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Munca colectivă
i Pe marginea celei de a

membri cărora li

Cu câteva zille în urmă a avut loc 
cea de a IH-a plenară a consââdidui 
U.C.F.S. al regiunii Statei. Despre 
reallizăriile obținute între cele două 
plenare au amintit atât raportul 
prezentat de tov. C. Popescu, pre
ședintele consiliului U.C.FS. al re
giunii Statei, cît și cei care au luat 
parte la discuțiile purtate pe mar
ginea raportului.

375 colective sportive constituite 
(față de 545 cite au fost planifica
te) ins urnind un număr de 68.762 
membri înscriși in U.C.F.S.; un ac
tiv voluntar cuprins ta 132 de co
misii pe ramură de sport; un nu
măr de 45.207
s-au distribuit carnete provizorii ; 
repartizarea de timbre in valoare 
de 100.009 lei 
succese obținute în activitatea spor
tivă de activiștii din această re
giune. Dar, raportul tov. C. Popescu 
n-a cuprins numai realizările Înre
gistrate o dată cu reorganizarea miș
cării sportive, ci și o serie de defi
ciențe care se cec grabnic lichida
te. Este vorba de neglijarea orga
nizării ședințelor plenare in raionul 
și orașul Sibiu (sub pretextul unor 
cauze „obiective"), de faptul că ac
tivitatea sportivă de la sate conti
nuă să fie nesatisfăcătoare, 
mintit apoi că mai există 
rămase in urmă in ceea ce privește 
Înscrierea de membri in 
(Sibiu, Sighișoara, orașul 
etc.). O inadmisibilă neglijență au 
manifestat-o colectivele sportive și 
consiliile U.CF.S. raionale și orășe
nești față de desfășurarea campio
natului republican de juniori la te
nis de masă și box. Să nu mai vor-

iată principatele

S-a a- 
raioane

U.C.F.S.
Mediaș

ir

sport din R. P. Romînă
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Din experiența organelor U.C.F.S

garanția rezultatelor pozitive
treia plenare a consiliului U.C.F.S, al regiunii Stalin

bim de activitatea din cadrul com
plexului G.M.A., neglijată- de foarte 
mult timp.

ta discuțiile din cadrul plenarei 
s-a pus accent pe grija deosebită ce 
va trebui acordată muncii de pro
pagandă și agitație, foi os indu-se 
formele cele mai atractive. Unadm- 
tre aceste metode, deplasarea echi
pelor sportive-model în mediul să
tesc, a fost folosită întotdeauna cu 
rezultate dintre ceâe mai frumoase 
și ea trebuie permanentizată. Mun
ca cu activul obștesc, extinderea 
gimnasticii în producție, activitatea 
sportivă de masă — de la campio
nate și concursuri de casă și pînă 
la participarea masivă la întrecerile 
din cadrul celei de a IlI-a ediții a

Spartachiadei de vara — 
continuă a elementului 
practicarea sportului, — 
cipalele obiective care 
stea in fața activiștilor sportivi din
regiunea Stalin. Pentru îndeplinirea 
lor este necesară o muncă colecti
vă desfășurată cu pasiune, cu con
știinciozitate și cu multa seriozitate. 
Să nu mai existe exemple ca acei 
al tov. Mihail Roșioru, de la uzinele 
Tractorul-Orașul Stalin, care pe lin
gă faptul că nu a participat la 
nici o plenară a consiliului U.C.F.S., 
nici nu sprijină, in măsura cuvenită, 
activitatea sportivă din această u- 
zină.

©

Progresul București înfîlneșfe 
pe Newcastle United într-un joc 

cu interesante perspective 
de fotbal engleză NEW-

UNITED își începe astăzi
turneul în țara noastră. întîlnind pe 
stadionul „23 August" echipa PRO
GRESUL BUCUREȘTI. Un joc cu in
teres" ' ,ț?

Echipa 
CASTLE

angrenarea 
feminin fn 
sint prin- 
trebuie să

ALEXANDRU Di NC A 
corespondent regional

Mtchuei (Newcastle), funda
șul stingă al reprezentativei Irlandei 
de Nord, participantă la turneul final 
al campionatului mondial.
cele ce am aflat fntr-o scurtă vizită 
prin cele două tabere...

Fotbaliștii englezi — care sînt de 
mai multe zile oaspeții noștri — s-au 
familiarizat cu Bucureștiul, care le 
place mult. I-a cucerit veselia acestui 
oraș, amabilitatea locuitorilor lui, sfnt 
încirrtați de atenția cu care sînt încon
jurați și... au marea plăcere de a face 
băi și plajă, distracții eu care nu se

prea întîlnesc acasă unde — după cuni 
ne spunea unul dintre ei — au soar» 
și căldură un an întreg, cît într-o zl 
Ia București. Dar, să nu credeți ci 
fotbaliștii de la Newcastle au uitat da 
antrenamente, de pregătire. Zilnic* 
fără nici o excepție, ei au făcut an-4 
trenamente intense pe stadionul Pro4 
greșul și antrenorii noștri, care au 
urmărit aceste ședințe, ne-au decla
rat că ele au fost deosebit de „tari* 

’ ’ în ajunul
s-au an4 

Ei dores® 
antrenorul 
facă me

ciuri cît mai bune în Romînia, să ob
țină rezultate remarcabile și sî șteargă 
părerea creată că echipele engleze vin 
pe continent după terminarea campio
natului doar în turnee tur’s'ic?. înce
putul vrem să-1 facem chia- din meciul 
cu Progresul, în care vom face fotul 
pentru o comportare re*—ireabiiă și 
un rezultat in consecință".

Și echipa care reprezintă astăzi fot+ 
balul nostru — PROGRESUL — est» 
decisă să tacă un Joc de calitate, do-i 
vedind că resursele ei sînt demne dar. 
marile jocuri internaționale. Antrenorii: 
LUPAȘ și DRAGUȘ1N au condu*, 
marți dimineața o ușoară ședință de 
antre.nament, dat fiind meciul grea; 
susținut duminică la Cluj. Deși untti 
dintre jucători se resimt d" n- urma*

și serioase. Chiar și ieri, 
partidei, jucătorii englezi 
irenat mai bine de o oră. 
— așa cum ne-a declarat 
NORMAN SMITH — „să

»

s-a răspîndit rapid, din poartă în 
mai lăturalnice ulițe ale satului: 
avea loc o mare demonstrație 

sportivă organizată de ziarul „Spor tul popular". In
stilului de Cultură Fizică din București. Și de aci 
țille prin casele comunei Domnești.

