plasă", cît mai aproape de 
roata adversarei, „lipit" chiar.

— Insistă Hermina, . ____
Ți-am spus să stai cît mai în față 
cînd se apropie sprintul.

Bine dezvoltată, cu o __
atletică, Hermina Herbert, lipsită 
încă de un sprint eficace, este han
dicapată și de faptul că revine 
după o pauză de un an și jumă
tate. Acum dă semne de oboseală.

— Marica și Hermina, gata, le 
strigă antrenorul. Inapoiați-vă a- 
mîndouă. Veți face rulaj de voie. 
Se află la un nivel diferit de pre
gătire și n-are sens să le supun 
încă la eforturi prea mari, subli
niază Mihăilescu. Ca atare, le aplic 
încă un program separat.

Am ajuns la km. 29. Se face în- 
foarcerea. Fetele rulează în grup 
compact. Otilia Konert se uită jin- 
duind cum o țărancă tocmai scoate 
o găleată cu apă proaspătă dintr-o 
fîntina. Mi-e tare sete, ar vrea să 
spună Otilia, dar antrenorul î-oia 
înainte: „Pentru 50 km. nu aveți 
nevoie de apă. Șl apoi, trebuie să 
vă învățați să „suferiți" puțin. 
Fetele zirobesc și vorbesc ceva în
tre ele, dar din pricina zgomotu
lui motocicletei nu auzim. Sigur, 
dvs. vă convine, sînteți pe moto
cicletă, punctează Silvia Stănescu, 
cu glas tare.

Dar nu-i timp de conversații 
căci iată, Herta Schuster a sprin- 
tat sec. Maria Kato, atentă, i-a 
și prins roata și evadarea a reușit. 
Maria Bisac, Silvia Stănescu și 
Otilia Konert organizează urmări
rea. Cele două „fugare" însă ac- 
tioinează energic și încep să-și mă
rească treptat avansul.

— Otilia, rulează rotund, apasă 
Și trage apoi ușor și uniform pe
dalele în sus. Nu sălta în șa. A 
progresat mult Otilia, ne spune 
Mihăilescu. înainte, pedala saca
dat. Ce-am pătimit pînă i-am re
media! deficiența, ne spune antre
norul.

— Bisac, lasă călcîiul drept mai 
jos. Așa, mai mult. Nu, nu. Nu 
schimba călcătura. Mergi pe pas 
mic, așa cum ne-atn înțeles. Bisac 
se uită puțin cam... lung, dar con
tinuă să pedaleze vîrtos.

— A fost obișnuită la ciclocro- 
suri cu păsuri mari, iar acum, fi
rește, îi vine tare greu să utilizeze 
păsuri mai mici. Priviți la Silvia. 
Voblează deseori ghidonul. Ii lip
sește forța brațelor, pentru că nu

sport
300.000 

com- 
rnani- 
vor a-
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insistă.

statură

a-

5 Editura „Fizcultura i 
C a editat într-tin tiraj de 
5 exemplare programele 
\ plete ale întrecerilor si 
/ fes'ațiilor sportive care
j vea loc cu prilejul Jocurilor 
1 tineretului. Textul programelor 
/este redactat în 5 limbi: rusă, 
J franceză, engleză, germană și 
(spaniolă. De asemenea, editu- 

i*  ra a pus la dispoziția partici- 
panților un îndreptar, un ve
ritabil „plan sportiv" al Mos
covei care va ajuta pe fiecare 
să se orienteze repede în „la
birintul" competițiilor și baze
lor sportive din capitala 
U.R.S.S.

O atenție deosebită se
cordă ajutorului medical pe 
care-1 vor primi participantă 
la Jocuri șl însoțitorii lor. 
Oaspeții vor benefica, la fie- 
care bază sportivă, de puncte 

S medicale speciale. Cabinetele 
vor fj utilate cu aparatura cea 
mai modernă, raze Roentgen, 
ultraviolete, ultrascurte, etc. 
Serviciul medical al jocurilor 

j va fi asigurat de 160 medici 
C specialiști și 50 sureri.
I De asemenea, comitetul de 
1 organizare a pus la punct ul- 
I timele amănunte în privința 
' transportului participanților șl 
j a centrului de presă, 
f cător al centrului de 
f fost desemnat tov. N. 
I BOMIROV, redactorul 
( ziarului

pra sa o impresie deosebită.
in ultimii ani, măiesitria spor

tivului mexican a crescut s:m- 
titor, iar anul trecut, la Jocu
rile Olimpice de la Melbo rne, 
el s-a clasat pe primul Ioc Ia 
săriturile din turn, fiind dis
tins cu medalia oljmpcă de 
aur. Capilla a declarat că este 
nerăbdător să se Intîlnească 
cu vechiul său prieten, spor
tivul sovietic Roman Brenner, 
împreună cu Capilla vor mai 
sosi cîțiva săritori precum și 
un grup de înotători mexicani.

