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• Gh. Viziru, Al. Bardan și G. 
Bosch au plecat la Paris

4 pagini 25 bani

Mitingul oamenilor muncii din Capitală 
in cinstea delegației de partid și guvernamentale, 

a R. P. Polone

Fotbal, rugbi și volei
pe programul unei interesante zile de intilniri internaționale

Bucureștenilor li se oferă în mijloc de săptămînă, o zi deBucureștenilor li se oferă în mijloc de săptămînă, o zi de interesante partide internaționale. Pe 
stadionul Republicii și în saia Di namo redutabile echipe de volei și fotbal sovietice aparținînd renu- 
rnituiui club Dinamo Moscova precum și rugbiștii puternicei formații engleze Swansea se întîlnesc cu 
sportivii și sportivele noastre, lată mai jos ceea ce vă interesează despre cele patru meciuri...

Dinamo Moscova și Selecționata B inaugurează seria „nocturnelor46 în Capitală
Inaugurarea oficială a insiaTaiiîlor 

de nocturnă o face, cum se știe, una 
din cele mai reprezentative echipe 
sovietice de fotbal, Dinamo Moscova 
—: campioana U.R.S.S. — care, în 
primull său meci în țara noastră, 
întîlnește Selecționata B a R.P.R. 

Mie stadionul Republicii începînd de
j.i oc«ț 20

Valoarea echipelor și în primul rînd 
a sovietice deschide perspec-
tn^^mi cele mai frumoase partidei 
de astă-seară. Oaspeții, deș‘i lipsiți 
de jucătorii selecționați în echipa 
reprezentativă a U.R.S.S. (care joacă 
duminică la Moscova cu Anglia), au 
deplasat un lot completat cu cele 
mai valoroase „dubluri", jucători ti
neri, capabili să olere. alături de 
titulari ca Mamîkin, Rijkin, Sabrov, 
Karșunov etc., un fotbal de calitate 
la nivelul renumelui de care dinarno 
viștii se bucură

„Vom incerca 
fel îneît absența 
reprezentativă să 
prea mul t" — a 
trenor al echipei

Dinameviștii nu s-au fixat
asupra formației pe care-o vor alinia 
astă-sear i. Antrenorul Blinkov o va 
alcătui în (lvnirteața zilei de azi, din 
următorul lot: Polikanov, Satinov
(portari), lurcenko, Lebedev, Mudrik, 
Clftenov, lukov (fundași), Baikov,

așa 
in

peste hotare, 
să jucăm în 
selecționaților 

nu se facă simțită 
spus 
oaspe.

Blinkov, an

îrvâ

(Co iamare in pag. 4)

RUGBI
• C.FjR. a debutat cu o victorie 
în Polonia

lucind la Wroclaw în compania e- 
chipei Czarny Club, formația noastră 
campioană — C.F.R. Grivița Roșie — a 
cîștigaț primul joc din cadrul turneului 
pe carc-l întreprinde în Polonia, cu 
scorul de 23—8. Următoarele meciuri 
ale rugbiștilor romini vor avea loc la 
Cracovia și la Byiom.

POLO PE APA
• Turneul echipei Știința Cluj în 1) s*£ ur. mulți activiști 
uggs w nu se simt vlzat*

// Ne referim la membrii 
MOSCOVA 13 (Agerpres). - ,sporti.ve1 din,
Echipa de polo pe apă a clubuluif d,e f uzinele „1

sportiv Silința Cluj, care se află int a colectlvele din Ra-
jizită în U.R.S.S., a susținut două în-ld™\'’ Slbl" e.tc’ care au reușit sa 
'Uniri cu echipa Institutului TeA/i/cț rea’,zeze Jl!ca?arLde„„co‘,zat''. ,n pr<>- 
Hauman din Moscova. Primul meci nj cen -e Pirța a 85—90 la suta._ _ 
ost cistigat de jucătorii sovietici cu fi ® primă concluzie ne arată însă 
3—1, 'iar cel de-al doilea s-a terminat lea’ general, activiștii sportiyj dm 
'a egalitate: 3—3.

rENIS

Ieri la prim au părăsit Capitala 
ilecind. la Paris, pentru a lua parte la 
'.ampionatele internaționale ale Frân
ei, jucătorii noștri de tenis Gh. Vi- 
•iru. Al. Bardan și G. Bosch. Ca an-1 
■enor a făcut deplasarea Marin Bă- 
lin*

Astăzi în Capitală

&

■x'

’-i

lotbaliștii sovietici au folosit zilele pînă la meciul de azi, pentru a vizita 
capitala țării noastre. In fotografie un grup de jucători dinamoviști intr-imul 

din parcurile Capitalei

Rugbiștii de la Swansea îneep turneul 
în țara noastră, în compania 

€echîpeî €. A

■

Stadionul Republicii va găzdui astă- 
seâră, începînd de la ora 18. cunos
cuta formație de rugbi din Țara 
Galilor — SWANSEA. Rugbiștii en
glezi vor susține primul lor meci în 
compania echipei C.C.A., una dintre 
formațiile care în ultimele partide 
de campionat a dovedit o frumoasă 
formă și o concepție modernă de 
joc. P. Cosmănescu, antrenorul echi
pei militare ne-a comunicat următoa
rea formație probabilă: fundaș 
Penciu, treisferturi •— Veluda, 
mer. Nanii, Cojocarii, mijlocași 
Chiriac, Merghișescu, înaintași 
Șt. Constantin (Moraru), Dumitrescu, 
Paloșanu-Blăgescu, Ciobanu-Teofilo- 

Kra-

Munca de încasare a cotizaților
se desfășoară nesatisfăcător

ț Titlul însemnărilor noastre de as- 
L tăzi este o primă critică referitoare 
! la activitatea desfășurată pînă acum 
ț in acest important domeniu. Sînt, de- 

sportivi care 
aceste rînduri. 
consiliilor co- 
Cîmpia Turzii 
Mai" Ploești, 

k colective nu acordă suficientă atenție 
»muncii de încasare a cotizațiilor. E- 
«' xistă tendința ca întreaga muncă să 

capete un caracter pur administrativ, za o Inn o 4- X in rn tzxI v ~ z» •» —ea fiind lăsată în rezolvarea casieri
lor și contabililor. In marea majoritate 
a colectivelor nu se desfășoară o mun
că de propagandă și agitație cores
punzătoare, muncitorii nici măcar nu 
știu ce cotizație trebuie să achite. Doar 
ici-colo, în citeva colective din Tg. 
Mureș sat/ Baia Mare sînt înfățișate 
sportivilor aspecte privind baza mate- 
r al" rare Ie stă *a  dispoziție și care

l poate îi | igiiă prin sirîngerei de fon-

i

-*:•i-—Vx'.: ’

se
cu

Căpușan, Marica. După cum 
un ,,XV“ redutabil, întărit, 
internaționali care va fi capa-

viei, 
vede, 
mulți 
bil — sîntem siguri — să dea ga Ie
zilor □ replică dirză, pe măsura re
putat iei de care se bucură rugbiul 
nostru pe plan internațional.

Rugbiștii insulari, pe care-i leco- 
mandă rezultate de mare valoare rea
lizate în acest sezon (6—0 cu Harle
quins la Londra, 19—0 cu forma
ția Ebbw Yale — la Swansea. — 
5—6 cu Barbarians — o adevărată 
selecționată a Marii Britanii — la 
Cardiff — etc. au deplasat o echi- 

(Continuare in pag. 4) 

sportive. In unele 
se practică o nie-

duri din cotizațiile 
colective (ex. Cluj) 
todă străină de sarcinile unei orga
nizații de masă : încasarea cotizațiilor 
pe luni de zile și chiar pe un an 
înainte.

După ce au înregistrat rezultate din

tre cele mai frumoase în acțiunea de 
înscrieri în UCFS, multe colective 
(cum sînt cele din orașe ca Bacău, 
București, Oradea) s-au declarat mul
țumite de bilanțul muncii lor și au... 
uitat de cotizațiile sportive și de ce
lelalte sarcini ale reorganizării. Ne 
gînditn, de pildă, la puternicul colec
tiv sportiv al uzinelor textile din Arad, 
unde munca de încasare a cotizațiilor 
se desfășoară la un nivel cu totul 
nesatisfăcător. Din păcate, nu este sin
gurul exemplu de acest fel.

Este drept, un timp au existat greu-

Miercuri după-atniază, pe stadionul 
Republicii din Capitală a avut loc un 
mare miting in cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. Po
lone, în frunte cu tovarășii Wladys- 
law Gomulka și Josef Cyrankiewicz, 
care se află în țara noastră.

Cu îndelungi ovații și puternice 
urale marea mulțime de oameni ai 
muncii de pe stadion a întiinpinat so
sirea membrilor delegației guverna
mentale și de partid a R.P. Polone 
tovarășii: Wladyslaw Gomulka, Josef 
Cyrankiewicz, Edward Ochab, Feliks 
Pisnla, Tadeusz Kropczinski, Janusz 
Zambrowicz și a tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chtvu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceausescu, Alexandru 
Drăghki, Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pîrvulescu. Dumitru Coliu, 
Leon te Răutu, general colonel Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, lanoș Fa- 
zekaș, Vladimir Gheorghiu, Alexandru 
Birlădeanu, Anton Moisescu, Avram

înapoierea în Capitală '
a tov. ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale
Ieri la amiază s-au înapoiat în Ca

pitală tovarășii Ion Gheorghe .Mau
rer, președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, și Vasife Dumitres
cu, adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, care la invitația guvernului 
argentinian au participat la solem
nitățile de la Buenos Aires prilejuite 
de transmiterea mandatului preziden
țial noului președinte al Republicii 
Argentina.