De cum a apărut afișul, vestea 
poartă, și a pătruns pînă in cele 
duminică, pe terenul sportiv, va

„Unde mergem duminică?" Pentru 
că, să nu credeți că numai orășenii își 
fac program la sfirși.t de săptămînă. 
Locuitorii comunei Domnești aveau 
și ei de ahes: să meargă la scăldat.

șanse să intre în 
tații sătenilor din
O mai fi rămas

Întrebarea

lancu Tiberiu, corespondent

CLI J 21 (prin telefon). In cadrul fa. 
zei de zonă a campionatelor de atle
tism ale școlilor profesionale, junio
rul Gașpar Gergeltj alergind 100 m. 
in 10,8 sec. a egalat recordul repu
blican de juniori deținut de Ion Moina 
din anul 1940.

A
Ieri a părăsit Capitala plecând la 

Duisburg echipa masculină de handbal
a țării noastre, care simbătă după- 
arniază va înillni reprezentativa R. F. 
Germane. Au făcut 
câtor i, printre care 
Donca, Streitferdt, 
Stănescu, Bulgare, 
de antrenorul Ion

deplasarea 13 ju~ 
Redl, Haberpursch, 
Călimah, 
I.otul este 
Kunst

★
Biletele pentru meciurile de 

dintre Dinamo — Newcastle United șl 
C.C.A. — M.T K., care se dispută pe 
stadionul ,,23 August" în zilele de 24 
și respectiv 25 mai, se pun în vînzare 
cu începere de mîine la: stadionul ..23 
August", stadionul Dinamo", stadio
nul Giulești, stadionul Republicii, a- 
gențiiie Pronosport din calea Victo
riei 9, calea Moșilor 90, șos. Armatei 
Sovietice nr. 3. str. Buzești nr. 2—4, 
calea Griviței 356. Bd. 1 Mai 137, Bd. 
1MR nr. 4, str. M Eminescu nr. 17. 
T Golcscu nr. 35, Bd. 1848 nr. 39. calea 
Șerban Vodă nr. 10. șos. Alexandriei 
nr. 6, șos. Cotroceni nr. 8, calea Vic
toriei nr? 22 (pasaj Bijuteria), agenția 
C.C.A. din Bd. 6 Martie și la Casa 
Specială din ©tr. Ion Vldu.

Sînt valabile bfletele cu seria 5 cen
tru ziua de 24 mai și seria 15 neutru 
ziua de 25 tnai. Bi’etele cu reducere 
pentru studenți si elevi se difuzează 
prin Uniunea asociațiilor studențești 
si Direcția Educației Fizice din Minis
terul învățământului și Culturii.
• Pentru meciul de fotbal Progresul 

— Newcastle, vînzarea biletelor conti
nuă astăzi pe baza anrofoării lfeteW 
prezentate de întreprinderi. Cota rezer
vată pentru public s#» afiS în vfrizare 
la casele obișnuite din oraș.

Nodea. 
însoțit

fotbal

Discul aruncat de săteanul Constantin Aleea 
nu a zburat — deocamdată — prea 
Pentru început însă....
la nuntă sau, cum se ivise cazul, la 
demonstrația sportivă. Trebuie să re
cunoaștem că pe o căldură ca aceea 
de duminică trecută, tentația de a 
merge la Săbărel pentru o baie răcori
toare era mult mai mare. Apoi, să te 
duci înviorat de fa baie Ia nuntă nu 
era de loc rău. Deci, se părea că de
monstrația sportivă nu prea aVea

departe.

colaborare
au început

cu lo-
discu-

major i-programul 
Domnești...
cineva prin z.t? 

era pe deplin justificată.
La ora 15,30, cind urma 
să înceapă demonstrația 
sportivă, un ac dacă a- 
runcai pe marginea tere
nului nu cădea pe iarbă. 
Tot satul, cu mic cu mare 
se afla prezent aci. Cel 
mai fericit dintre toți era 
Aurel Deac, președintele 
colectivului sportiv din 
comună. Nu i se intim- 
plase încă niciodată să 
vadă atita lume la terenul 
de sport. Surprins tn pri
mul moment, el a început 
apoi să-și facă planuri de 
viitor. Succesul mobiliza- 
toric al demonstrație 
sportive i-a dovedit că 
sportul se bucură de mul
tă simpatie in rindul 
domneștenilor.

de

formația 
selecțio-

întărită cu cîțiva studenți. 
Recolta Domnești a întîlnit o 
nată a grupului de sportivi de Ia 
Institutul de Cultură Fizică, prezent 
în comună. Nu este locul aci să facem 
o obișnuită cronică. Partida a purtat

M.T.K. este gata pentru jocul 
cu €. C. A.

BUDAPESTA, 21 (prin telefon). — A.C, la Budapesta și a realizat 2—2 
In cursul zilei de simbătă, echipa 
M.T.K. sosește in Capitală cu un a- 
vion special. Fotbaliștii maghiari s-au 
antrenat de două ori săptămâna a- 
ceasta, privind cu o seriozitate deose
bită jocul de duminică cu C.C.A. din 
cadrul ..Cupei Dunării**. Echipa se 
află în formă destul de bună (a în
vins recent cu 3—1 echipa Wiener

la Viena). M.T.K. deplasează un lot 
de 14 jucători printre care, Lantos, 
Kovacs I, Kovacs III, Palotas etc. 
Vor lipsi însă Sipos, Hidegkuti, San
dor (selecționați în lotul reprezenta
tivei) și Borzsei (accidentat).

Citiți în pag. a 4-a alte amănunte 
in legătură cu „Cupa Dunării**.

de-a lungul ei amprenta unui dina
mism, care a stlmit interesul celor 
prezenți. De altfel, grăitor în această 
privință este chiar scorul cu care 
s-a încheiat meciul: 8-7 (2-3) pentru 
echipa Recolta Domnești. Vă imagi
nați deci că interesului de care vor-

PțfMELE ROADE

Stan D. Ioan (președintele comi
tetului de întreprindere al G.A.S.)! 
„întrecerile au fost plăcute. Sînt 
convins că mîine vor veni aci la 
teren multi flăcăi și fete să. prac
tice sportul. Eu unul vă asigur 
că mă apuc de handbal**.

beam mai înainte i s-a adăugat în fi
nal și 
gramul 
auspicii
Spunem

satisfacția unei victorii. Pro- 
începuse sub cele mai fericite 
pentru sătenii din 
aceasta deoarece,

(Reportaj colectiv 
Antonescu, Vas Me 
Traian I oanițesou)

Domrfești. 
mai tîrziu,

de: Călin 
Godescu,

(Continuare In pag. 2)

ORAȘUL STAL HM, 21 tarin tede- 
fon). — Aproape 20.000 de specta
tori venițî din diverse orașe și co
mune ale regiunii Stalin și R.A.M. 
au asistat azi la jocul Steagul roșu — 
Dinamo Moscova, încheiat cu sur
prinzătoarea victorie a gazdelor la 
un scor de necrezut: 8—2 (4—1). 
Steagul roșu a eîștigat acest meci 
in urma unui joc excepțional. De pu
ține ori i-am văzut pe metalurgiști 
jucînd așa de bine ca astăzi după- 
masă. Spre deosebire de meciurile 
din campionat, Steagul roșu a găsit 
întotdeauna drumul cel mai scurt 
spre poartă, opunînd tehnicii oaspeți
lor un elan cu oare i-au depășit.