Pregătirea ciclistelor noastre 
a început, de fapt, cu multe 
luni în urmă și astfel, unele 
componente ale lotului republi
can — adepte ale activității 
multilaterale — au practicat 
ciclocrosul. lată-le pe Maria 
Bisak și Aurelia Drăghiâ, con- 
ducind plutonul într-unul din 
ciclocrosurile de primăvară.

(Foto I. MIHAICAJ

TRASEUL CURSEI CICLISTE
VA FI DIFICIL

19 km de centrul Mos- 
în suburbia Maskino, 
desfășura cursa ciclistă

Condu- 
presă a 
1. LIU- 
șef al

,Soviețki Sport".

CAMPIONUL OLIMPIC 1OA-
CHIM CAPILLA PARTICIPA'

LA JOCURI

La 
covei, 
se va 
de fond pe un traseu în cir
cuit. Circuitul măsoară 12,5 km. 
și prezintă un relief variat și 
interesant care va pune la grea 
încercare măiestria cicliștilor. 
La 200 m după start urmează 
un prim viraj la stingă și a- 
poi unul la dreapta, ambele 
de 90 grade. 2 km se merge 
într-o ușoară pantă, apoi din 
nou -un viraj 
pe șoseaua
grad. După 1 km de urcuș în

cepe 
nou urcuș punctat de 2 vi
raje. Ultima 
lui este și 
Intr-o pantă 
diferenfă de
se face un viraj de 120 grade.

La sfirșitul acestei pante are 
loc finișul.

și traseul intră 
Moscova—Len'n-

să-
a- 
de 

Ti-

Din Mexic a sosit scrisoa
rea prin care cunoscutul 
ritor loachim Capilla își 
nunță participarea la cea 
a IlI-a ediție a Jocurilor
neretului de la Moscova. Cu
noscutul sportiv lat'no-ameri- 
can a participat și la a 11-a 
ediție a Jocurilor, cea de ia 
Varșovia, care a produs asu

o scurtă coborire, și din

porțiune a traseu- 
cea mai dificilă, 
de 800 m (cu o 

nivel de 152 m)

Duminică 9 iunie. O dimineață 
însorită. Cu atît mai frumoasă 
cu cît pînă atunci vremea ploioasă 
împiedicase deseori antrenamen
tele pe șosea. Un motiv în plus 
ca cele 9 cicliste din lotul repu
blican să fie foarte bine dispuse.

lată-ne Ia km. 8, la marginea 
orașului. Ciclistele execută obiș
nuitul program de încălzire. Unele 
părăsesc marginea șoselii și alear
gă vesele prin iarba grasă, din
colo de care se întinde timpul 
plin cu grîu...

Șapte cicliste sînt acum aliniate 
la start : Herta Schuster, Maria 
Kato, Silvia Stănescu, Maria Bi- 
sac, Otilia Konert, Hermina Her
bert și Maria Csedo. Antrenorul 
explică tema: „rulaj constant, mo
derat, pînă la km. 29, cu sprint la 
fiecare 5 km. întoarcerea o veți e- 
xecuta sub formă de concurs. De 
data aceasta nu vă indic nici o 
temă, fiecare fiind liberă să acțio
neze cum crede de cuviință. Aștept 
să văd inițiativa personală".

Intre timp, două cicliste, Aurelia 
Drăghici și Hermina luhasz 
plecat să parcurgă 40 
dus, 20 întors.

Prima suferise 
Intoxicație rebelă, 
amigdalită gravă, 
două și-au întrerupt pregătirea a- 
proape două săptămîni. Totuși, 
sper ca, în scurtă vreme, vor re
veni... în pluton, ne informează 
antrenorul Mircea Mihăilescu.

Pornim. Se rulează cu vreo 32—

km. :
au
20

190 sportivi maghiari vor
ma de valoarea deosebit de ri
dicată a concurenților iar, pe de 
altă parte de forma încă necores
punzătoare pe care o manifestă 
unii sportivi fruntași. „Totuși — 
a spus Fehervari — la tenis de 
masă atletism, caiac-canoe, înot, 
polo pe apă, scrimă și pentatlon 
modem sperăm să avem o com-

Cea de a 111-a ediție a Jocurilor 
Prietenești de la Moscova se află 
încă dc la începutul acestui an în 
atenția sportivilor maghiari. In 
toate disciplinele incluse în pro
gramul întrecerilor lupta se anun
ță a fi extrem de interesantă, iar 
competițiile se vor ridica fără în
doială la nivelul cel mai înalt. 
Iată de ce în R.P. Ungară pregă
tirile sportivilor in vederea aces
tor grandioase manifestații se des
fășoară cu multă atenție.

Delegația maghiară la Jocuri 
va fi alcătuită din 190 sportivi 
care vor lua parte la întreceri în 
15 discipline: atletism, tenis de 
masă, caiac-canoe, ciclism, bas
chet, fotbal, box, pentatlon mo
dern, hailtere, tenis, gimnastică, 
înot — sărituri, polo pe apă și 
scrimă,. Dintre acestea, la atle
tism, caiac, tenis, tenis de masă, 
gimnastică, înot și scrimă R. P. 
Ungară va fi reprezentată și de 
echipe feminine.