La Aeroportul Bărteasa membrii

Corespondentul nostru din Sofia transmite

Akademik se pregătește intens 
pentru meciul de la București

■ - i
• Ce declară doi „reprezentanți" ai echipei bulgare • Căpitanul lui ' 
Akademik, GHEORGHI PANOV joacă slmbătă al 150-lea meci inter- | 

național

documentar 
privind pe

Tocmai cînd ne pregăteam să des
chidem dosarul nostru 
spre a extrage date 
AKADEMIK, adversara de duminică 
a echipei C.C.A., în „Cupa Campio
nilor Europeni" de baschet, telefonul 
a sunat scurt (semn că era o con
vorbire externă) și operatoarea ne-a 
anunțat: „Vorbiți cu Sofia !“. N-au 
trecut decit puține minute și co
respondentul nostru în capitala Bul
gariei, TOMA HRISTOV, ne-a pus 
în curent cu tot ceea ce ne interesa 
în privința echipei bulgare. Iată in
formațiile sale: „Am stat de vorbă 
cu jucătorii echipei AKADEMIK, 
chiar acum (n.r. miercuri dimineață). 
Făceau un intens antrenament pe 
stadionul mic, stadionul de jocuri 

nu 
a- 
cî-
3.U

tați obiective: nu sosiseră timbre, 
erau cunoscute instrucțiunile în 
ceasta direcție etc. în urmă cu 
teva săptămîni toate aceste lucruri 
fost însă lămurite pe deplin și nu cre
deam că vom avea atît de curînd oca
zia să consemnăm deficiențe deosebit 
de serioase, lată însă că din depla
sările noastre pe teren, din relatările 
corespondenților, din analizele făcute 
de instructori centrali ai UCFS, reies 
unele lucruri deloc îmbucurătoare cu 
referire la munca desfășurată în ceea 
ce privește încasarea cotizațiilor.

Trebuie semnalat și faptul că nu 
toate -organele UCFS cunosc (și de 
aici felul defectuos de aplicare) ins
trucțiunile cu privire la încasarea coti
zațiilor. Astfel, consiliul raional UCFS 
Giurgiu a eliberat timbre în valoare 
de 900 de lei pe o simplă chitanță, 
apoi a trebuit să le retragă, pierzînd 
și timp și încurcând mai mult trebu
rile decît contribuind la lămurirea lu
crurilor. De asemenea, eu greșeli a 
muncit pînă acum și consiliul raional 
Brănești. Spre deosebire de acestea,

DAN GIRLEȘTEANU
(Continuare in pag. 2- )

Bunaciu, Marin Florea lonescu, am-, 
basadorul R.P. Romîne în R.P. Po
lonă.

Fanfara a intonat Imnurile de Stat 
ale R.P. Romîne și R.P. Polone

Mitingul a fost deschis de tov. 
Florian Dănălache, prim secretar al 
Comitetului Orășenesc București al 
P.M.R j

Primit cu aplauze furtunoase și «-• 
ra'e care au durat minute în șir, a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Participant la miting au salutat 
cu multă căldură apariția la tribună 
a Șovarășuiui Wladyslaw Gomulka, 
prim secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

In repetate rînduri, cuvîntările con
ducătorilor popoarelor romîn și po
lonez au fost subliniate de uralele și 
ovațiile puternice ale zecilor de mii 
de participați la miting.

(Agerpres)

delegației R.P. Romîne au fost intim-, 
pinați de tovarășii Chivu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, Alexandru Mo
ghioroș, Constantin Pîrvulescu, Leon- 
tin Sălăjan, Janos Fazekaș, membri 
ai Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor de masă.

An fost de față șefii misiunilor di
plomatice acreditați Ia București șl 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

sportive. Așa cum mi-a spus și an
trenorul BOJIDAR TAKEV și cum 
am putut remarca personal accentul 
a fost pus pe aruncările de la semi- 
distanță pe care toți jucătorii din 
lot le-au exersat timp îndelungat. 
După partida cu Olimpia Ljubljana, 
echipa Akademik a jucat duminică în 
campionat cit Lokomotiv Burgas de 
care a dispus cu 82—40. Mențico-z 
că Akademik este una dintre cele 
mai bune echipe ale Bulgariei. Ea 
a cîștigat în 1952 și 1951 Cupa 
R.P. Bulgaria si în 1957 campio
natul".

Antrenorul TAKEV a declarat co
respondentului nostru următoarele: 
„Am văzut pe C.G.A. în meciul de la 
Atena cu Panellinios pe care l-am 
arbitrat. Am constatat că echipa ro
mînă posedă o înaltă tehnică și o- 
mare precizie în aruncările de lai 
semi-distanță. Intîlnirea de la Bucu
rești este dificilă. Avantajul terenului’ 
a ticnă greu în balanța victoriei". 
Căpitanul echipei AKADEMIK*  
GHEORGIII PAN'PV. care va sărbâ-1 
tori la București al 150-lea meci in
ternațional din activitatea lu: a
spus: „De cum am văzut împărțirea 
seriilor din Cupa Campionilor am 
opinat că în finala grupei se vor 
găsi față în față C.C.A. și echipă 
noastră. Am avut d eptate. Privim 
cu toată seriozitatea meciul de simbă— 
tă. Din punct de vedere tehnic echi
pele sînt, dună părerea mea, de for-:, 
țe sensibil egale. Apreciem ioouf ' 
spectaculos și modern ai echioef 
C.C.A. Știm cît de grea este întîf- 
nirea de la București. Dorim ca ea 
să se desfășoare intr-o atmosferă de 
perfectă sportivitate"

Akademik va sosi 
tăzi sau mîine.

e Alte amănunte 
federațiile respective

Ia București as-

asupra jocului: 
____ r au comunicat 
numele arbitrilor întilnirii de sîmbă-' 
tă. Ei sînt KOKOREV (U.R.S.S.) și 
VELKEY (Ungaria).

• C.C.A. s-a antrenat marți cu o 
combinată P.T.T.-M.I.G, și va face 
și astăzi un joc de verificare, toi în 
sala Floreasca, cu Dinamo (care s-a 
întors marți dimineața din Turcia).

® O comunicare venită din partea 
comisiei de organizare anunță că 
pentru desemnarea cîștîgătoar<*i  gra
pei a doua se va mai juca im med 
Motived—Simenthal la Budapesta,



cititori

SPERANȚELE NATAȚIEI
La fabrica
practici gimnastica de

ir o 7 0 0 de muncitori

Incepînd eu vara trecută, lumea 
sportivă s-a minunat la auzul strălu
citelor performanțe a 2 tineri înotă
tori frate și soră — Konrads. Tineri, e 
prea mult spus: de fapt e vorba de 
doi copii. De atunci strălucitele lor 
performanțe nu mai „sperie" pe ni
meni. Recordurile mondiale pe care 
le realizează sînt așteptate ca ceva nor
mal. De altfel, ziarele ne aduc mereu 
noutăți despre mari performanțe a 
unor mici înotători (cea mai bună 
sportivă a Angliei, o fetiță de 14 ani, 
a Franței: la fel etc.).

Începe să capete din ce în ce con
tur problema specializării timpuriii 
toate sporturile se orientează și pun 
bază mai mult ca oricînd pe copii.

Ca urmare a rezultatelor de valoare 
înregistrate de această pleiadă de ti
neri înotători, majoritatea țărilor au 
pornit o acțiune (sub diverse aspecte) 
de pregătire a elementelor celor mai 
talentate, în vederea Olimpiadelor din 
I960 și 1964.

Eu cred că este un lucru bun. Și 
fiind un lucru bun. el trebuie urmat. 
Să mă explic: în țară la noi am avui 
mereu copii cu aptitudini. Dar ei nu-și 
dezvoltau aceste calități, se „pierdeau". 
Lipsa unui bazin acoperit, mai ales, 
a favorizat această văduviră de ele
mente valoroase.

Avem o „garnitură" de copii cu 
reale perspective, de real talent.

Henriette Țincoca (craul și spate), 
Anca Trohani (craul și spate), Nicoiau 
Adrian (Iras), Micky Zagăr (delfin 
și craul), Ingrid Wăchter (craul si 
spate), Cr.sthia Sever (bras), Mariuca 
Rotaru (delfin și bras), Florentina 
Ramboseck (bras), Pleșești R. Ionescu 
(craul), Lucian Radu (spate și craul), 
Șerban’Sturdza (craul, delfin, proaspăt 
recordman), Sanda Iordan, Lucia Hi- 
leritt și încă mulți alții, pe care nu 
i-ain citat printre specialiști:, reprezintă 
valori reale.. Și nu sînt singurii! In 
țară și chiar în București mai sînt 
alții. Și nu uitați că este vorba de 
copii între 10-15 ani!

Unele dintre rezultatele acestor co- 
J>ii, pe distanțe clasice (olimpice) sînt 
cu multe secunde mai bune decît anu-

recorduri republicane de seniorimite
de acum 10-12 ani.

De asemenea, mulți dintre ei au de 
pe acum categ. I și a Il-a de clasi
ficare sportivă si recorduri de junioare 
1-11.

Pe scurt; putem alcătui o viitoare 
echipă pentru Olimpiada din 1964 și 
tiu știu dacă nu am putea pregăti 
cîtiva dintre ei chiar pentru aceea din 
1960.

In acest sens propun: a) să se for
meze un lot de „speranțe" in care să 
fie chemați toți copiii care vor rea
liza anumite 
la 15 ani), 
rezultatele din țară ca cele de peste 
hotare, pentru a se stabili cele mai 
piste haremuri.

b) antrenorii vor trebui să pregă
tească aceste speranțe și să răspundă 
in fața F.R.N.

e) 'să fie organizate periodic (de 2 
ori pe an) tabere ca acești copii, in 
care antrenorii să-și împărtășească 
experiența. De asemenea, trebuie ini
țiate apoi concursuri oficiale de veri
ficare. Se poate angaja și o verifi
care pe an cu „speranțe" din 
țări.

d) stimularea acestor copii prin 
gurarea unor condiții speciale de 
trenameni.

e) o amplificare a muncii de 
struire de masă și angrenarea 
număr din ce in ce mai mare de copii 
in practicarea înotului. Dacă va fi po
sibil — și cred că e posibil — o anu
mită obligativitate a înotului in școli, 
acolo unde sînt condiții (București, 
Cluj, Turda, Oradea, Timișoara etc.), 
adică acolo unde există bazine acope
rite.

Posibilitatea formării unei echipe 
pentru olimpiade ar trebui să preo
cupe ou tot atita intensitate pe an
trenori crt și oficialitățile sportive.

Și din moment ce elemente avem, 
nu înțeleg de ce nu s-ar face toate 
eforturile pentru ca în olimpiadele din 
1964 (sau chiar din 1960) să ne pre
zentăm bine pregătiți.

haremuri pe virste (plnă 
Eventual să se compare

alte

asi-
an-

în
tinai

Prof. C. BEER

Anul trecut, în octombrie, o veste s-a 
răspîndit în fabrică de la un capăt la 
altul: „în sectoarele marochinărie și 
încălțăminte mecanică muncitorii fac 
gimnastică". Și s-a vorbit despre acest 
eveniment aproape tot atît cît a durat 
și stadiul de experimentare (trei luni) 
a introducerii gimnasticii de producție.