Meciul a plăcut spectatorilor și s-a 
disputat cu ardoare, îmbrăcînd la un 
moment dat aspectul unui joc de 
campionat. Dinamo Moscova a jucat 
spectaculos în câmp, dar a * ' 
prinsă de impetuozitatea 
Steagului roșu.

Localnicii încep puternic, 
iele 2 și 3 Proca ratează două ocazii 
clare: în min. 4 Steagul roșu be
neficiază de două cornere consecutive. 
Un minut mai tîrziu David centrează

lost sur- 
atacnlui

In mi nu-

aratei} 
in ttftimelep

Mateianu (Progresul) 
in revenire de formă 
meciuri.

tntîlnirii din campionat (Ozon, Știr», 
bei, Dinulescu) se pare că vor juca» 
cu toții. Cea mai Incertă participară» 
este aceea a lui Știrbei. OZON tte-dl 

las 
foU-
anu

declarat : „Vrem să contribuim 
realizarea unui veritabil spectacol 
balistic și am fi bucuroși dacă 
obține și un rezultat bun**.

Formațiile probabile:
NEWCASTLE: Simpson (1)

Keith (2), Stokoe (5), Mc Michael (3)ț 
— Scoutar (4), Franks (6) — Hughest 
(7), Davies (8), White (9), Easthamii 
(10), Mitchell (11).

PROGRESUL : Mindru — Dobrescu;, 
Caricaș, Cbjocaru — Ciocea, Șiirbelt 
(Mihăilescu) — Oaidă, Smărăndesar^ 
Ozon, Mateianu, Dinulescu.

ARBITRU: Mircea Cruțescu, (lai 
tușe V. Măicănescu și 1. Pișcarac)»

Partida va începe la ora 17.30, lat 
deschidere, la ora 15.45, un meci de», 
categoria B : Combinatul Poligrafi»» 
„Casa Scinteii" — Farul Constanța.

A.;

Bl*

Ia Pro£.a și acesta înscrie cu canuî jj 
1—0.. In rtiin. 6 Polikanov se ev:chn4- 
țiază salvînd un gol gata făcut '.a o» 
lovitură liberă executată de I lașotL. 
In min. 9 atac dinamovist: Rijkitt 
șu-tează fulgerător dar mingea .. Ur
ge" bara. In continuare, localnicii au. 
inițiativa și scorul se rotunjește: Pro- 
ca (min. 30). Fusulan (min. 31’) șt 
tot el, cu un minut mai tîrziu, fa? ca 
tabela de marcaj să indice 4—0. Oas
peții au o perioadă de reviriment. a4 
tacă și reușesc să înscrie prin Rîjă 
kin (min. 42 și~ 65), reduci nd astfel 
diferența. Dar imediat după ce min-r 
gea e pusă în joc, după al doilea 
gol marcat de oaspeți David — în 
urma unei acțiuni personale — în
scrie pentru a cincea oară în poarta 
lui Polikanov: 5—2. Oaspeții sînt 
depășiți și localnicii înscriu încă 3 
goluri prin David (min. 74) și Fu
sulan (min. 80 și 83).

Arbitrul Gh. lonescu (Orașul St»J 
lin) a condus bine

STEAGUL ROȘU : 
Zaharia, Percea —

echipele:
Ghiță — Bîrsan, 
H1DIȘAN, Szii

(fiontinuare in pag. 3)



»

(urmare din pag. 1)

iechipa lor de fotbal aVea să susțină 
un joc decisiv în cadrul dampionatu- 
lui raional, meci, pe care l-a și cîști- 
gat cu scorul de 2-0.

Un original concurs atletic

Sfîrșitul discuției dintre tată și fiu 
ni se pare unul din cele mai semni
ficative momente ale acestei demon
strații. Și știți de ce? Pentru că ta
tăl și-a consolat fiul cu următoarele 
cuvinte:

bil pe care l-au avut în reușita aces
tei demonstrații sportive, studenți. și 
studentele Institutului de Cultură Fi
zică, în frunte cu directorul Institutu
lui, Ion Siclovan. Printr-o compor-

De fapt, dacă 
care a fost punctul „tare1

ar fi să apreciem
•“ al acestei

- Vezi, dacă n-ai antrenament... O FRUMOASĂ AMINTIRE

------------- —-

AȘA VREMURI ZIC ȘI EU

mai înainte, vă vor- 
metodă. Revenind la

Po- 
pri- 

să 
cei- 
mă- 

la 
jțrele 

vremuri

Țăranul muncitor Sandu 
pescu, în etate de 55 ani: „li 
veam și parcă nu-mi venea 
cred. Sabin, Țupa, Călin și 
lalți flăcăi ai noștri să se 
soare de la egal cu orășenii 
sport, chiar la jocuri mai 
cum e handbalul. Așa 
mai zic și eu. Sînt fericit că băie
ții noștri s-au născut într-o 
„zodie bună".