Secretarul comitetului de pregăti
re, Bel a F&hervari, a declarat că 
la Moscova sportivii maghiari vor 
avea o misiune dificilă, poate 
chiar mai grea decît la Jocurile 
Olimpice. Aceasta ținlndu-se sea-

a făcut pregătire fizică generală^ 
Sper că, pînă la urmă, va lichida 
definitiv această deficiență. Apoi 
către feie: faceți schimburi tari și 
scurte...

Ne ducem după „fugare". Iată 
că au luat un avans de aproape 
1 km. și mînă de zor. Remarcăm 
rulajul suplu dar energic al Mă
riei Kato (18 ani),care se afilă 
în mare progres, după cum ne 
spune cu satisfacție antrenorul. 
Herta Schuster apasă energic pe 
pedale. Are multă vigoare și o 
formă sportivă foarte buni, dato
rită în mare parte și activității 
complimentare: schiul.

Luăm timpul pe 1 km. Aproape 
de necrezut : media orară se ridică 
la aproape 38 km...

Duminică 23 iunie. Concursul 
școlilor de tineret, la Orașul Sta
lin. In cadrul acestor probe are 
loc și un concurs de verificare a 
ciclistelor, pe 30 km. La start se 
aliniază șase alergătoare: Bisac, 
Stănescu, Konert, Schuster, Kato 
și Csedo. 30 km. intr-un tempo 
ridicat constant, cu schimburi a- 
proape matematice. Un fel de „mo- 
rișcă" funcționînd perfect. îndră
cit chiar. Rezultatul: 48 minute 
și 6 sec. Timp cu 29 secunde mai 
bun decît norma de maestru, 
dia orară 37,425 km..

Alergătoarele sînt fericite, 
mai puțin antrenorul, li spunem: 
„Sperăm că vă aflați pe drumul 
cel bun". Așa se pare, ne răs
punde Mihăilescu. Mai am de tre
cut însă Un hop: Drăghici și luhasz 
să reintre în pluton și, apoi acele 
cronometrelor și — bineînțeles — 
sîrguința sportivelor — să decidă...

EMIL 1ENCEC

Me-

Nu

MEDALION ;

Promisiunea
lui lanusz Sidlo

i train te 
secunda

o
o

astfel că amîn-

mai 
iar

participa la 15
și a Ilonoi Mosoczi. Lotul de atle
tism cuprinde 14—15 atlefi din 
rîndul cărora putem cita pe Roz- 
savolgyi, Kovacs, Szabo, Klics, 
Szecsenyi, Csejmak, iar dintre a- 
tlete pe Kazi și Bognar. Firește, 
numărul acesta poate fi mărit în 
cazul cînd la meciurile cu Norve
gia și Suedia alți atlefi se vor im-

portare meritorie și să obținem o 
serie de succese".

Putem afirma că la Moscova 
vor pleca numai acei sportivi care 
prin performanțele lor se vor arăta 
demni să reprezinte culorile pa
triei. De la începutul lunii iulie 
cei 190 sportivi vor face un pro
gram de pregătire în comun, ur- 
mlnd ca la 
legație să 
cova.

Care vor 
zentativele
nis de masă este sigură partici
parea lui Berczik, a Evei Koczian

19 iulie întreaga de- 
pornească spre Mos-

fi sportivii din repre- 
R. P. Ungare? La ie

pune prin performanțe superioare. 
Un lot puternic îl constituie îno

tătorii. In rîndul acestora figu
rează tinere talente ca Boros 
Kato și Kovacs precum și consa- 
crafii Tumpek, Csordas, Nyeki, 
Littcwnericzky, Killerman etc. Pri
ma garnitură a țării va fi re
prezentată la polo pe apă, caiac- 
canoe, gimnastică (femei), pen
tatlon modern. Din rîndul parii- 
cipanfilor la această disciplină pu
tem numi pe Ferdinandi, Nagy, 
Bodi, cape de altfel vor participa 
și la concursul internai ion al de la 
București

La baschet nu a fost încă alcă-

discipline...
tuli lotul definitiv. Astfel, nu se 
știe dacă R.P. Ungară va fi re
prezentată de echipa națională 
(cea care evoluează acum la So
fia) sau de o formație de tineret. 
La fotbal în schimb va participa 
cu siguranță o echipă 
cătuită din 
spre care își îndreaptă 
lecfionerii în vederea 
și împrospătării lotului republican.

La ciclism reprezentativa R.P. 
Ungare a obținut recent o fru
moasă victorie în fața R. D. Ger
mane, Sore, Pasztor, Furmen, Bics- 
kei, cei care au contribuit la a- 
cest succes, nu vor îdpsi din lotul 
care pleacă la Moscova.