La început oamenii au discutat, au 
emis păreri pro și contra. Și, curios" 
cei ce păreau surprinși, și neîncrezători 
în rezultatele favorabile ale acestei ac
țiuni erau tocmai tinerii. Nu le-a tre
buit însă multă vreme pentru a se 
convinge că n-au dreptate și că, în 
fond, cele 10 minute de gimnastică zil
nică îi reconfortează, le creează o mai 
bună dispoziție pentru muncă. Acum, 
după cîteva luni de la introducerea 
gimnasticii de producție pe scară mai 
largă —la ora actuală aproximativ 700 
muncitori din fabrică sînt angrenați în 
această acțiune —nimeni nu mai mani
festă îndoială și neîncredere iar acolo 
unde încă nu s-a putut introduce gim
nastica, muncitorii cer cu insistență a- 
cest lucru.

Nici pentru noi, cei din consiliul co
lectivului sportiv nu era prea clar —" 
la început — cît de 
muncitorii să facă 
chiar după primele săptămîni în care 
au fost culese și cele dintîi roade, am 
înțeles că și Ia noi în fabrică gimnas
tica de producție trebuie să fie extinsă, 
să cuprindă treptat toate sectoarele de 
muncă De aceea, n-am așteptat să se 
termine perioada de experimentare ini
țial propusă ci am început chiar de pe 
atunci mutica de agitație, de lămurire 
a muncitorilor. Un mare accent am 
pus pe agitația vizuală. Afișe, fotomon
taje, lozinci care îndemnau muncitorii 
la practicarea gimnasticii în producție, 
sînt cîteva din metodele pe care le-am 

•folosit spre a arăta că ’ ' ’
nastică n-au decrt de 
de. radioamplificare a 
speciale tot pe această 
simțit că „pulsul" este 
derii, rte-anț preocupat 
unor instructori din 
muncitori. De calificarea acestora s-a 
îngrijit tovarășul Petre Sacerdățeanu, 
profesorul nostru de educație fizică, un

neobosit propagandist al gimnasticii de 
producție prin a cărui muncă am reușit 
să ne numărăm printre întreprinderile 
cu cea mai frumoasă activitate în acest 
domeniu. Acum, profesorul Sacerdățea 
ntt este ajutat de instructorii crescuți 
de el, ca Ana Antonovici (sectorul în
călțăminte mecanică), Ion Miclea (sec-

WiDCmilNTA
Acrivimmri sportiv

torul marochinărie) șfi alții, care mun
cesc cu aceeași pricepere ca și învă
țătorul lor.

Firește că numai strădaniile noastre 
nu ar fi fost suficiente pentru asigura- 
lea succesului dacă n-am fi primjt spri
jin din partea conducerii administrati
ve, a comitetului de partid și a organi
zațiilor de masă din întreprindere. Ast
fel. tovarășul director adjunct 1. Șer- 
ban a discutat cu meșterii din sectoa
re ; tovarășul Pricop Bîia, președintele 
comitetului de întreprindere, s-a ocupat

. producție
de organizarea unor discuții pe această 
temă în secțiile și grupele sindicale, 
tovarășii Dumitru Mihalache, secretarul 
comitetului de partid, și Petre Dudescu, 
secretarul comitetului U.T.M., au 
prelucrat problema gimnastic :i de pro
ducție în organizațiile respective

După această perioadă de intensă 
muncă de pregătire a „terenului", la 1 
ianuarie anul curent am putut intro
duce gimnastica de producție în mai 
multe sectoare, angrenînd așa cura am 
arătat circa 700 de muncitori și munci
toare. Deș: am obținut rezultate bune 
în această acțiune, considerăm totuși 
că Ipiftejm face, mai mult, adică putem 
extinde practicarea gimnasticii de pro
ducție în toată fabrica. Garanție în 
acest sens ne este dorința muncito
rilor și sprijinul unora dintre ei care 
asemenea lui Gh. Bănaru — în vîrstă 
de 47 de ani 
gimnastică și 
propagandiști

în vîrstă
— nu pregetă să facă 
să se transforme în 

ai acesteia.
PETRE SOGLU 

președintele colei tivului 
sportiv „Kirov"

important este ca 
gimnastică. Dar,

cei ce fac girn- 
cîștigat. Stația 
avut emisiuni 
temă. Cum am 
favorabil extin 
și de formarea 
rîndul tinerilor

Campionatele școlilor profesionale, în plină desfășurare

A luat fiinfă clubul sportiv 
al elevilor din Timișoara

Numeroși elevi, profesori de educa
ție fizică, directori de școli, profesori 
de cultură generală și activiști sportivi 
au fost prezenți zilele trecute, la șe
dința de constituire a clubului sportiv 
școlar din Timișoara. Ședința a fost, 
condusă de tov. T. Cicoare, președin
tele U.C.F.S. oraș Timișoara. In ca
drul ședinței a fost prezentat un 
amplu referat în care s-a arătat scopul 
înființării clubului (ridicarea nivelului 
valoric al performanțelor sportivilor 
din școli) și s-au trecut în revistă con
dițiile optime în care ia ființă acest 
club: baze sportive proprii, material 
și echipament sportiv corespunzător și 
o pleiadă de profesori de educație fi
zică din localitate care sînt afectați 
clubului. In noul 
cei mai buni elevi 
și la învățătură — 
medii nr. 1, 2, 3,
precum și școlile profesionale de meta
lurgie și de construcții. Clubul sportiv 
școlar din Timișoara va avea următoarele 
secții pe ramură de sport: atletism, 
baschet, canotaj, gimnastică, handbal, 
volei (băieți ș fete) și fotbal. In co
mitetul de conducere al clubului au 
fost aleși: Tiberiu Cur acu — preșe
dinte, Aurel Purceld și Dalia Tranda
fir — vicepreședinți, Alihu Teodosie — 
secretar, Nicolae Rămneamțu — res-

ponsabil administrativ și Vasile Ghiber- 
tea — responsabil cu propaganda și 
educația.

Alexandru Gross — coresp

In întreaga țară sînt în curs de 
desfășurare întrecerile din cadrul cam
pionatelor școlilor profesionale de 
ucenici și meserii. Aceste campionate 
sînt organizate de către ministerele 
și instituțiile centrale care tutelează 
astfel de școli, în colaborare cu 
U.C.F.S., Ministerul Invățămîntului și 
Culturii și cu sprijinul larg al orga
nizațiilor de masă.

Pentru anul școlar 1957—1958, or
ganizatorii campionatelor au recurs 
lâ o formulă de tranziție: pentru 

prima dată în istoria acestor campio
nate se vor putea întîlni în finale, 
elevi de la toate școlile profesionale 
din țară indiferent ministerul aferent 
— și care cuprinde 3 etape: etapa 
/ — de zonă, la nivelul școlilor pro
fesionale din ramura de producție res
pectivă ; etapa a II-a — finală, cu 
participarea cîștigătoriior în zone; 
«tapa a Itl-a — finala campionatului 
școlilor profesionale, inter-mi nistere.

Campionatele au prevăzute un nu- 
tnăr de 4 discipline obligatorii — a- 
tletism, gimnastică, volei și fotbal — 
și 7 discipline facultative — handbal, 
baschet, box.' lupte, tenis de masă. . 
tir șt înot. La disciplinele facultative 
se organizează numai etapă pe școală 
și localitate, acolo unde există mai . - »
multe școli profesionale, indiferent de ;ar es e 
ramura de producție. între 4 I

Săptămîna aceasta sînt 
programate ultimele în
treceri din cadrul zone
lor: între 15—17 mai la 
Sibiu, Săcele și Bucu
rești (întrecerile au loc 
pe stadionul P.T.T.) se 
vor întîlni echipele școli
lor profesionale aparți- 
nînd Ministerului Con
strucțiilor, iar în zilele 
de 17—18 mai, elevii de 
la școlile profesionale a- 
ferente celorlalte minis
tere (mai puțin școlile 
pendinte de Ministerul 
Comerțului care participă 
direct la etapa a doua).

Etapa a doua se va 
desfășura între 27 mai și 
8 iunie, în București pen
tru toate școlile, cu ex
cepția școlilor profesio
nale din M.I.P.C. care se 
vor întrece la Pioești 
(31 mai—2 iunie) la atle
tism și gimnastică și 
Cimpina (7—8 iunie) la 
volei

In

între

și fotbal.
sfîrșit, etapa a treia, finala pe 

! programată la București 
4—6 iulie.

Campionatele școlilor profesionale au fost totdeauna 
un fericit prilej de relevare a numeroși elevi talen
tat, i, aidoma gimnastului din fotografia noastră, care 
execută la bară un exercițiu impus. (Aspect de la 
campionatele de gimnastică ale școlilor profesionale 

ale MJ.B.C., desfășurate in acest an la Sibiu)
profesionale

„Cupa F.R.L." la lupte libere
Activitatea luptătorilor fruntași

In curînd, o niare parte dintre lup
tătorii fruntași ca și „speranțele" noas
tre vor fi solicitate într-o serie de 
confruntări cu caracter internațional: 
meciul Cluj—Chișinău, concursul pe 
■categorii de la " 
mai), întrecerile de la Paris cu ocazia 
-aniversării a 50 ani de la înființarea 
F.S.G.T.; „Cupa mondială" la lupte 
libere, campionatele mondiale la lupte 
clasice ș.a.

Astfel, în vederea întrecerilor de 
la Budapesta la categoriile 57, 62, 73, 

•87 kg., federația s-a oprit asupra ur
mătorilor : I. Cernea, M. Sole, V. Mi- 
cttla, M. Belușica, V. Bularcă, Gh. Po- 
povici șl: 1. Radu. Firește că în ce 
privește participarea la marile compe
tiții oficiale lotul este mult mai cu
prinzător.

De remarcat că, pentru o mai justă 
sejpcționare a reprezentanților noștri 
iDpntru mondiale, federația de lupte a

programat pentru zilele de 31 mai 
1 iunie un concurs de verificare 
Lugoj. Întrecerile — lupte clasice 
libere — i 
fiind invitați în afara loturilor noastre 

Budapesta (17—18 cite patru luptători bulgari și iugo
slavi.