<

Dar nu mult 
beam despre o 
această problemă, iată ce am reținut 
și ce considerăm că poate să fie folo
sitor și altor colective sportive care 
se vor deplasa la sate pentru ase
menea demonstrații. Important ni se 
pare faptul că studenții de la I.C.F. 
nu s-au mulțumit numai să demons
treze în fața localnicilor tehnica anu
mitor probe 
atît, ei au 
cei prezenți 
lături de ei,
tenii primeau handicap), fie la arun
carea greutății, 
Și n-am putea 
fost zadarnică. 
Dima și Sabin
la startul probei de 100 m.
să-l întreacă pe studentul Ștefan Dec-

’ Constantin Nica (directorul 
G.A.S.): „Acum cîteva minute am 
întrebat pe un consăte'an, 
•nai vfrstnic decît mine, ce 
sie i-a făcut demonstrația, 
răspuns că niciodată n-a
Ia ceva mai frumos. Ce aș mai 
putea adăuga eu decît că întîlnirea 
aceasta a mai pus o piatră la te
melia strîngerii legăturilor dintre 
oraș sat".

mult 
impre-

Mi-a 
asistat

atletice. Mai mult decît 
invitat pe oricare dintre 
să-și încerce puterile, a- 
fie în alergări (unde să-

P. Niculescu (Geotehnica) iese victorios di;ilr-o grămadă spontană.

După o frumoasă partidă,

i

demonstrații ne-atn opri la întrecerile 
atletice, nu numai pentru succesul de 
care s-au bucurat ele, ci și pentru 
că ne-a fost dat să asistăm la o in
teresantă metodă pentru popularizarea 

a acestui

suliței, sau discului, 
spune că invitația a 

Dimpotrivă. Anghel 
Stoica s-au prezentat 

încercîiid
atletismului. Prima parte 
concurs a fost rezervată 
copiilor de la școala e- 
lementară din comună, 
nrește că în program 
nu erau incluse decît 
probe de alergări pe dis
tanțe scurte.

Apariția copiilor pe te
ren a produs rumoare în 
rîndtirile sătenilor și cît 
ai clipi din ochi, culoarul 
rezervat alergărilor 
iransiormase
culoar viu.

— Aleargă și 
clamă cineva 
noi

— Ce spui.

celălalt alDin capătul
«ulca.ului s-a dat plecarea. 
Noi n-am putut vedea m*i 
nimic din cauza înghe
suielii. Dar, după încu
rajările sătenilor și mai 
ales după încor.’Jarea ve
cinului nostru, ne-am dat 
seama că proba este pe 
terminate. Cîteva clipe 
mai tîrziu, cînd freamătul 
s-a mai potolit, de grupul 
apropiat un copil.

Ionel, ex- 
de lingă

se
intr-un-^

trate ?

In meciul de fotbal dintre Recolta Domnești și 
Ciorogirla, victoria a revenit localnicilor cu sco
rul de 2—0 (1—0). Entuziaștii spectatori au ve
nit chiar Ungă poartă pentru a-și susține echipa.

nostru s-a

— Ai ■ venit primul, Ionele?
— Nu, tată. Al doilea.»

r
UN PRIM ADEPT...

Alexandru Stan, elev în clasa 
a V-a elementară: „Totul a fost 
frumos, dar mie mi-au plăcut mai 
mult demonstrațiile de gimnasti
că. I ncep să iubesc acest sport. 
Tovarășul director Siclovan ml-a 
spus că am talent și să-1 ascult 
pe profesorul nostru de educație 
fizică. Dar, cînd mai veniți pe la 
noi ?"

| J
I

ker. N-au reușit, dar asta nu înseam
nă că acești doi tineri n-au rămas 
îndrăgostiți de atletism, mai ales 
că diferența dintre ei și ciștigători 
n-a fost prea mare. Puțin mai tirziu, 
la aruncarea suliței, AÎecu Constan
tin, un vînjos muncitor agricol și 
mecanicul Constantin Radu, aveau 
să stîrnească Admirația consăteni
lor prin puterea lor. Este drept că 
sulița și discul pornite din mina lor 
n-au zburat prea departe. Ce să-i faci? 
Tot lipsa de antrenament... In schimb, 
sătenii și-au luat revanșa la tracți
unea cu frînghia, unde echipa din 
Domnești s-a dovedit mult mai pu
ternică. Aci, nu mai conta antrena- 
mentrul 1

tare tovărășească și caldă, ei și-au 
apropiat din primul moment tineretul 
din comună. Disciplinați șt atenți, a- 
cești tineri studenți s-au întrecut pe 
sine susținînd timp de multe ore un 
program Variat în care au fost cu
prinse demonstrații de atletism, box, 
gimnastică, haltere și tenis de masă.

Și pe înserate, cînd te-ai fi aștep
tat ca oboseala să-și spună cuvîntul, 
parcă mai proaspeți d. mai voioși ca 
Ia început, inimoșii studenți au pre
zentat în fața sătenilor un frumos și 
bogat program artistic. Minunatele 
dansuri naționale, pitoreștile costume, 
enttiaÎJSmul și naturalețea' cu care e-j 
cliipa de dansuri a Institutului a în
ckeiiat această demonstrație sportivă, au 
lăsat o amintire de neuitat. Legătura 
dintre gazde și oaspeți devenise și mai 
trainică. Buchetul de flori oferit

„SA MAI VENIȚI PE LA NO1“...

Petre Gheorghiu (contabil la 
G.A.S.): „Am asistat la multe în
treceri sportive. Dar, o rrfanifesta- 
țle polisportivă atît de atractivă nu 
am mai văzut. Uitați-vă și dvs., 
toți pleacă 
tați de cele 
dorim ca și 
pe la noi".

spre dasele lor Indu
ce-au văzut. De aceea, 
în viitor să mai veniți

grupului de studenți și studente gafa 
de plecare, exprima o parte din admi
rația și prietenia cîștig'ate de aceștia 
îll comuna Domnești.

Se 
cînd 
spre 
le-a 
nu-i i

Vrem ca
nostru să menționăm aportul aprecia-

de la I.C.F., principalii 
animatori

în încheierea reportajului

Studenții

■, — Aoleu... Păi de ce?
— Mi s-au muiat picioarele 

inimă...

lată unul din rezultatele demonstrației: patru dintre cele mai tinere 
concurente, fiice ale țăranilor muncitori din Domnești, î'Și diSptâă intîieiaiea 
in una din seriile probei de 40 tn.

★

: făcuse întuneric de-a binelea, 
grupuri de oameni se îndreptau 
c’asă. Multora dintre ei sportul 

devenit un bun prieten, tl asta 
puțin lucru.

Cu puține clipe înainte de începerea 
partidei cu Geotehnica, l-am rugat pe 
Richards, căpitanul echipei Swansea, 
să ne facă un pronostic. Zîmbind, 
Richards ne-a răspuns fără ezitări, că 
vom vedea o altă Swansea, deȘi vor 
fi folosiți aceiași jucători care au 
evoluat și în întîlnîrite anterioare...