In probele de tenis va evolua 
cunoscuta jucătoare Kormoczi, 
Gulyas și încă cîțiva alții.

Uniunea Tineretului Comunist 
Maghiar sprijină cu multă căldu
ră pregătirile care se fac pentru 
cea de a 111-a ediție a Jocurilor 
Tineretului. Pretutindeni se orga
nizează competiții în cinstea Jocu
rilor. iar sportivilor li se asigură 
condițiile cele mai bune pentru 
a se pregăti temeinic în vederea 
marilor competiții de la Moscova

SUBERT ZOLTAN

elemente
tînără, al- 

talentate 
atenția se- 
completării

lanusz Sidlo are de luat o 
revanșă și un record mondial 
de recucerit. Cunoscutul atlet 
polonez n-a uitat nici pînă 
acum acea zi de 26 noiembrie 
1956 cînd pe stadionul olim
pic din Melbourne pe 
puternic Danielsen 
zind" un moment 
niște a trimis sulița 1 
m„ iar el, Sidlo. a 
dintr-odată „fostul 
al recordului lumii".

Din primele zile ale aces
tui an Sidlo a început din nou 
„ofensiva". Antrenamentele de 
iarnă l-au pus, curind, în
tr-o formă de peste 80 m. 
La Varșovia campionul polonez 
câștigă proba de aruncare a 
suliței în memorialul Kusocin- 
ski cu o performanță de 
82,98 m. iar puțin mai tîrziu, 
la Oslo, întîlnindu-se 
prima dată în acee-t 
Danielsen îl întrece cu 
10 metri. (82,88 Sidlo, 
Danielsen). Revanșa a 
luată. A mai rămas recordul 
mondial. Sidlo l-a promis pen
tru apropiatele Jocuri ale Ti- 

, neretului de la Moscova. A- 
j vem toate motivele să-l credem 
1 că se va țipe de cirvînt.

un vînt 
„prin

de li
la 85,75 

devenit 
definător

pentru 
an cu 

peste 
72,75 
fost
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ale U.R.S.S. și Bulgariei continuă să fie neînvinse 
campionatul european de la Sofia

tri-f Sofia 28 (prin telefon de la 
friisul nostru). — Joi a fast o zi 
ide binemeritată odihnă pentru toți 
'cei care sînt aici la campionatele 
europene; jucători, antrenori, or
ganizatori, afară de.„ ziariști, care 
au profitat de acest răgaz pentru 
j telefona în toate colțurile Euro
pei observațiile lor asupra celor, 
văzute îr 7 zile de baschet.

In ciuda ploii, majoritatea 
echipelor au făcut vizite întreprin
derilor care le patronează. Echipa 
noastră a vizitat spre seară fa
brica de textile „Tina Kirkova”, 
wide a fost primită cu multă aten
ție, prietenie și căldură. La fabrica 
„Tina Kirkova” se lucrează unele 
dintre cele mai fine și mai frumoa
se țesături de mătase naturală. 
Delegația 
tăsuri de 
tn special 
tru rochii 
noștri au 
rită în cinstea lor în sala de re
cepție a fabricii.

reuniune asemănătoare avu-

noastră a admirat măr 
un colorit splendid și, 
minunate mătăsuri pen- 
de seară. Apoi, băieții 

luat parte la masa ofe-

G
sese loc dimineața la Întreprinde
rea " ■ — —
cele mai moderne și mai noi fa
brici de textile din Bulgaria. A~ 
ceastă întreprindere a avut sub 
patronajul ei pe ziariștii sportivi 
veniți la campionate. Fiindcă veni 
vorba de ziariștii sportivi, este ca
zul să spunem că cu ocazia între
cerilor de la Sofia a fost bătut 
recordul participării îr. această 
materie: 
străini 
urmări 
echipe 
ce au 
riștii s-au întreținui îndelung cu 
conducătorii și specialiștii ei a- 
supra metodelor de producție, or
ganizării producției etc. La sfîrșit, 
corul fabricii a oferit un scurt pro
gram de cîntece populare foarte 
apreciat și — firește — foarte ar 
plau dat de ziariști.

După cum vă spuneam, încă de 
dim ine ‘ă a început să plouă. în
grijorarea noastră era dublă: ne 
gîndeam că vom rata și meciul de 
fotbal Lewski—Fiorentina progra
mat pentru după-amiază și, în 
același timp, ne temeam de situa
ția instalațiilor de la stadionul 
Lewski, amenajat special pentru 
'campionatele europene de baschet. 
Dar instalațiile n-au avut nimic 
de suferit și meciul s-a disputat

„Ernst Thâlman", una dintre

aproape 50 de gazetari 
sini prezenți aci pentru a 
la lucru cele mai bune 

europene de baschet. După 
vizitat întreprinderea, zitr

Echipa Florentina 
In trecere prin Bucureșu

Ieri după-amiază, spectatorii 
care asistau la întâlnirile interna
ționale de volei R.P.R. — R. Ceho
slovacă, au avut o plăcută surpri
ză atunci cînd crainicul a anun
țat că în asistență se află și ju
cătorii cunoscutei echipe italiene de 
fotbal Fiorentina, în popas la 
București, înaintea jccului de Ia 
Moscova. Publicul a făcut o en
tuziastă manifestație de simpatie 
fotbaliștilor italieni. Seara, echi- 
pier i Florentinei au făcut un ușor 
antrenament de condiție chiar pe 
stadionul Giulești.