Pe plan intern, în prezent se fac 
pregătiri pentru participarea la faza de 
regiune a campionatului individual de 
seniori la- lupte clasice (18—25 mai) 
și a celui de lupte libere- seniori (8— 
15 iunie). In ce priveșfe campionatul 
de lupte libere, considerăm deosebit de 
utilă inițiativa federației de lupte, care 
a. instituit competiția dotată cu „Cupa 
F.R.L." în cinstea aniversării unui an 
Ue fa • apariția Hotărîrii din 2 iulie. 
Această competiție se adresează luptă
torilor începători, de categoria alll-a- 
și a H-ași are ca scop stimularea luptei 
libere. Se vor desfășura întreceri pe 
orașe între colective» _

si 
la

ie vor desfășura în aer liber,

Față de interesul care 
aceste campionate și grija 
tă de către conducerea multor școli 
(școala profesională M.T.D., șc. prof, 
de energie electrică Timișoara, șc. 
prof, de energie Sibiu, etc.) pentru 
asigurarea unor bune condiții de 
concurs elevilor respectivi, campiona
tele școlilor profesionale vor consti
tui, fără îndoială, un frumos succes 
al mișcării sportive de masă din țara 
noastră, în lumina indicațiilor date de 
Hotărîrea din 2 iulie 1957.

l-au stîrnit 
ce se poar-

O INTERESANTĂ COMPETIȚIE DE 
BASCHET LA TG. MUREȘ

Tg. Mureș, 14 (prin telefon). Timp 
de 3 zile, în parcul Voința din loca
litate s-a organizat o interesantă
petiție de baschet masculin și femi
nin dotată cu „Cupa URCM". Me
ciurile au fost de o bună valoare teh
nică, iar clasamentele 
mătoarea înfățișare: 
Voința Tg. Mureș ; 2. 
3. C.S. Tg. Mureș
Voința Satu Mare. MASCULIN : 1.
Voința Tg. Mureș; 2. Voința Satu 
Mare; 3. Voința Oradea; 4. Luceafă
rul Sibiu.

-----  w £PîesPS®liS^

finale au ur- 
FEM1N1N: 1. 
Voința Oradea;
(junioare); 4.

club vor participa 
— atît la sport cît 
reprezentînd școlile 

4, 5, 7, 8, 9 și 10,

LA ORAȘUL STALIN
Un reușit concurs in cadrul 

Spartachiadei pionierilor 
și șco’aritor W

Duminică, baza sportivă a școlii 
medii nr. 7 din Orașul Stalin a cu
noscut o animație deosebită: aproape 
400 de pionieri și școlari din locali
tate au fost prezetiți la startul între
cerilor din cadrul Spartachiadei rezer
vată celor mai mici sportivi... Între
cerilor li s-a asigurat o bună or
ganizare și ele au reușit să trezească 
un viu interes în localitate. La suc
cesul tehnic și mai ales propagandistic 
al întrecerilor și-au adus contribuția 
numeroși profesori de educație fizică, 
precum și o serie de activiști ai miș 
carii sportive din localitate: profe
sorii Arno Kummer, Liviu Mereuță, 
maestra emerită a sportului Mura 
Windt, maestra sportului Crista Zbîr- 
cea, Johana Teutsch, jucătoare de hand
bal, Elena Breșa, Nicolae Jarca și 
alții.

Dintre participant o foarte bună 
impresie a făcut-o eleva Elena Rus^^ 
(școala medie nr. 7) — în vîrstă 
12 ani — care a realizat o săritură 
1,27 mill

Carol Gruia — corespondent

Munca de încasare a cotizațiilor 
se desfășoară
(Urmare din pag. I)

nesatisfăcător

consiliul raional UCFS Lehliu desfă
șoară o activitate în lumina instruc
țiunilor primite, ajută colectivele spor
tive și le stimulează în acțiunea de 
strîngere a cotizațiilor. Rezultatul : va
loarea cotizațiilor încasate a ajuns 
după scurt timp la cifra de 5.000 de 
lei. Consiliile UCFS nu au însă nu
mai rolul de a îndruma și sprijini a- 
ceastă activitate. Lor le revine și 
sarcina de a lua poziție hotărîtă a- 
tunci cînd constată tendințe spre for
malism, subapreciere, etc. Astfel de 
măsuri imediate așteptăm de la consi
liul raional UCFS Zimnicea, care ad
mite ca în campionatul raional să 
participe fotbaliști, în marea lor majo
ritate nemembri ai UCFS. O altă pro
blemă ridicată îndeosebi de colecti
vele sătești : procurarea de timbre din

fonduri realizate prin organizare*. _ 
balurilor. Recomandăm preocupare* 
pentru crearea unui fond de rulment^ 
dar acest lucru nu trebuie să înlo
cuiască legătura vie 
existe între colectivul 
brul UCFS.

Făcind din munca 
cotiz.ațiilor o sarcină 
lectiv sportiv, cu un sprijin mai eficace 
al organelor UCFS, activiștii sportivi 
pot și trebuie să asigure un succes 
deplin și acestei importante ac
țiuni menite să consolideze baza mate
rială a colectivelor sportive, să ducă 
la amenajarea de noi construcții spor
tive, la îmbogățirea inventarului spor
tiv. la crearea unor posibilități cît 
mai bune pentru desfășurarea unei 
largi activități sportive în fiecare în
treprindere, școală sau comună de P« 
cuprinsul patriei.

care trebuie să 
sportiv si roem-

de încasare a 
a întregului co-

com-

CUM SE INTRĂ ASTĂZI LA STA
DIONUL REPUBLICII

BILETE PENTRU BOX

Biletele pentru cele patru reuniuni 
finale ale campionatelor republicane 
de box pentru juniori, care se vor dis
puta în incinta velodromului Dmamo, 
se pun în vînzare de azi dimineață 
la casele stadionului Dinamo. Accesul 
publicului se va face la toate cele 
patru gale prin șoș. Ștefan cel Mare.

Pentru cuplajul de astă-seeră din
tre C.C.A.—Swansea (rugbi) și meciul 
de fotbal reprezentativa B—Dinamo 
Moscova sînt valabile biletele Stadion 
Republicii seria 5. Legitimațiile U.C.F.S. 
au acces după cum urmează : albastre 
și roșii în piele, verzi pentru ziariști 
și a’libastre în dermatin pentru mem
brii birourilor federațiilor de rugbi și 
fotbal ia sectorul B; legitimațiile gris 
pentru membrii comisiilor federațiilor > 
de rugbi și fotbal, gris pentru mae
ștrii sportului la rugbi și fotbal și al
bastre în dermatin pentru toate (spor
turile, la tribuna I. Carnetele de a»- . 
bitri și antrenori de fotbal și 
sînt valabile la peluze.

Copiii peste 7 ani au acces 
pe ba£â de bilet.

Porțile stadionului se deschid _ 
17. Spectatorii sînt rugați să reept? 
intrările indicate pe bHet,

rugbF- - 

numai

1a oi



DIN PROBLEMELE CATEGORIEI B CARNET ATLETIC
I •<- Cu antrenorul Colea Vîlcov de* pre : lupta din *erla a doua, elem entele de valoare, goana după 

rezultate, modul în care este înțeles jocul bărbătesc și despre arbitrajerezultate, modul în
Campionatul categoriei B își con

tinuă desfășurarea în mijlocul unui 
interes care nu slăbește nici un mo
ment. Clasamentele — care reflectă cel 
mai bine intensitatea luptei celor 14 
echipe vor mai avea de suferit, cu 
siguranță, multe modificări. Mai sînt 
opt etape, deci timp suficient pentru 
surprize și răsturnări de poziții. De 
altfel, în seria a doua se pare că de- 
abia începe campionatul.

— Victoria echipei Dinamo Bacău 
asupra Farului Constanța a redeschis 
lupta pentru primul loc — ne spu

nea antrenorul Colea Vilcov (Știința 
)j>rtași), cu care am stat de vorbă zilele 

trecute. După părerea mea, la primul 
loc concurează doar Dinamo Bacău 
și Farul. Șanse mai multe are acura 
Dinamo. In ce privește lupta pentru 
evitarea retrogradării, este deosebit 
de indirjită și e greu de făcut un 
pronostic. Această luptă influențează 
in rău jocul echipelor vizate, care trec 
adesea peste limitele jocului bărbătesc 
admis de regulament. In asemenea 
condițiuni. fotbalul practicat de echi
pele amenințate cu retrogradarea su
feră din punct de vedere calitativ.

lncet-încet. discuția noastră a trecut 
la problemele pe care le ridică între
cerea echipelor din seria a doua.

— Probleme sînt destule și vechi, 
lina din ele, a terenurilor, a fost 
rezolvată ln mare măsură. La Birlad, 
lași. Poiana. Bacău sînt acum tere
nuri bune de joc, pe lingă cele de la 
Constanța, Ploești, și, bineînțeles, de la 
București. Starea bună a ctmpului de 
joc, se știe, favorizează dezvoltarea

Aglomerație! Pe un spațiu de numai citiva metri pătrati, șapte jucători de 
la Progresul Suceava și doi de la G.F.R. București. De ce? In repriza 
secundă a meciului QI'.R. București — Progresul Suceava (7—1) feroviarii

J ” ... .. .. (Foto: MAX BANUȘ)

deseori ca arbitrii să na sane
st aceasta face pe jucători să 
că joacă corect...

.uniri fotbal bun. Pe de altă parte, au 
’început să apară o serie de jucători

de valoare care pot face față chiar în 
caj^^rie superioară: Filip (Bacău), 

icu. Don (lași), Mafteuță. Lea- 
(CFR •

c^teri. 
vflBic
hevtct (CFR Buc.), Szabo (Dinaoio 
Obor), Pană și Moroianu (Constanța) 
etc. etc. F. drept că tehnica de ansam- 
hlu nu a atins un nivel mai ridicat, 
dar elemente de valoare există. Ră- 
mine ca organele sportive locale să 
acorde mai multă atenție echipelor 
respective, creindu-le condiții bune de 
pregătire. Noi, de pildă, avem un te
ren toarte bun la lași, dar cu mare 
greutate îl putem obține pentru antre
namente. Ni se spune că se strică ga
zonul. deși terenul e toarte rezistent 
chiar și după ploaia cea mai mare, 
cum a fost cazul la meciul cu Foresta 
Fălticeni.

— Deci sînt condițiuni pentru un 
progres mai accentuat Care sînt cau-

și-au obligat adversarii ța o apărare disperata 
zeie că nu se realizează totuși?