Intr-adevăr, evoluția rugbiștilor de 
la Swansea în partkfa cu care ei 
și-au încheiat turneul întreprins în 
țara noastră ne-a făcut să vedem 
o echipă practicînd un rugbi mult 
mai clar, dc o valoare tehnică su
perioară și cu o concepție tactică care 
să-i permită o mai mare eficacitate. 
E drept, în jocul cu Geotehnica n-a 
fost vorba de o superioritate a ju
cătorilor galezi, echilibrul de forțe 
menținîndu-se pînă aproape dc sfîr- 
șitul primei reprize, cînd Swansea 
reușește să ia conducerea: după o 
grămadă deschisă, balonul ajunge la 
Richards. Jucătorul galez ten
tează pe Moraru și Dudu, care 
vroiau să-l placheze, pătrunde în dis
pozitivul Geotehnicii și, ajutat de alți 
trei coechipieri —. Jones, Williams și 
Price — reușește să-l depășească pe 
Bărăscu. Price culcă apoi balonul în 
terenul de țintă : 3—0 pentru Swansea. 
Dar iată că din momentul în care 
a luat conducerea, Swansea trece la un 
joc ermetic, Richards dublind pe funda
șul Mac Lean — cu rare acțiuni pe 
treisferturi. Geotehnica a practi
cat un joc deschis, cu multe 
atacuri la mină, urmărind în primul 
rînd realizarea unui bun spectacol 
rugbistic. De-a lungul jocului o serie 
de grămezi spontane i-au surprins pe 
galezi în ofsaid, astfel că cei 
de la Geotehnica au beneficiat de cî
teva lovituri de pedeapsă, din păcate 
netransformate. Reproșăm totuși Geo- 
tehnicii faptul că n-a sezisat momen
tul critic prin care a trecut Swansea 
în primele minute de la reluare și 
cînd și-ar fi putut crea un avantaj. Ea 
a forțat abia în ultimele 20 de mi
nute, atacînrf din orice poziție și reu
șind chiar să modifice scorul: în 
imn. 77 la o repunere de la margine 
executată de Teodorescu, balonul ajun
ge la Mehedinți care îl transmite lui

Antimoianu. Acesta culcă balonul în
tre buturile jucătorilor galezi. Tot el 
este acela care transformă : 5—3 pen
tru Geotehnica.'

T. STAMA
Arbitrul TEDDY LACROIX (Belgia) 
condus următoarele formații: 

GEOTEHNICA: Bărăscu — Sa va, 
Ș. Niculescu, LuscaJ, Teodorescu — 
Mateescu, Dudu — Moraru, Antimo- 
ianu, P. Niculescu — Mehedinți. Pos- 
inoșanu — Radulescu, Manolache, A 
Niculescu.

SWANSEA : Mac Lean — Elias. Le- , 
wis. Price, Williams — R: 1 A- y 
Jones —• Withson, Creswell, Lloyd — 
I. Hopkins, Johnson — Thomas, Gale, 
Dawies.

a

La lumina reflectoarelor 
atîeții vor lupta 

ffntru roi rezultate de raieare
Rcîlectoarele, recent 

stilpii care străjuiesc tribun 
dior.u’ui Republicii, se

m a 
tru pruna oara, un coc 
tism.

Vțstea aceasta s-a 
repeziciune și primii 
bucurat, și aveau și de ce, au fost 
atleții care vor participa Ia acest 
concurs în nocturnă și care v;.d în 
această măsură binevenită scăparea 
de unul dintre cei mai puternici ad
versari ai lor: căldura. In felul aces
ta ei vor putea concura în cele mai 
bune condiții și vor putea obține
sperăm, rezultate de o valoare 
mai ridicată, demne de prest^Bt
campionatului republican pe echipe, jX 
care își are programată pentru sîm- 
bătă și duminică cea de a doua etapă 
a sa. Cu acest prilej vor avea loc 
următoarele întâlniri: Metalul ■—
U.A.S.R. — Progresul; T.C.H. — Re
colta — Rapid; Voința — Dinamo — 
C.C.A. Concursul va începe sîmbătă 
la ora 19,00 și va continua duminică 
de la aceeași oră.

t

i.

TCÎ

pe 
sta-

urs de -tle-

ruspindit cu 
care s-au

Campionatul de gimnastică al școlilor sportive U. C. F. S. 
instituit o bună propagandă pentru acest sport la Cimpulung

Campionatul de gimntastică al școli
lor sportive U.frFJS. s-a desfășurat 
zilele trecute în -orașul unde ființează 
cea mai tînără din 
cir acest profil
Cimpulung-Muscel. Și cum în general 
cei din Cimpulung nu erau obișnuiți 
cu întrecerile de gimnasti.că, ei au 
venit în nunvir mare să asiste la 
spectacolele sportive organizate con
comitent în curtea și în sala școlii 
sportive din localitate. Se poate spune 
că duminica trecută gimnastica a Reu
șit să facă concurență popularului fot
bal, răpinduS cîteva sute de spectatori. 
Rezultă deci că scopul propagandistic 
care a determinat programarea între
cerilor tocmai la Cimpulung a fost pe 
deplin atins.

Reușita concursului este meritul co
mun al concurenților, al antrenorilor, 
arbitrilor și oficialilor, dar mai ales 
al organizatorilor din. localitate, care 
au trecut cu succes un examen dificil, 
determinat >de importanța concursului 
și de condițiile locale deocamdată des
tul de improprii pentru organizarea 
unei asemenea competiții.

Discutând cu tov. Maria Ionescu, an
trenor federal și cu Nicolae Cruțescu, 
președintele comisiei de gimnastică a 
orașului București, 'ambii prezenți la

cele șapte școli 
existente în țară :

pre
ia fe- 
Plo- 
erau 
unor

Cîmpulung oa reprezentanți ai Federa
ției, aceștia și-au manifestat satisfac
ția de a fi asistat Ia consolidarea unui 
nou centru de gimnastică, susținut de 
un public interesat, de tineri mari ama
tori de gimnastică și de cadre obștești 
de nădejde.

Cu privire la concursul feminin, tov. 
Maria Ionescu ne-a spus: ,.Am asistat 
la un campionat de calitate. Gimnas
tele de categorii inferioare s-au pre
zentat foarte bine pregătite, iar mâes- 
frele și gimnastele de categoria I au 
excelat la elementele grele, dar au lă- din Sibiu, temeimr pregătit și foarte o- 
sat mult de dorit la elementele de le
gătură artistice. Cu excepția' gimnastei 
lincș. Telehoi (Constanța'), care con- 
curind în categoria maestre s-a prezen
tat foarte slab, toate concurentele au 
fost pregătite corespunzător pentru ca
tegoria în care au evoluat. O mențiune 
specială pentru: Elisabeta Micit (Arad) 
la categoria maestre, 
(Ploești) și 
Stalin) la categorici 1,

merii mai ales datorită excelentei 
gătiri a elementelor de categorii 
rioare. Dacă loturile școlilor din 
ești, Orașul Stalin și Sibiu mi 
descompletate prin selecționarea
gimnaste in vederea concursului inter
național de tineret de la Kiev, sini 
convinsă că aveau și ele de spus un 
cuvini hotăritor in lupta pe i pri
mul loc".