„Cursa prieteniei 
romîno-bulgare”

(Urmare din pag. 1)

ploaia a continuat săcu foaie că 
cadă m aceeași cantitate pînă noa
ptea tîrziu.

Meciul a avut loc fiindcă fotba
liștii italieni părăseau Sofia seara 
imediat după joc, pierind cu tre
nul spi'Z Moscova — via Bucu
rești. In asemenea condițiuni, 
ne-am înarmat cu fulgarine (utir 
lizînd și unele de rezervă) și ne-am 
instalat in tribunele celui mai 
mare stadion din Bulgaria, ster 
dionul Lewski, care prezenta as
pectul unei mări de ambrele. Deși 
terenul a fost deosebit de greu, pe 
alocuri exisfind adevărate mici... 
lacuri, jocul a fost vioi, plăcut și 
interesant așa că — personal — 
n-am regretat deloc că am avut 
temeritatea — cu care mulți alții 
nu s-au putut lăuda joi după 
amiază — de a fi prezent la meci. 
Pînă la sfîrșit, fotbaliștii italieni 
(mai buni, mai tehnici și mai ra
pizi) au învins cu 1—0.

Spre miezul nopții, numai tn 
camerele antrenorilor reprezenta
tivelor de baschet luminile nu erau 
stinse. Pretutindeni se pregăteau 
planurile de bătălie pentru a doua 
zi. Și, intr-adevăr, de vineri lupta 
a reînceput: pasionantă, decisivă. 
Peste mai puțin de 48 de ore ea 
ne va indica pe campioana Euro
pei.

-k
SOFIA, 28 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — In întîlnirea 
cu echipa Uniunii Sovietice, re
prezentativa Romîniei a jucat ex
cedent timp de 30 de minute. în 
cursul cărora a gindit și a calcu
lat fiecare acțiune ofensivă, iar în 
apărare a făcut față cu succes 
impetuoșilor atacanți sovietici. In 
acest timp, scorul s-a menținut 
apropiat, evoluînd în favoarea 
baschetbaliștilor Uniunii Sovietice 
la diferențe mici (min. 29: 61-56). 
Trebuie remarcat că au fost eli
minați pentru cinci greșeli perso
nale Stonkus (cel mai bun de pe 
*eren), Zubkov, Ozerov, Semenov,

Laga, dar înlocuitorii lor (Boci- 
karev, Luaritenas, Torban) s-au 
dovedit a fi cel puțin la fel de 
buni ca titularii. După aceste 30 
de minute, în care ^pcul echipei 
noastre s-a bazat pe Fodor, echi
pierii romîni au acționat pripit în 
atac, fapt care a permis echipei 
sovietice să intercepteze, să cu
leagă de sub panou și să înscrie 
coș după coș, realizind astfel o 
victorie dară, la un scor con
cludent. Punctele au fost înscrise 
de Costescu 4, Borbely 1, Nedef 
10, Folbert 2, Răducanu 8, Nicu- 
lescu 3, Fodor 15. Novacek 17, 
Nagy 1, Cucoș 2, pentru Romî- 
nia; Muignizks 8. Valdmanis 8, 
Stonkus 23, Zubkov 11, Bocikarev 
6, Laga 11, Semenov 8, Lauritenas 
5, Ozerov 4, Stadenețki 3, pentru 
U.R.S.S. ”13

Ef. 1ONESCU
REZULTATE :

Turneul pentru locurile 1—8 : 
UNEA SOVIETICA—ROMÎNIA 
(38—31); Bulgaria — Ungaria 
(25—17); Cehoslovacia—Franța 
(34—31); Iugoslavia — Potonia 
(31—3»

CLASAMENT :

1. Uniunea Sovietici 5 5 6 415—291 5
Z. Bulgaria 551 383—331 5
X Ungaria 5 3 2 348—368 3
4. Cehoslovacia 5 3 2 364—342 3
X Romînia 5 2 3 313—341 2
6. Iugoslavia 5 2 3 355—431 2
7. Polonia 5 6 5 326—376 •
8. Franța 5 6 5 296—368 •

Turneul pentru locurile 9—16 : Ita-

z.
5.
7.

11a — Finlanda 37—87 (S6—32), Turcia— 
Albania 97—64 (34—28). Austria—Ger
mania Occidentală 55—58 (36—26), Bel. 
gia — Scoția 76—51 (46—24).