— Cauze sînt multe. După mine, 
una principală o constituie loturile 
neomogene ca valoare ale echipelor. 
Și situația este generală. Fiecare e- 
chipă are 5—6 jucători buni, 
restul sint 
aici, fluctuații în comportare și gre
șeli de orientare tactică în teren. 
Apoi, din cauza obsesiei rezultatelor, 
uneori jucătorii nu joacă relaxați, ci 
crispați, devin nervoși și comit multe 
neregularități, se pretează la simulări, 
cum ni s-a intimplat nouă in jocul 
cu Flacăra Moreoi. Jucătorul Ștefă- 
nescu (Moren i) a simulat un fault 
în careu, arbitrul influențat astfel a 
acordat 11 m., iar jucătorul, scos pe 
brațe de pe teren și pansat pe 
peste jambiere (!?!?.—). a revenit 
diat m joc. tot așa de sănătos 
ieșise. Jucătorii înțeleg greșit 
bărbătesc. Apărătorii joacă după 
cipiul „balotul sau omul” știind bine 
că 11 m. se acordă foarte rar. Din 
cauza aceasta nu crește v aloarea fun
dașilor, de pildă, iar înaintașii — 
care folosesc corect corpul — joacă 
cu multă frică. De asemenea, unii ar
bitri — altă cauză — nu fac totdea
una diferența între intervențiile băr
bătești pentru minge și jocul brutal, 
șarjele violeote, adică tot ceea ce 
nu-i îngăduit de regulament. Se in-

iar 
de valoare modestă De

tușe 
«ne
cum 

jocul 
prin-

timplă 
fioneze 
creadă

ln principal, aceste cauze fac ca 
_ a

doua in raport cu posibilitățile exis
tente. Totuși trebuie să constat, în 
comparație cu edițiile precedente aie 
campionatului, o creștere a nivelului 
tehnic. Aici insă, ca și in privința 
indrumării jucătorilor spre adevăra
tul joc bărbătesc, noi antrenorii 
avem multe de făcut — și-a 
încheiat Colea ’Vîlcov succinta 
interesanta sa apreciere asupra pro
blemelor care caracterizează seria a 
dona a categoriei B. (p. g.)

fotbalul să nu progreseze în seria

mai 
in- 

dar

• Așa cum ani mai scris, concursul 
atletic internațional organizat de Clu
bul Dinamo București a însemnat un 
frumos succes din aproape toate punc
tele de vedere. Am vrea acum să insis
tăm puțin asupra ideii organizării aces
tei competiții internaționale. Faptul că 
acum, la început de sezon competițio- 
nal, atleții noștri au avut posibilitatea 
să-și măsoare forțele cu cîțiva dintre 
cei mai de seamă atleți din U.R.S.S., 
R. D. Germană șl: Polonia a însemnat 
un fericit prilej pentru o mai bună ve
rificare a forțelor, pentru un control 
deosebit de eficient al felului în care 
s-a activat pînă în prezent, în așa fel 
ca pe baza concluziilor care s-au tras, 
să fie orientată pregătirea viitoare.

Ln fapt trebuie să ne fie deosebit de 
clar: cu totul altfel se concurează în- 
tr-un concurs internațional, decît la o 
întrecere Ia care iau parte numai atleți 
romîni, care se „cunosc” foarte bine 
după atîtea zeci de antrenamente și ce 
concursuri la care au participat îm
preună...

Astfel de concursuri cu o participare 
internațională ar trebui să figureze in 
număr cît mai mare în calendarul com
petițiilor noastre, cu atît mai mult cu 
cit la starturile lor ar putea participa 
și mulți atleți tăieri, mai puțin expe
rimentați, care practic nu au posibili
tatea să concureze Ia diferitele con 
cursuri asemănătoare organizate peste 
hotare, concursuri la care cit sînt in
vitați decît cei mai de seamă atleți ai 
noștri.

ln încheiere ne permitem să suge
răm clubului Dinamo organizarea per
manentă a acestui concurs care să fi
gureze în calendarul său ca și în acest 
an — în primele zile ale lunii mai...

• Întrecerile pentru „Cupa balcanică 
pentru juniori-baieți și fete” se destă- 
șoară pe toi cuprinsul țării. Cu toate 
acestea numărul concursurilor este in
suficient fața de scopul pe care ni 
l-am propus, aceia de a ocupa un loc

cît mai bun în clasamentul țările# 
balcanice.

Fină la încheierea competiției (slîr- 
șitul lunii mai) ma.i sînt încă destule 
zile pentru a putea îmbunătăți radical 
situația existentă. Numai că nu trebuie 
numai vorbe, ci și... fapte 1

Reamintim că în București vor li or
ganizate întreceri pentru „Cupa balca
nică” în zilele de: 15 mai (după-a- 
miază pc stadionul Progresul), 16 mai 
(după-amiază, pe stad. Tineretului și 
Dinamo), 21 mai (de dimineață, pe 
stad. Dinamo și GiuleȘti), 22 mai 
(după amiază, pe stad. Progresul), 23 
mai (după-amiază, pe stad. Tineretului 
Și Giulești). 27 mai (după-amiază, pe 
stad. 1 ineretului și Progresul), 29 mai 
(după-amiază, pe stad. Republicii).

Concursurile programate dimineața 
încep la ora 9,00 iar cele de după-a
miază la ora 17,30. R. VIL.

ȘTIRI DIN FOTBAL
Dinamo Cluj a înviata echipa 

maghiară Dataa din Mc»
Cluj (prin telefon). Intilnirea 

mkală de fotbal desfășurată ieri in
tre echipele Dinamo din localitate 
și Pecsi Dozsa a oferit celor 15.000 
de spectatori un meci de un nivel 
tehnic ridicat. Clujenii au obținut 
o victorie de prestigiu cu 4—2 (1—2), 
în repriza a II-a ei stâpmind cu 
autoritate terenul.

a-

Actualitafi din tenisul de masă
• Încep întrecerile finale ale junto rilor • O nouă competiție importantă : Cupa R. P. R.

- • REPREZENTANȚII tinerei genera
lii de tenis de masă, juniorii, își dispu
tă sîmbătă și duminică în Capitală în- 
tîietatea pentru desemnarea campionilor 
republicani la probele individuale și pe 
echipe. Confruntarea tinerilor noștri ju
cători de tenis de masă care începe 
sîmbătă este interesantă mai ales la 
băieți, pentru că vom avea prilejul să 
urmărim evoluția unor elemente dintre 
cele mai bune ca Negulescu, Bodea 
Covaci, Ret iu, Indoleanu etc., cadre 
care sperăm că vor forma un prim plu
ton al schimbului de mîine al actuali
lor fruntași. Ca să nu mai vorbim că 
dintre cei csre vor evolua la sfîrșittii 
acestei săptămîni în Capitală vor fi 
selecționați juniorii cate vor reprezenta 
culorile țării la campionatele europene 
(neoficiale) ce vor avea loc în Suedia 
în luna iunie.

• ANUL ACESTA, după multă vre- 
Jfie. se reia tradiționala competiție: 
CUPA R.P.R. Regulamentul întrecerilor 
prevede desfășurarea unui număr de 
4 concursuri separate, la date diferite, 
lntîlnirile la fiecare din aceste con
cursuri vor, avea loc Ia cele 5 probe 
individuale (simplu bărbați, simplu fe
mei, dublu bărbați, dublu femei și dublu 
mixt), iar cupa se va decerne prin adi- 
țiuue de puncte colectivului ai cărui

reprezentanți au acumulat cel mai 
mare număr de puncte în toate cele 4 
concursuri. In afara punctajului pe 
colective, va fi premiat separat jucăto
rul și jucătoarea care în cadrul celor 
4 concursuri a cîștigat cel mai mare 
număr de puncte la probele de simplu 
și de dublu. La CUPA R.P.R. pcate 
lua parte orice jucător sau jucătoare 
indiferent de categoria de clasificare, 
legitimat și cu vizele la zi. De ase
menea, colectivele pot înscrie în fie
care din cele 4 concursuri orice număr 
de jucători sau’ jucătoare, indiferent 
dacă au mai participat la vreunul din 
ele (de pildă la concursurile 2, 3 și 
4, sau la 2 și 4. sau Ia 1 și 4 etc.) 
și indiferent de rezultatele obținute la 
vreunui din aceste concursuri. Deci, fie
care concurs din cele 4 ale Cupei 
R.P.R. este o competiție complet sepa
rată. Sigur că, cele mai mari șanse de 
a ctștiga trofeul Cupei R.P.R. le va 
avea colectivul care va lua parte Ia toa
te cele 4 concursuri cu cel mai mare 
număr de concurenți și fără îndoială 
și cu rezultatele cele mai bune. Iată 
deci o nouă competiție interesantă care 
își va aduce fără discuție aportul la 
stimularea activității competiționale in
terne cam săracă pînă acum și va con
stitui un imbold pentru pregătirea jtt-

cătorilor și jucătoarelor de toate cate
goriile. care vor avea astfel prilejul 
să capete mai multă experiență, să-și 
mărească rodajul atît de necesar în 
realizarea performanțelor. Intr-un ctt- 
vînt, Cupa R.P.R. este menită să con
tribuie și ea la progresul tenisului 
masă de la noi. Primul concurs se 
disputa la Arad în zilele de 30 și 
mai și 1 iunie.

• 1NTILNJREA masculină din cam
pionatul categoriei A dintre echipele 
C.F.R. Roșiori de Vede și Tehnometal 
Timișoara s-a terminat cu scorul de 
5—2 în favoarea formației timișorene. 
Mîine la ora 17,30 va avea Ioc în sala 
din str. Austrului Nr. 33 din Capitală 
meciul feminin restant dintre echipele 
Progresul București și Voința Bucu
rești.

de 
va 
31

A 7-a edijie a Circuitului ciclist 
al regiunii Stalin

Duminică se va da, din Orașul Sta
lin, startul în cea de a 7-a ediție a 
„Gircuitului ciclist al regiunii Stalin”, 
competiție organizată de ziarul „Drum 
Nou", întrecere internațională cu par
ticiparea echipelor selecționate ale ora
șelor Belgrad și Budapesta.

O interesantă dispută va avea loc 
între alergătorii străini și reprezentati
vele C.C.A., Dinamo, Progresul F.B., 
.Tractorul, Partizanul roșu și altele. 
Competiția măsoară 936 kin. și este 
eșalonată în 6 etape.