Profesorul Nicolce Cruțescu scoate 
în evidență următoarele aspecte ale 
campionatului masculin: „Lotul școlii

Elena Rață
Viorica Pietroi a (Or.

IsonStalin) la categoria I, Maria ....... 
(Sibiu) și NicoSta Babeș (Or. Stalin) 
la categoria a II-a, Lucia Holovaschi 
(Constanța) la categoria a Ill-a, Ane- 
liese Jost (Sibiu) și Doina Zaharia 
(Cimpulung) la juniori I, Alexandra 
Pefrican (Ploești) și Valeria Ionescu 
(Constanța) la juniori categ a Il-a. 
Reprezentativa Constanței a ciștigat pc

mogen, a riști gat fără emoții. In schimb 
pentru locurile 2—5 s-a dat o luptă 
crincenă pe un intecoal de citeva zecimi 
de punct. Locul II cucerit de școala 
din Cimpulung este neașteptat, dar 
meritat și mai cu seamă promițător 
pentru acest nou centru de gimnastică. 
Școala din Craiova a lăsat de aseme
nea o bună impresie, in schimb de la 
școlile din Arad și Ploești așteptam 
mai mult față de tradiția acestor cen
tre".

Școala sportivă U.C.F.S. din Bacău 
a ,,strălucit" prin absență, făcind notă 
discordantă în această competiție care 
an de an contribuie tot mai substan
țial Ia dezvoltarea gimnast re sportive 
de perfornfanță.



Ion Vasile și C.C.A. sînt noii lideri 
în Circuitul ciclist al regiunii Stalin /lite Kill dc ClCVÎ VOF fi ÎKÎțisți ÎK

Ca ți anul trecut

MEDIAȘ (prin telefon). — Etapa 
a 111-a, Orașul Stalin—Sibiu—Mediaș 
(192 km), cea xnai lângă etapă a 
circuitului, a fost viu disputată chiar 
din plecare. O serie de tentative de 
evadare întreprinse de cicliștii de la 
Dinamo, reprezentanții R. Cehoslova
ce, alergătorii iugoslavi (în accentua
tă revenire) precum și de sportivii 
de la Progresul nu au dat roadele aș
teptate. Astfel, la Sibiu asistăm la 
o regrupare aproape generală.

De la Sibiu spre Mediaș o serie 
de urcușuri, precum și cîteva zeci 
de kilometri de șosea neasfaltată, su
pun pe concurenți urrui examen se
rios. Bineînțeles, nu lipsesc nici o- 
bișnuitele pane ce cauciuc, a’e că
ror „victime1* sînt numeroși alergători 
printre care Wein (R. Cehoslovacă), 
C. Moiceann, N Pelcaru (două pa
ne) și mulți alții, 
se formează un _ _
tori. Mai hotărît, Ion Vasile reușește 
să se desprindă 
piere de intrarea în Mediaș și obți
ne o meritată victorie.

CLASAMENTUL ETAPEI: I. I. Va
cile (C.C.A.) 5:07,39 (media orară 
37,400 kmȚT 2. J. Klus (R. Ceho
slovacă) 5:09,43; 3. G. Calcișcă (Di-

i. Pe ultimii kilometri 
grup de 6 alergă-

din grup în. apro-

Primele verilidri
M MilisiiiDr Mari

Prima reuniune de verificare (din 
cele trei) a boxerilor feroviari în ve
derea campionatelor internaționali 
feroviare de la București a avut loc 
marți seara în „potcoava" stadionu
lui Giulești. In general întilnirile au 
corespuns din punct de vedere al 
combativității, dar nivelul lor a lă- 
•■, uneori, de dorit.

uși atenția duelurile
Stoianovicî — I. Bocear 
loca — P. Zaharia și, 
văzutul ei, partida dintre ‘ohiță Ale
xandru și tînărul St Comânescu Oct 
Cîcloca i-a făcut multe „zile negre" 
experimentatului Petre Zaharia pe care 
l-a trimis chiar la podea (repriza 
întîi) în urma unui puternic croșeu 
de stînga la figură. A fost o luptă 
îndirjită în care am remarcat curajul 
timișoreanului. Pînă la urmă, juriul 
a acordat — pe merit. — victoria la 
puncte pugilistuliii bucureștean. St. 
ComanescU a obținut in ultimul meci 
o victorie usexua. prin descalificare. 
In fața lui Oliță Alexandru. Alte 
rezultate; I. Turcu (Brăila) meci nul 
cu M. Marinescu (Craiova), C. Ca- 
lenciuc (lași) b.p. Gh. Vereș (Bucu
rești), Gh. Vieru (Iași) meci nul cu 
V. Ionescu (București), Ion Boceanu 
(București) meci nul cu V. Stoiano- 
vici (Reșița), D. Cristea

M. Spătaru (Giurgiu), 
■fc (Brăila) b.ab. II dictat 

Tr. Jiga (C-ța), Gh.
(București) b.p. P. Pîrlea 
I. Frunză (Brăila) b. k. o. 
șeanu (Iași) 1, O. Stănescu 
rești) b.p. Geza Toth (Oradea). 
Vlădescu (Ploești) b.p. N. ’ 
(Craiova).

Astă-seară începînd de la ora 19,30 
are loc pe stadionul Giulești cea de 
a doua reuniune de verificare a boxe
rilor feroviari.

/tV

namo 11) ; 4. V. Dobrescu (C.C.A.) 
același timp ; 5. I. Constantinescu
(Progr.) 5:09,50; 6. P. Gane (Min. 
Petrol) același timp; 7. C. Tudose 
(C.C.A.) 5:09,56; 8. D. Munteanu (Di
namo 11) 5:10,12;

CLASAMENTUL GENERAL: 1. I. 
Vasile 11:25,50; 2. G. Calcișca 11:27,04; 
3. P. Gane 11:27,31; 4. D. Munteanu 
11:28,33; 5. J. Klus (R. Cehoslovacă) 
11:29,39; ----- ------
11:31,21; 7. E. Mihăilă 11:33,36; 8. St. 
Poreceanu 11:33,45; 
11:3354; 10. I. Angelescu 
11:34,31.