Ordinea în clasament : 1. Italia, 
Finlanda, 3. Turcia, 
Austria, 6. Germania 
Belgia, 8. Scotia.

Programul ultimelor 
neul pentru locurile 1—8);

SIMBATA: ROMÎNIA— IUGOSLA
VIA, Ungaria — Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia — Polonia, Franța — 
Bulgaria; DUMINICA ; ROMÎNIA — 
CEHOSLOVACIA, Franța — Polonia, 
Ungaria — Iugoslavia, BULGARIA — 
UNIUNEA SOVIETICA.

4. Albania, 
Occidentală,

două zile (tur-

Fază din meciul Ungaria—Romînia. Nedef —■ asistai de Niculescu —• 
reușește sări depășească pe baschetbalistul maghiar Simon

vic- 
ci- 

sănt 
pot

să le aducă avantajul necesar 
toriei. In „Cursa Munților" 
cliștii noștri au dovedit că 
capabili de lucruri mari, că 
lua pe cont propriu inițiativa și 
mai ales că pot rula într-un ritm 
accelerat. Pentru realizarea aces
tui îndreptățit deziderat este însă 
nevoie de o colaborare deplină 
ântre toți alergătorii care compun 
lotul romîn, indiferent de asocia
țiile din care fac parte. Toate po
sibilitățile, toată puterea de luptă 
trebuie subordonată interesului 
colectiv, victoriei romînești. In 
sfîrșit toate acestea trebuie du
blate de o permanentă atenție, 
pentru a se evita situațiile neplă
cute. uneeri penibile, cînd cei mai 
buni cicliști ai noștri nu pot par
ticipa ia anumite acțiuni impor
tante, pentru că se află undeva în 
miilocul sau în coada plutonului.

Ziarele „Informația Bucurețtiu- 
îui“ și „Veeemi Novini“ oferă ci
cliștilor, prin organizarea impe
cabil
4 iile 
bune 
deci 
lor.

pusă la punct toate condi- 
pentru realizarea celor mai 
performanțe. Totul rătnine 
la... latitudinea coocurenti-

) • Cel mal buni canotori sovietici

i au luat startul în tradiționalul con- 
1 curs „Memorialul Dolgușin". In în- 
T trecerea feminină de schif simplu 
) s-au întîlnit cunoscutele vîslașe Mu- 
/ hlna șl Ciumakova. După o luptă ex- 
X trem de strînsă, Muhina a învins... 
Z la un vîrf de barcă, mareînd pe 1000 
X m. 4:01,4. In același timp a fost cro- 
S nometrată și Ciumakova. Proba mas- 
f culină a revenit ușor lui Viaceslav 
1 Ivanov, care a realizat pe 2000 m. 
J 7:34,0, învingîndu-1 cu 15 sec. pe Ber- 
X gutov. I
f • Joi s-a dat, într-un cadru festiv, 
j plecarea în cea mai mare competiție 
j clcllstă din lume, deschisă profesio- 
\ niștilor — TURUL FRANȚEI. Corn- 
1 petiția, care este la cea de-a 44-a 

V ediție a sa, a „luat’* startul din ora- 
J știi Nantes. Prima etapă Nantes- 
> Granville a fost cîștigată de ciclis- 
\ tul francez Andre Darrigade, care a 
C întrecut la sprint un pluton de zece 
1 alergători în frunte 
f Poblet. Darrigade a îmbrăcat 
J coul galben”.
k Ieri, pe o căldură toridă s-a alergat 
\ cea de-a doua etapă în „Turul Fran 
(ței“, pe distanța Granville — Caen 
j (226 km.). Străbătând cîmpiile Nor- 
/ mandiel, cicliștii au pedalat cu greu, 
X înregistrîndu-se cîteva lnsolații. Vlc- 
( timă... soarelui l-a căzut și unul din 
l favorițit cursei, luxemburghezul 
r Charlie Gaul, care a fost nevoit să 
\ abandoneze, alături de alți 8 cicfliști. 
/ Etapa a revenit alergătorului fran- 
X cez Rene Privat, care în finalul 
< cursei a reușit o evadare și a sosit 
I de unul singur cu 3 minute avans. 
J (media orară 36,511 km). In plutonul 
\ urmăritorilor au sosit: Forestier (Fr.), 
I Bauvin (Fr.), Barone (Fr.),
f at.). Bahamontes (Sp ), 
X acestei victorii Privat 
' -tricoul galben", dea

• La Tokio, intr-un concurs inter- 
universitar de natație, recordmanul 
mondial și campionul olimpic la 200 
m. bras Furukawa a fost întrecut pe 
distanța sa preferată. învingător a 
fost Yoshimura (medalia de argint la 
Melbourne) cu timpul de 2:45,3 față 
de 2:46,4 a lui Furukawa. După cursă, 
recordmanul lumii a deeftanat că se 
acomodează foarte greu cu noul re
gulament, care interzice înotul sub 
apă, în special în privința startului 
și a întoarcerilor.
• Intre 3 și 6 iulie se va desfășura 

tradiționala regată de la Henley (An
glia). Anul acesta, competiția re
unește un număr record de partici- 
panți. Vor fi prezente la start 34 
de echipaje din 11 țări și anume:

cu spaniolul 
„tri-

îmbrăcat

Redacția șl administrația: 
i * X X X

.... -

3.