EtafMi l Qraștjj Stalin

Furnica — Orașul Stalin (100 km.); 
etapa a II-a (19 mai): Orașul Stalin
— Brețcu — Orașul Stalin (150 km.); 
etapa a Ill-a (21 mai): Orașul Stalin
— Sibiu — Mediaș (192 km.); etapa 
a IV-a:. Mediaș — Teiuș — Cluj (176 
km.); etapa a V-a: Cluj —• Sibiu (174 
km.); etapa a VJ-a: Sibiu — Orașul 
Stalin (144 km.). Conctirenții vor avea 
de parcurs doar 90 de kilometri de 
drum neasfaltat pe porțiunile dintre 
Sibiu — Copșa Mieă și Tîrnăveni — 
Teiuș.

AL. DlftlCA

• In urna omologării concursului 
Pronosport nr. 19 din. 11 mM au fost 
stabilite următoarele premii : Premiul 
I : o variantă cu 12 rezultate exacte 
aparținînd participantului STANCIU 
NICULAE DIN BUCUREȘTI căruia i-au 
revenit 221.333 lei; Premiul II : 65 va
riante cu 11 rezultate exacte revenind 
fiecăreia cîte 4.086 lei; Premiul III : 
679 variante cu 10 rezultate exacte re
venind fiecăreia cîte 586 lei. Fond de 
premii : 8>85.33i3 lei.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 19 din 11 mai se va 
face în Capitală vineri și sîmbătă în- 
cepînd de la ora 17 numai la Agenția 
Centrală din Calea Victoriei nr. 9.
• o singură variantă cu 12 rezul

tate exacte ! lată desigur o „perfor
manță" pe care și-o dorește desigur 
fiecare participant la Pronosport mai 
ales atunci cînd ea este urmată de 
Un premiu de 221.333 lei. La concursul 
nr. 19 din 11 mai participantul Stan- 
ciu Niculae a reunit această perfor
manță pe un buletin multiplu de lt 
Iei. Cum și valoarea premiilor H și 
III este ridicată gîndiți-vă cît de mare 
ar fl fost sume obținută de acest par
ticipant dacă completa un buletin co
lectiv. Dar, nici cei pe^te 226.000 lei 
nu sînt.w de refuzat 1

Pentru amatorii de statistici (...și 
amintiri) un fapt jnteresa-rrt : 1® con
cursul Pronosport, nr. 19 din 12 mal 
1957 premiul I a revenit tot unei sin-

AL. DlftlCA

Nici nu trecuseră 60 de secunde 
și scorul era 1 — 1, prin punctele în
scrise de Radulescu (Dinamo) și i- 
mediat de Virag (Dozsa). Celelalte 
goluri au fost marcate de Opova 
(Dozsa) în min. 12, Csegezi (Din.) 
min. 52, Radulescu (Din.) min. 84 

Eftimie (Din.) în mirt. 86.
E. Bocoș corespondent 
cuplaj pe Stadionul 
Republicii
jocuri de categoria A fi- 
duminică în Capitală, se

Duminică,

Cele două 
sate pentru 
vor disputa pe Stadionul Republicii, în 
ciiplaj, după următorul program: Di
namo București—C.S, Tg. .'Iureș la ora
15.30, C.C A.—CLS.‘ Oradea la ora
17.30.

Juniorii Rapidului la Sofia
De ieri a început Ia Sofia și Dimi- 

trovo, un turneu internațional de ju
niori la care participă șâpte echipe 
împărțite în două serii: Galatasaray 
Istanbul, Levski Sofia, Minior Dimi- 
trovo — seria I —, Rapid București, 
Steaua Roșie Belgrad, Septembrie So
fia și Lokomotiv Sofia — seria ÎL 
Turneul se va încheia la 18 mai, cind 
se vor întîlni în finală echipele cîști- 
gătoăre ale celor două serii.

Joc romlno-bulgor
Cu ocazia festivităților dezvelirii mo

numentului revoluționarilor dobrogeni 
căzuți pentru libertate, la Silistra s-au 
disputat întreceri sportive romîno-bul- 
gare: Iunak—Marina Constanța 2—0 
la fotbal și Farul Constanța — Sel. 
Silistra 46—35 la baschet (Agerpres).

f^ono sport
gura variante și a fost în valoare de 
305.676 lei. Interesantă coincidență și 
m<-| ales plăcută pentru premiații res
pectivi I

Și acum, „părăsind" concursui tre
cut să ne îndreptăm privirile spre cel 
din această săptămînă care — să o 
sperăm — va aduce participanțHor 
premii la fel de valoroase ca și con
cursul nr. 19. Frog rumul concursului 
este alcătuit dintr-un meci internațio
nal de deosebită importanță, care va 
opune dou‘ dintre favoritele turneu
lui final al campionatului mondial : 
U.RS.S. și Anglia, cinci întîlniri din 
cea de a X’X-a etapă a campionatu
lui categorici A și șase meciuri din 
campionatul categoriei secunde. Fără 
îndoială că prima problemă care tre
buie rezolvată de participant! este cea 
a soliștilor. După oărerea noastră can
didează cu mari șanse : U.R.S.S., Pe
trolul Ploești (pe teren propriu cu 
Rapid). Dinamo E curești (acasă eu 
C.S. Tg. Mureș), Togresul Suceava, 
Foresta Fălticeni și Partizan Reghim, 
toate formații gazdă în întîlnirile eu 
Dihamo Bîrtad, Unirea Focșani și res
pectiv Tractorul Orașul Stalin. Cît 
despre surprize și victorii ale forma-

Attă-seară, la velodromul Dinamo 

Finala campionatului 
individual de box 

al juniorilor
Nu s-a stins încă ecoul finalelor 

campionatului republican și iată că mi 
nou și important eveniment pugilistic 
reține atenția iubitorilor acestui sport, 
liste vorba de finalele campionatului in
dividual de box pentru juniori care 
încep astăzi (ora 19) la velodromul Di
namo. Cei care au urmărit aprigele dis
pute care au avut loc în „zonele" de la 
Cluj, Reșița, Rădăuți și Ploești — ati 
avut satisfacția de a constata un real 
progres atît în ceea ce privește pregă
tirea tehnică, tactică cît și cea fizică a 
celor mai tineri pugiliști ai țării. Vom 
urmări începînd de astăzi lupta celor 
aproape 60 boxeri printre care remar
căm pc Xeagu Gosrna — Constanța, 
l ostie Xeagu — Constanța. <?A. Citi
rea — Pitești, P. toanițescu — Bucu
rești, ,-V. Voicu — București, 6h. Răi- 
leanu, — Ploești, /. Balaș — Hunedoa
ra, I. As/aloș — R.A.M. pentru cuce
rirea mult invidiatului titlu de campion 
de juniori pe anul 1958. lntîlnirile vor 
continua âineri, sîmbătă și duminică — 
cînd vom cunoaște pe noii campioni 
ai țării la.juniori.

Duminica, pe Herăstrău

Concursul republican 
de yolă olimpica (fete)

După recent disputata „Cupa Victo
riei”. o nouă competiție importantă va 
chema la start duminică 18 mai pe 
sportivii care mînuiesc bărcile cu pînze. 
Este vorba de obișnuitul concurs repu
blican de yolă olimpică, pentru fete, 
care ține locul campionatului respectiv 
al țării noastre. întrecerile prezintă im
portanță și prin faptul că velistele 
bucureștene — singurele participante 
— vor avea prilejul pentru prima dată 
în acest sezon să stabilească ierarhia 
celor mai bune specialiste în yole.

Această a cincea ediție a concursului 
se va disputa pe lacul Herăstrău in 
șapte regate. Duminică 18 mai, la ora 
8,45, va avea loc ședința tehnică și pu
țin mai tîrziu, la 9,30, se va da ple
carea în prima regată căreia îi va ur
ma încă două în dimineața aceleiași 
zile, bineînțeles, dacă... vîntul o va 
permite. In continuare, pînă joi inclu
siv, cîte o regată pe zi de la ora 16,15. 
Fină acum cele mai multe înscrieri 
s-au primit din partea clubului M.I.G. 
(4 ambarcații). Vor mai cemcura repre- 
zeniantele cluburilor G.S.U. T.C.H. di 
S.P.C.

țiUor oaspe. iată întîlnlrile la car« 
„î"-ul ar putea apare ca pronostic 
exact, răsturnînd multe calcule : Știin
ța Timișoara—J fui Petroșani, Dinam© 
Cluj—Progresul București, U.T, Arad— 
Steagul roșu Orașul Stalin, Știința 
Iași—C.F.R. București. După cum ve
dem întîlniri „tari" la care inspirația 
fiecărui participant va trebuî să-sl 
spună cuvîntul .’

In loc de încheiere vă reamtotim 
premiile care se acordă la concursul 
din 18 mai pentru variantele cu ,.0" 
rezultate : în ordine, pentru partiei- 
panții cu cele mai multe variante cu 
♦34‘ rezultate p« același formular : o 
motocicletă de 356 cmc., un ceas 
Schaffhausen și un frigider: prim tra
gere din urnă : o motocicletă de 356 
cmc., două aragazuri cu trei ochiuri “4 
și butelie, două aparate de radio „O- > 
pereta", șase ceasuri de mînă ..Po- 
beda" și patru biciclete bărbătești
• PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 17 au fret extrase 
următoarele numere :

12, «, 48, 7, 45, 15
Număr de rezervă: 19. Fond de pre-. 

mii: 581.284 lei.
• Vineri începînd de la ora 18, va 

avea loc la Agenția Centrală din Calea 
Victoriei nr. 9, tragerea din urnă a 
premiilor speciale în obiecte acordate 
la concursul Pronoexpres nr. 17.

*) Rubrica redactată de I. S. Loto- 
Pronos{>&ft.

221.333 LEI A OBȚINUT STANCIU N. DIN BUCUREȘTI LA CONC. Nr. 19! Și dvs. puteți obține astfel de 
' premii la conc. Pronosport nr. 201

1



Festivitatea 
sărbătoririi a 10 ani 

de la înființarea 
primului club Dinamo

Ion Balaș, 
din 
tov. Toma, 
Cultură ți 

Tov. Lt. Col.

sindi-

Marți după-amiază a avut loc 
în sala ^Excelsior" din Capitală 
festivitatea sărbătoririi a zece ani 
de la înființarea primului club Di
namo. Cuvântul festiv a fost rostit 
de tov. General Maior Stelian 
£taicu, ministru adjunct al Aface
rilor Interne, Din partea Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport a vor
bit tov. vicepreședinte " ~
In numele rportivilor 
cate a rostit un salut 
din secția Educație, 
Sport a C.C.S.. Tov. Lt. 
Maximilian Varady a felicitat pe 
sportivii dinamoviști din partea 
Casei Centrale a Armatei.