PE ECHIPE: 1. C.C.A.
2. Dinamo II 34:26,28 ; 3. 
slovacă 34:39,49 ; 4. Progresul 34:42,37; 
5. Dinamo 1 34:51,07; 6. Botev-Var
na 34:53,10.

practicarea înotului

6. V. Dobrescu (C.C.A.)

9. C. Tudose
(Din. II)

34:21,57 ;
R. Ceho-

AL. DIN'CĂ

Și în acest an Federația 
de natație în colaborare cu 
ml Invățămîntului și Culturii 
zervă elevilor de pe întreg cuprinsul 
țării o vacanță pe cit de plăcută pe 
âtît de utilă. Despre ce este vorba ? 
Despre marea acțiune întreprinsă de 
cele două foruri, de învățare și an
grenare a maselor largi de copii în 
practicarea sistematică a înotului.

CEVA DESPRE ORGANIZAREA 
ACESTEI ACȚIUNI IMPORTANTE

In centrele de învățare a înotului 
pentru copii vor. fi admiși copiii între 
7—14 ani care nn'știu să înoate, 
iar acolo unde există condiții se vor 
organiza grupe speciale cu copii de 
vîrstă..; preșcolară. ,Nu vă mirați l 
Experiența a dovedit că numeroși re
cordmani ai lumii au început să, în-

romînâ
Aliniste-

re-

Dumînâcă ia Cîmpina.

Campionatul republican de viteză

Au reținut 
dintre V. 

u, O. Cio- 
prin nepre-

I

grafie, Mircea Cemescu in timpul

Duminică 25 mai se va inaugura la Cimpina ediția pe acest an 
a campionatului republican motociclist de viteză pe circuit. Celelalte 
două faze vor avea loc ta 29 iunie (Turna Severin) și 6 iulie (locul n-a 
fost stabilit). La întreceri participă cei mai buni motocidișii din țara 
noastră. Printre ei se află și N. Buescu. Mircea Cemescu, Gh. Voicu- 
lescu, Jf. Sădeanu, St. lancovici, C. Radovici, Tudor Popa, ș.a. In foto- 

unei curse.

Mai multă atenție
(Brăila) 

I. Moșes- 
de arbi- 
Tomescu 
(Bacău), 

I. V. Să- 
(Bucu- 

• v- 
Dudu

Arbitrul Franeisc Mateescu a 
condus sub orice -critică meciul 
de fotbal C.C.A.—C.S.Q. (Ziarele).

Fără prea multă reticență 
Se poate spune 
C-a fluierat cu 
Doar la-nceput

lămurit 
competență 
și la... sfirșit!

G. MAZILU

Ca în toate celelalte sporturi, activi
tatea juniorilor constituie și la fotbal o 
problemă de a cărei rezolvare se preo
cupă în mod foarte serios conducerea 
iederației noastre. In ce privește acti
vitatea competițională a juniorilor, du
pă desființarea campionatului pe țară, 
federația a hotărît organizarea unei 
competiții oficiale pe plan local. Fie
care regiune trebuie să-și desemneze 
echip'a campioană pînă la data de 1 
iunie, după care va începe turneul 
final. Echipele campioane de regiuni 
vor fi împărțite în patru zone: Sucea
va, Bacău, Galați și Iași (I), Timișoa
ra, Oradea, Baia Mare și Cluj (II), 
Ploești, Stalin, Hunedoara și R.A.M. 
(III), București oraș, București regiu
ne, Pitești, Craiova și Constanța (IV). 
Vor urma semifinalele și finala (ace'as- 
ta din urmă la București).

Desfășurarea campionatelor pe plan 
■local a subliniat în multe regiuni preo
cuparea față de aceste competiții. La 
Cluj, Timișoara si în raionul Arad, de 
pildă, campionatele se desfășoară în 
condițitini bune, comisiile de fotb'al le 
gospodăresc bine, iar colectivele spor
tive manifestă un vîu interes și multă 
grijă față de ele. In schimb, multe lip
suri s-au remarcat tn campionatele dinI regiunea Pilesti sj orașul București,

—-------------' •

republican feminin la iolă olimpicaConcursul
a fost cîștigat de Ileana Lugojanu* (SPC)
Spre deosebire de edițiile prece

dente, întrecerea de anul acesta a 
celor njai bune specialiste în iole a 
fost mai echilibrată, câștigătoarea nepu- 
tind fi cunoscută decît în ultima zi. 
Luni seara după patru regate, repre
zentanta clubului S.P.C., Ileana Lu- 
gojanu acumulase un plus de a-' 
proape 850 puncte față de Maria 
Oprea (Metalul) și 1800 p. față de 
a treia clasată Graziela Mișculescu, 
o altă echipieră a Metalului. Iată 
însă că în cele două curse de marți, 
Graziela Mișculescu se remarcă, ob- 
ținînd ambele locuri prime și se 
situează pe prim plan la egalitate cu 
adversara ei principală, de care o 
despărțeau pînă atunci aproape 2000 
p. I La aceasta a contribuit mult

și descalificarea Ilenei Lugojanu, în 
penultima

Regata
să aducă limpezirea mult așteptată 
de fidelii spectatori prezenți miercuri 
la centrul de antrenament de pe 
Herăstrău. Dar cursa nu a avut prea 
mult istoric și deci n-a dat prea 
multe palpitații. Imediat după start 
Ileana Lugojarra, manevrînd cu abili
tate. se distanțează respectabil, cîști- 
gînd detașat. Clasamentul general 
individual: 1. Ileana Lugojanu
(S.P.C.) 4903 p., 2. Graziela Miș
culescu (Met.) 4602 
Oprea (Met.) 3761 
Spier (G.S.U.) 3147
Micu (C.S.U.) 2706
Oprea (Met.) 2518 p.

probă pentru o ciocnire, 
a VILa, ultima, trebuia

p-; 
P-: 
p-; 
p-:

3.
4.
5.

6.
N. M.

Maria
Mela
Delia 

Elena

vețe înotul de la vîrsta de 5—6 ani.
Centrele își vor începe activitatea 

în ziua de 2 iunie și vor funcționa 
pînă la 5 septembrie. In această pe
rioadă se vor organiza șase serii cu 
o durată de 15 zile fiecare. Pentru 
ca toată această acțiune să se des
fășoare cît mai rațional și sistema
tic, fiecare serie va fi împărțită în 
grupe de învățare cu efective da 20— 
25 copii sub conducerea unui antre
nor, profesor sau instructor pregătit 
special în acest scop. Mai departe, 
iiecare grupă va lucra cîte două ore 
pe zi, în cursul unei zile funcționînd 
trei serii, astfel repartizate: seria I: 
de la ora 8—10; seria a 11-a: 10,30 
— 12,30; seria a IH-a: 14,30—16,30.