IOSIF SfflBU din nou in fruntea clasamentelor
unui concurs internațional

KIEV 28 (Agerpres). — In ca
dru! concursului internațional de 
tir de la Kiev la care participă 
trăgători din R.P. Ungară, R.P. 
Romtnă, R. Cehoslovacă, Finlanda 
și U.R.S.S., sportivul romîn Iosif 
Sîrbu a repurtat o strălucită victo
rie. El a cîștigat proba de armă 
liberă, calibru redus, trei poziții, 
întrecind concurenți renumiți prin
tre care șl pe campionul olimpic 
șt mondial Anatoli Bogdanov.

După succesul obținut în „Cupa 
țărilor latine", Iosif Sirbu a arătat 
că este unul dintre cei mai buni 
țintași din lume la această pro
bă. Ca și la Torino, el a realizat 
performanțe bune clasîndu-se pe 
primul loc și la poziția în picioare. 
De remarcat că în acest concurs 
s-a folosit pentru prima oară noua 
țintă (mai micăj aprobată de Uni
unea Internațională de tir.

Rezultate tehnice: poziția cul
cat ; I. V. Lukenduk (U.R.S.S.)

395 puncte ; 2. I. Sîrbu (R.P.R.) 
395 puncte: 3. I. Dostaly (R.P.U.} 
392 puncte. Poziția genunchi: 1. 
A. Bogdanov (U.R.S.S.) 387
puncte; 2. Pereberin 382 puncte;
3. Cerkasov (U.R.S.S.) 382 puncte;
4. I. Sîrbu (R.P.R.) 381 puncta;
Poziția picioare : 1. I. Sîrbu
(R.P.R.)’1 366 puncte; 2. Karvinen 
(Finlanda) 366 puntf.e.

Clasament final pe trei poziții: 
1. I. Sîrbu (R.P.R.J 1.142 puncte; 
"2. S. Krebs (R.P.U.) 1.136 puncte; 
3. A. Bogdanov (U.R.S.S.) 
puncte 4. Borisov (U.R.S.S.) 
puncte.

Proba de 
cf ști gata de 
V. Nasonov 
583 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat N. Kaliracenko 
(U.R.S.S.) — 579 puncte, N. Saris 
cav (U.R.S.S.) — 578 puncte. Con
curentul romîn Z. Deak a realizai 
570 nuncte.

1.130
1.128

fostpistol viteză a 
recordmenul sovietic 
cu performanța de

La Copenhaga s-a hotărit organizarea „Cupei Europei’
inter-țări

In adunarea generală a Uniunii 
Europene de fotbal asociație, ținu
tă feri la Copenhaga, s-a luat cu 
majoritate de voturi hotărirea să 
se organizeze „Cupa Europei” re-

Ieri au părăsit Capitala îndrep- 
tindu-se spre RJ). Germană ju
cătorii noștri de tenis Eugen 
Cristea, Constantin Nas tas e și 

Ladislau Juhasz, însoțiți de an
trenorul de stat prof. Mircea Ri- 
zea. Ei vor lua parte între 30 
iunie — 6 iulie la un mare tur
neu internațional rezervat jucă
torilor sub 25 de ani, care va 
avea toc la Zinovitz, pe malul 
Mării Baltice.

Uniunii Sovietice vor 
marii maeștri Keres, 
Petrosian, Taimanov, 

Korcinoi și Bole-

viei și Milici. Rezerve sînt Udovcic 
și Bortok.

Din echipa 
face parte 
Bronstein,
Gheller. Toluș, 
slavskL Ca rezerve ati fost selecțio
nați maeștrii Holmov și Furman.
• Au început tradiționalele con

cursuri de tenis de la Wimbledon. 
In primul tur chilianul Ayala l-a în
vins pe americanul Richardson ! In 
rest, ceilalți favoriți, (Hoad, patty, 
Drobny, Seixas, Davidson) s-au ca
lificat în turul al doilea. La simplu 
femei, cea mai echilibrată întîlniire 
s-a desfășurat între jucătoarea de

(R.P.U.), victoria revenind 
rei americane cu 6-4, 6-4.

culoare Gibson (S.U.A.) și Kormoczi
' jucătoa-

U.R.S.S., Australia, Franța, S.U.A., 
Suedia, Olanda, Italia, Elveția, Aus
tria, Polonia și Anglia.
• La sfîrșitul lunii august vor a- 

vea loc la Neapole campionatele eu
ropene de yole clasa „Finn“. In ve
derea acestei competiții, veliștii sovi
etici au susținut un concurs de cali
ficare pe apa lacului Kiș de lîngâ 
Riga. Cîștigătorul concursului urma 
să primească dreptul de a reprezenta 
Uniunea Sovietică la întrecerile din 
Italia. In mod surprinzător victoria a 
revenit tînărului sportiv de categoria 
I-a Anatoli Iansun, care în 10 regate 
a totalizat 6246 puncte.
• Intre 2 și 16 iulie se va desfă