S-a dat auoi citire Ordinului 
Minis.rului Afacerilor Interne, 
General Colonel ALEXANDRU 
DRAGH1CI, prin care sportivii di- 
namoviști sînt felicitați pentru per
formanțele obținute, pentru apor
tul adus la creșterea prestigiului 
sportului nostru pe plan interna
țional.

In continuare a avut loc în- 
mînarea decorațiilor cu care 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a distins cadrele de condu
cere, pe antrenorii și sportivii 
dinamoviști care în cei 10 ani au 
obținut 
tnuncă, 
gloriei 
Ordinul 
fost decorați: maior Adrian Petro- 
șanu și maior Anton Aman ; cu 
Ordinul Muncii clasa a IlI-a: 
antrenorii Constantin Nour și 
Francisc Cocoș, fotbaliștii Ni- 
colae. Dumitru și Mihai Ni- 
colae. și maiorul Gheorghe 
Turtureanu. De asemenea, 40 de 
antrenori, membri ai conducerii 
cluburilor și colectivelor Dinamo, 
și sportivi fruntași au primit 
„Medalia Muncii".

rezultate excelente în 
contribuind la creșterea 

sportive a patriei. Cu 
Muncii clasa a Il-a au

înaintea ultimei etape, în „( ursa Parii44

R.P. Romînă pe locul 4 în clasamentul general!
Ciclistul sovietic Bebenin

BRNO 14 (prin telefon de la trimisul 
nostru). Cu cît ne apropiem de sfîrșitul 
cursei disputa devine mai dinamică, 
mai palpitantă. Se aruncă în luptă 
ultimele rezerve, se încearcă totul pen
tru realizarea unei lovituri de ultim 
moment. Pit Damen își apără „cu 
dinții" tricoul galben de care s-a a- 
propiat la un pas sovieticul Bebenin, 
Cicliștii situați în apropierea primelor 
10 locuri se bat pentru îmbunătățirea 
sau pentru menținerea poziției, echi
pele încearcă ultimele posibilități de 
avansare. In această efervescență a- 
Iergătorii noștri joacă un rol impor
tant. Revenindu-șî în formă, la sfîr- 
Șitul întrecerii, ei realizează isprăvi 
demne de relevat care se răsfrîng a- 
supra echipei. Datorită acțiunilor în
treprinse. în etapele 10 și 11 reprezen
tativa noastră a urcat în clasamentul 
general la locul 41 Mîine (n. r. as
tăzi) este ultima etapă. Băieții noștri 
yor da totul pentru un loc și mai bun, 

’țar alergătorii sovietici vor încerca 
să-l aducă pe Bebenin în fruntea cla
samentului general individual. Cum 
yor riposta ceilalți ? Veți afla aceasta 
în ziarul de sîmbătă...

Succesul lucrărilor 
Reuniunii Internaționale a Rewteriior

Timp de trei zile s-au desfășurat în Capitală lucrările Reuniunii 
Internaționale a Reporterilor. La aceasta importantă manifestare inter- 
piațiohală pe tărâmul presei, inițiată de Uniunea Ziariștilor din R.P.R., 

-<|an luat parte reporteri din 23 de țări, care au dezbătut multiplele aspecte 
ale temei centrale a întâlnirii lor : „Reportajul ca mijloc de cunoaștere 
și apropiere între popoare". In raportul și referatele prezentate, în dis
cuțiile vii și interesante care au avut loc, s-a reliefat rolul de mare în- 
șemnătate care revine acestui important gen publicistic, reportajul, în 
promovarea ideilor majore ale timpului nostru, ideile de pace și cola
borare internațională, de bună înțelegere între popoare. Ca rod al lu
crărilor, a fost elaborat de către prezidiul Reuniunii Internaționale a Re- 
-ponterilor un apel către reporterii presei de pretutindeni, prin care aceștia 
6Înt chemați să contribuie cu scrisul lor la dezvoltarea spiritului de înțe
legere pașnică între popoare. Supus aprobării parlicipanților în ședința 
ide închidere care a avut loc marți după amiază, acest apel a căpătat 
’Adeziunea unanimă.

FOTBAL, RUGBI $ I VOLEI 
pe programul unei interesante

Echipele Dinamo București campioane de volei ale tării noastre,
intilnesc redutabilele echipe

zile de Întâlniri internaționale

sovietice Dinamo Moscova

în
campioane ale

Voleibaliștii și voleibalistele clubu
lui Dinamo București alcătuiesc cele 
mai bune echipe din țară. Ele își vor 
da concursul la manifestațiile sportive 
internaționale ocazionate de jubileul 
a zece ani de la înființarea clubului 
lor. Adversare sînt renumitele echipe 
de volei DINAMO MOSCOVA, 
repetate rînduri 
U.R.S.S.

Oaspeții au sosit marți în Capitală 
și au deplasat loturi redutabile, a 
căror valoare este oglindită de faptul 
că în actualul campionat ambele e- 
chipe se găsesc pe primul loc în 
întrecerea celor mai bune formații 
masculine și feminine de volei din 
Uniunea Sovietică. Băieții vor alinia 
următorii jucători: Smoleaninov (1), 
Kurinnîi (2), Iakovlev (3), Poltoveci 
(6), Safkin (7), Ass (8), Țndeșkis 
(9), Gavrilov (10), Kisselevski (11), 
jilikovski (12), Svetovinov (13). An
trenorul echipei este cunoscutul Vla
dimir Sciaghin, — maestru emerit — 
de multe ori antrenor al echipei re
prezentative a U.R.S.S. Foarte pu
ternică este și echipa feminină alcă
tuită din S. Gorbunova (1), Pșenici-

și Selecționata B
inaugurează seria „nocturnelor” in Capitală

Dinamo Moscova

(Urmare din pag. 1)

V

Sokolov, Korolenko (halfi), Sabrov, 
Mamîkîn, Korșunov, Rîjkin, Cislenko, 
Urin, Sapovalov (înaintași).

Selecționata noastră a făcut marți 
seară un antrenament pe stadionul 
Republicii. A jucat în trei reprize a 
20 de minute cu Abatorul (scor 
10—0), folosind un lot de 19. jucă
tori: Dungu (Mîndru, Dungu)-Pa- 
honțu (Zbîrcea, Pahoiițu)', 
(Caricaș, Panait), Soare 
Soare )-Cojereanu (Fronea), 

Brânzei 
(Panait, 

_ .____ „ ,, Jenei 
(Mihăilescu. Jenei )-Zaliaria (Gîrlea- 
nu), Meszaros II, Ciurdărescu (Za-

s-a apropiat la 2 min. 28 sec. de „tricoul galben11

Marți în etapa Karlovy Vari — Ta
bor cîștigată de polonezul Glowaty e- 
rou! a fost Moiceanu. El a întreprins 
evadarea hotărâtoare, dar în momen
tul cînd plutonul de evadați în care se 
afla avea 6 min. avans i s-a rupt 
cablul de la schimbător și a fost o- 
bligat să oprească. Mașina-atelier a 
echXei sovietice a oferit alergătorului 
nostru o bicicletă și astfel a putut să 
continue etapa. El a sosit la capă
tul etapei cu o mică întîrziere față de 
învingător.

Miercuri, ca și în etapele preceden
te, evadarea s-a produs chiar de la 
plecare. Zanoni, Șerban, Vostriakov si 
Bebenin au declanșat un atac fulge
rător care le-a permis să se ds'.an- 
țeze imediat de pluton. După ei fug 
englezul Bradley, italianul Zucconeli 
și bulgarul Stoian Alexandrov. Cei 7 
cicliști gonesc serios și după 26 
au un avans de 1 min. 15 se', 
pluton se mai desprind Koțev și 
vacîc care după o vînătoarc de 15 
reușesc să prindă pe fugari. La 
90 evadații au 4 min. avans, 
și Șirban trag puternic pentru a cu
ceri minute prețioase,carg. să.poutribuie î 44:34,

produs chiar de la

km. 
Din 
Le- 
km. 
km. 

Zanoni

nikova (2), Volkova (3), Sinoleani- 
nova (6), Timoșina (11), Strelnikova 
(8), Termosesova (5), Alișeriakova 
(7), Mosunova (10), Konovalova (9). 
Antrenoarea echipei este maestra 
emerită a sportului Serafima Gheor- 
ghievna Kundzirenko,

Echipele Dinamo Moscova vor sus
ține primele meciuri astă-seară în 
cepînd de la ora 19 în sala Dinamo, 
unde vor întâlni echipele masculine 
și feminine DINAMO BUCUREȘTI. 
Tinda Pleșoianu, Doina Ivănescu. 
Cornelia Moraru, Sonia Colceriu, 
Florina Teodorescu, Jeni Metopadov, 
Victoria Herișan, Mia Păun, George- 
ta Ozun, vor alcătui echipa feminină. 
Echipa masculină, handicapată de 
lipsa jucătorilor Păunoiu, Derzsi, Mi- 
culescu și B. Teodorescu va fo
losi următorul lot: Mihăilescu, 
S. Apostol, Botez, Constantinescu, 
Chiriță, Eremia. Mircea Cristea, Claici, 
Plocon, Crivăț.

Vineri seara echipele sovietice vor 
evolua la Orașul Stalin, iar ultimele 
meciuri le vor disputa duminică 
mineața tot în sala Dinamo.

di-

haria, Ciurdărescu), Dinulescu, Da
vid (Vasilescu). In urma acestui an- 
trenameiit, antrenorul A. BOTESCU 
a format următoarea ech'ipă pentru 
astă-seară: DL'NGU - PAHONȚU,
BRÎNZEI, SOARE-COJEREANU, JE- 
NEI-ZAHARIA, MESZAROS II, C1UR- 
DARESCU, DINULESCU. VASILES- 

■CU. Rezerve: Mindru, Zbîrcea, Panait 
(Hunedoara), Fronea, Mihăilescu, 
Gîrfeanu și David.

Conducerea 'interesantei partide de 
astă-seară revine arbitrului interna
țional P. Kroner, care,va, fi ajutat ,• 
la tușă de V. Dumitrescu și N. Mi
hăilescu

echipei noastre în clasa

se agită Damcn care și

la ridicarea 
ment.