șura la Leningrad meciul de șah din
tre echipele reprezentative ale URSS 
și R.P.F. Iugoslavia. In cele 8 runde 
ale întâlnirii se vor disputa 64 de 
partide. Echipa Iugoslaviei este al
cătuita din marii maeștri Gligorict, 
Matanovici, Ivkov. Trifunovici. Pire 
și din maeștrii Karaklajici, Nedelko-

Oslo, în 
desfășu- 
Hewson

• Pe stadionul Bislet din 
cadrul unui concurs atletic 
rat zilele trecute, englezul 
a alergat 3:42,6 pe 1.500 m, norvegia
nul Torkildsien a sărit 2,01 m, la 
înălțime iar germanul Manfred 
Preussger a sărit 4,45 m. cu prăjina.
• Au luat sfîrșit campionatele de 

box ale Americii de Sud. In clasa
mentul generai pe echipe pe primul 
loc s-a clasat Chile cu 40 p. Urmea
ză: Argentina 29 p., Peru 22 p, Bra
zilia 17 p. și Uruguay 16 p. Chilienii 
s-au clasat pe primele locuri la 6 
categorii; restul de 4 titluri au reve
nit boxerilor argentinieni.
• La Lille reprezentativa de atle

tism a Franței a întrecut cu 128-84 
selecționata Olandei. Paralel s-a des
fășurat o întîlnire triunghiulară fe
minină: Franța-Belgia 72-34, O! an da-

la fotbal
zervată echipelor naționale. A- 
ceastă nouă competiție fotbalistică 
se va desfășura în intervalul din
tre două ediții ale campionatului 
mondial.

DE LA I IULIE

ZIARUL „SOVIETKn SPORT”
DEVINE COTIDIAN

Pentru a putea ogl’ndi mai bine 
și a cuprinde în totalitatea ei uria
șa dezvoltare a mișcării de cultură 
fizică și sport din U.R.S.S., ziarul 
„SOVIEȚKII SPORT” va apare 
zilnic în 8 pagini, începi nd de ia 
1 iulie 1957-

Cu acest prilej, transmitem un 
călduros „Spor la muncă44 harni
cei redacții a noului cotidian 
sportiv.

Franța 60-46, (!), Olanda-Betgia 70-36.
• Intre 2 și 21 septembrie se va 

desfășura prima ediție a campio
natelor mondiale de șah pe echipe 
pentru femei. întrecerile la care s-au 
înscris pînă în prezent 18 echipe vor 
avea loc la Utrecht

FOTBAL PESTE

(Olanda)

HOTARE

dispută primele® Azi și mîine se _______
întreceri din cadrul celei de a XVI-a 
ediții a „Cupei Europei Centrale”. 
Meciurile vor avea loc la Buda
pesta, Belgrad, Bratislava și Viena. 
Pînă acum echipele maghiare au 
cîștigat această competiție de 6 ori, 
echipele austriace de 4 ori, echiț>ele 
cehoslovace de 3 ori și echipele ita
liene de 2 ori.
• Cu prilejul aniversării a 50 de 

ani de la înființarea Federației fin
landeze de fotbal a avut loc un tur
neu inter-țări la care au participat 
reprezentativele Țărilor Scandinave. 
In finală, Suedia a întrecut cu 5-1 
Finlanda, după... prelungiri. După 
cele 90 de minute regulamentare de 
joc scorul era de 1-1 ! Pentru locu
rile 2-3 s-au întîlnit reprezentativele 
Danemarcei și Norvegiei. Victoria a 
revenit jucătorilor danezi cu 2-0.
• Echipa italiană Juventus care 

se află în turneu în Suedia a între
cut echipa A.I.K. cu 10-1.
• Reprezentativa de tineret a R- 

Cehoslovace a obținut victoria cu 1-0 
în meciul desfășurat la Rejkawick 
cu reprezentativa Islandei.
• Recent, la Budapesta, echipa 

Torpedo Moscova a întîlnit puternica 
formație maghiară Vasas. Victoria a 
revenit echipei maghiare cu 3-1 (1-1) 
prin punctele marcate de Csordas, 
Bârfi, Lelenka. Pentru echipa oaspe 
a înscris Strelțov.
• Două echipe cehoslovace au sus

ținut miercuri întîlniri internațio
nale. La Oslo echipa Banik Kladno 
a întrecut cu 6-1 reprezentativa ora
șului. La Praga, Spartak Sokolovo a 
terminat la egalitate (2-2) cu echipa 
austriacă Wiener Sport Club.
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