In pluton _
simte din nou periclitată poziția de li
der. împreună cu van Vliet, el reu
șește să fugă din pluton. După ei fug 
și Dumitrescu, Adler și Koledov. Acest 
pluton va cîștiga și el minute față de 
restul alergătorilor.

Clasamentul individual al etapei; 1. 
Bradley (Anglia) a parcurs etapa Ta
bor — Brno (177 km.) în 5 h.03:46,
2. Vostriakov (U.R.S.S.) la 7 sec., 3. 
Bebenin (U.R.S.S.) la 10 sec., 4. Gh. 
Șerban la 14 sec., 5. L. Zanoni la 15 
sec. Grupul lui C. Dumitrescu a ser 
sit după 4 min.

Clasament echipe (etapă) : 1.
U.R.S.S. 15 h. 15:33, 2. R. P. POMI
NA 15 h. 15:45, 3. Olanda, 4. Anglia, 

5. Bulgaria, 6. Belgia.
Clasamente generale. Ind't' dual: 

1. Pit Daneti (Olanda) 53 h.25:06, 2. 
Bebenin (IL'R.S.S.) 53 li. 27:34 3 B. 
Koțev (R. P. Bulgaria) 53 h.30:45. 4. 
Hermans (Belgia) 53 h. 32:18, 5. Ad
ler (R.D.G.) 53 h. 32:58, 6. Vostriakov 
(U.R.S.S.) 53 h.34:07, 7. Kapitonov 
(U.R.S.S.) 53 h.38:42, 8 Schur (R.D.G.) 
53 11.40:36, 9. Brittain (Anglia) 53 h. 
UZ'., 10. Levacic (R. P. F. Iuoo 
slavia) 53 h. 44:49, 11. L. ZANONI 
■$3 11.45:19. 12. Blower (Anglia) 53 h. 
45:21, 13. Fischerkeller (R. F. Germa
nă) 53 h.48:08, 14. Mastrotto (Fran 
ța) 53 h.50:52, 15. C. DUMITRESCU 
53 h.55:48, 22. GH. ȘERBAN 54 h. 
06:47, 48. G. MOICEANU 54 h.41:21, 
50. N. VASILESCU 55 h. 46:41, 61. 
A. ȘELARU 56 h. 12:04. Echipe: 
1. U.R.S.S. 160 h.00:46, 2. R, D. Ger
mană 160 h.54:52, 3. Olanda 161 h. 
00:16. 4. R. P. ROMINA 161 
5. R. P. Polonă 161 11.09:45, 
gia 161 h. 10:43, 7. Anglia 161 

! 8. Franța 162 h.09:57, 9. R. 
! garia 1G2 11.20:51, 10. R.P.F.
J via 162 h.50:22. In clasament figu- 
' rează 20 de echipe.
i Mîine (n. r. astăzi) se desfășoară 
, ultima etapă, pe ruta Brno — Praga.

h.05:15,
6. Bel-
h.2!:19, 
P. Bul- 
lugosla-

EMIL IENCEC

Rugbiștii de la Swansea la cîteva momente după sosirea pe aeroportul Băneas* 
(Foto: Gh. DUMITRU)

Rugbiștii • de la
in țara noastră, in

(fjrmare din pag. 1)

pritnpă tânără (fără două nume de prim 
plan ca Clem Thomas, C. Faull — 
primul reținut de ocupațiunile profe
sionale, iar al doilea accidentat) dar 
plină de ambiție și pusă pe fapte 
mari.

In rândurile echipei va evolua și 
internaționalul Teifion Williams, ra
pida aripă care a jucat la București 
și cu prilejul turneului din 1954. 
Era firesc să ne îndreptăm către el 
spre a-i cere o scurtă declarație: 
„îmi pare bine că voi juca din nou

Intîlnire de tir prin corespondență

IPROMET a întrecut Z.K.S. Varșovia
Intîlnirea internațională de tir prin 

corespondență între echipele Ipromet 
București și Z.K.S. Varșovia a înce
put concomitent în poligonul Tunari 
și poligonul central din capitala R. P. 
Polone. Deși aflați la sute de kilo
metri distanță, trăgătorii celor două 
formații au simțit din plin emoțiile 
disputei pentru întîietate atît în cla
samentele individuale cît și în meciul 
pe echipe. După prima zi de concurs, 
reprezentanții noștri și-au asigurat un 
apreciabil avans, ocupînd primele 
locuri în toate.cele patru clasamente 
prilejuite de proba 3x40 armă liberă 
calibru redus seniori. Și în întrecerea 
pe echipe, Ipromet a cucerit vic
toria în toate probele.

Succesul metalurgiștilor noștri este 
completat de cîteva performanțe de 
certă valoare internațională, dintre 
care rezultatul obținut dc maestrul 
sportului Emil Popovici la poziția cul
cat (395 p.) reprezintă un nou record 
al țării noastre realizat pe 
dimensiuni reduse.

Rezultate: echipe .3x40:
„5202 p. — Z.K.S. 5096 p., 
Ipromet 1891 p. — Z.K.S. 
genunchi: Ipromet 1730 p. — Z.K.S. 
1717 p., picioare: Ipromet 1581 p. — 
Z.K.S. 1518 p.; individual 3x40: 1.
Paul Loghin 1079 p., 2. H. Pawlowsky 
(ZKS) 1054 p., 3. Emil Popovici 1045 
p.; culcat: I. Emil Popovici 395 p. 
(nou record R.P-R.), 2. Paul Loghin 
388
p., 
p-, 
3.

ținte <ie

Ipromet 
culcat : 

1861 p„

p., 3. J. Wysznynski (ZKS) 380 
genunchi: 1. Aurel Seceleanu 362 
2. H. Pawlowski (ZKS) 350 p., 
Z. Wojciechowski (ZKS) 349 p.,

Echipa de fotbal 
Newcastle United a sosit 

în Capitală
Echipa engleză de fotbal Newcas

tle United se află în Qapitală. Pri
mul grup de jucători, și anume: Sto- 
koe (căpitanul echipei), Scoular, 
Davies, Keith, Hughes, Franks, Simp
son, precum și d. Alderman Mc 
Keag, președintele comitetului de di
rectori ai clubului, d. Barker, secre
tar secund și antrenorul Smith 
a sosit încă de marți seară. Aseară 
au venit cu avionul de la Barcelona, 
prin Bruxelles, și ceilalți jucători: 
Mc Michael, Witchell, Eastham, Bot
tom, Tait, White, Nesbitt, Bell, îm
preună cu d. Seymour, Rutherford 
și Mackenzie, directori ai clubului.

Swansea încep turneul 
compania echipei C. C. A.

în fața publicului bucureștean. Spe
răm să facem o figură frumoasă, ca
racteristica noastră fiind jocul des
chis".

Formația probabilă a gatezilor pen 
tru primul meci : fundaș—Parkhonse 
(I), treisferturi: Harding (2), Lewis 
(3), Price (4), Williams (5), mijlo
cași: Richards (6), T. Hopkins 
înaintași: Whitson (13), Morris 
Cresswell (15) — I. Hopkins 
Robbins (11), — Dawii?s (10), 
(9), D. Thomas (8), Arbitru: TEDDV 
LACROIX (Belgia). I

(7), 
(14). 
(12). 
Gale

picioare: 1. Paul Loghin 343 p., 2. 
H< Pawlowsky (ZKS) 329 p.. 3. Emil 
Pbpovici 324 p.

In a doua zi a întrecerii s-a desfă
șurat prima manșă a probei de pistol 
viteză. Maestrul emerit al sportului 
Ștefan Petrescu, confirmînd forma ex
celentă în care se găsește, s-a insta
lat eu autoritate pe primul loc, realizînd 
294 p. La mică diferență se află Gh. 
Likiardopol (292 p.), T. Manicatide 
(290 p.), I. Tripșa (2S9 p.) și M. Do- 
chiliță (288 p.), dar rezultatele aces
tora vor conta numai în întrecerea 
pentru trofeul Varșovia, concurs re
zervat trăgătorilor noștri fruntași cubl 
nu participă la meciul IPROMET ■ 
Z.K.S. W

Primul loc la 3x40 pentru trofeul 
Varșovia a fost ocupat de tînărul Ni- 
colae Rotaru (Dinamo) cu un rezul
tat promițător: 1.123 p. In urma sa 
s-a situat un alt tînăr, Peter Sandor 
(Dinamo) cu 1.122 p. Acești doi tineri 
au reușit să se claseze la mare luptă 
înaintea consacraților maeștri ai 
sportului C. Antonescu 1.122 p._ Henri 
Herșcovici 1.121 p. și D. Vidrașcu 
1.114 p. Pe echipe trofeul Varșovia a 
revenit echipei Dinamo I (Rotaru-San
dor) cu 2.245 p. urmată de Dinamo II 
— 2.209 p. și Voința Buc. — 2198 p.

0 STRĂLUCITĂ VICTORIE
A HALTEROFILILOR SOVIETICI 

ÎN S. U. A.

Stogov 
Vinci 
pană: 

kg — 
Minaev 

categoria 
1. Bușuev (U.R.S.S.) 390

Beach (S.U.A.) 352,500 kg;

cocos: 1.
342,500' kg; 2.

; categoria 
(S.U.A.) 365,500

2. .

CHICAGO 13 (Agarpres). —
In seara zilei de 12 mai a avut 

loc la Chicago în prezența a 4.000 
spectatori întâlnirea amicală dintre 
echipele reprezentative de haltere ale 
S.U.A. și U.R.S.S. Halterofilii sovie
tici au repurtat o victorie categorică 
eu 6—1.

Categoria 
(U.R.S.S.) 
(S.U.A.) 325 kg; <
li Berger (~ " 
nou record mondial; 
(U.R.S.S.) 359,500 kg;
ușoară: 1 Q------- /,T
kg; 2. ----- ..... ,
categoria semi-mi jlocie: 1. Bogda-
novski (U.R.S.S.) 427,500 kg; 2. Kono 
(S.U.A.) 415 kg; categoria mijlocie:
I. Lomakin (U.R.S.S.) 440 kg: 2.
J. George (S.U.A.) 420 kg; categoria 
semi-grea: 1. Vorobiev (U.R.S.S.) 
462,500 kg; 2. Sheppard (S.U-A.) 
455 kg; categoria grea: 1. Medvedev 
(U.R.S.S.) 507,500 kg; Bradford 
(S.U.A.) 485 kg.