Ca și anul trecut, activitatea de 
bază a acestor centre se va desfă
șura la ștrandul „Dante Gherman** 
a cărui capacitate și frumusețe riva
lizează cu ăcelea ale celor mai mari 
ștranduri din Europa. Am dori, însă, 
ca și celelalte bazine ale Capitalei 
să fie folosite cu precădere în pri
mele ore ale dimineții (8—10), adică 
atunci cînd acestea nu sînt aglome
rate. In acest scop, administrațiile 
unor bazine ca Izvor, Obor, Liber
tății, Constructorul, Recoltă etc. ar

trebui să acorde un număr oarecare? 
de gratuități.
CONDUCEREA ȘI COORDONAREA 

ACTIVITĂȚII
Organizarea șl coordonarea activi-: 

tații centrelor de învățare a înotu-: 
lui se va face de către o comisie’ 
centrală, care va funcționa pe lîngă *— , ... [Jupg

comisie
Federația romînă de natație 
terminarea fiedărei serii, o 
special alcătuită va verifica cunoș
tințele dobîndits de către copii. Cei 
care au îndeplinit normele stabilite 
vor primi brevete și insigne de îno
tători.

O ACȚIUNE ASEMANATOARE 
INIȚIATA DE CLUBUL RAPID 

BUCUREȘTI
Pe aceeași linie de angrenare a 

unui număr mare de copii în prac
ticarea înotului se înscrie și iniția
tiva clubului sportiv Rapid Bucu
rești care organizează între 15 maî 
— 15 septembrie o școală populară 
de înot pentru copiii salariafilor din 
departamentele C.F.R., P.T.T.R. și 
Transporturi din București. Centrele 
de învățare a înotului vor funcționa 
la ștrandul „Dante Gherman" (antre
nor C. Vasiliu) și O.F.R. Băneasaj 
(antrenor Al. Miron). G. N.

Tiberiu Covaci învingător în turneul 
de verificare a juniorilor la tenis de masă

Și întrecerile de tenis de masă din 
cadrul turneelor de verificare a ju
niorilor au confirmat cele scrise în 
numărul trecut al ziarului nostru și 
anume că există un mănunchi de ti
neri care, bine pregătiți și îndrumați, 
ne pot rezerva pe viitor mari satis
facții.

Toți cei 14 tineri care au evoluat 
luni și marți în sala Floreasca (Co
vaci, Negulescu, Bodea, Cobîrzan, 
Rethi, Sîndeanu, Ghițescu, Rozem- 
berg, A. Trupei, Cohn, Motancea, 
Mejtehny, Anghelescu, Goliac) merită 
câte o mențiune pentru comportarea 
lor, pentru încercările făcute în des
fășurarea unui joc complet, cu ac
cent pe ofensivă, pentru inițiativa a- 
rătată în numeroase acțiuni. In ge
neral, acești juniori sînt de valori 
foarte apropiate și faptul că în tur
neul final, nici unul dintre cei 7 con-

competițiilor fotbalistice pentru juniori

curenți nu a terminat neînvins sus
ține această afirmație. A fost totuși 
un junior mai bun parcă decît cei-’ 
lalți : arădeanul Tiberiu Covaci, cărei 
de altfel a și cîștigat concursul.
o apărare și o ofensivă la fel de st, 
gure și cu servicii extrem de dificile 
pepitru adversari, Covaci nu a«pier^ 
dut decît Ia Cobîrzan care l-a con-’ 
tracarav primr-unjcxi de mijloc și 
atacuril puternice prin surprindere 
Negulescu, Bodea și Rethi în nota 
ultimelor lor meciuri, adică bine, du
pă cum și Cobîrzan deși oarecupi 
inegal, a confirmat din nou marile 
sale posibilități. Clasament: 1. CO
VACI, 2. Negulescu, 3. Bodea, 4. Co
bîrzan, 5. Rethi, 6. Sîndeanu, 7. Ghi- 
țescu.

In turneul fetelor, remarcăm o oa
recare revenire a Măriei Golopența, to
tuși încă needificatoare. Aceeași a- 
preciere și pentru Mariana Barasch 
și Doina Vușcan cu fluctuații de la 
meci la meci. Clasament: 1. GETA 
PITICA, 2. Maria Golopența, 3. Ma
riana Barasch, 4. Doina Vușcan, 5. 
Ana Ghirling, 6. Anita Babichian.

de exemplu. La București, unde activea
ză aprdape 60 de echipe, împărțite’ în 
9 serii, sînt colective și cluburi care 
se preocupă foarte mult de buna pre
gătire și comportare a echipelor lor de 
juniori’ (Constructorul, C.C.A, Rapid, 
C.F.R., Voința, Progresul, Dinamo, Ti
tanii etc.). Dar ctele mai multe mani
festă lipsă - de grijă. Existența echipe
lor lor de juniori este pur formală, 
doar pentru a face față unor prevederi 
regulamentare, care obligă echipele — 
sub sanțiunea excluderii formațiilor de 
seniori ’ — să aibă și juniori înscriși 
în campiortat. E normal, deci, ca aici 
să nu se ducă o adevărată muncă de 
creștere și pregătire a tinerelor cadre, 
să nu existe preocupare pentru forma
rea de cadre proprii, ceea ce se răs- 
tringe direct asupra primelor tormații 
spre bare se canalizează, de fapt, în
treaga atenție a colectivelor.

Este necesar, deci, ca echipele să-și 
schimbe atitudinea față de competițiile 
juniorilor, să le acorde importanța cu
venită și să le privească cu tdată se
riozitatea pe care o impun scopul și 
«olul campionatelor în procesul Ce in-

struire și antrenament al juniorilor. Ca 
obiectiv imediat, ele trebuie să asigure 
reușita turneului filial al actualului 
campionat. Pentru viitor, însă, vor tre
bui să ia din vreme măsuri privind 
alcătuirea loturilor de juniori și pre
gătirea lor, în vederea campionatului 
pe anul 1958—1959. Această compe
tiție va trebui să devină, prin măsurile 
și străduințele echipelor, baza activi
tății juniorilor.

Steagul roșu a reușit 
o victorie de prestigiu

(urmare din pag. /)

P. G.

A. luat sfîrșît turneul 
echipelor de tineret 

Ea rugbi
Ultimele jocuri din cadrul turne- 
echipelor de tineret s-au soldat 
următoarele rezultate: Est-Bucu-

ului
cu
rești 15—3 (5—0) și Centru-Vest 6—6 
(3—3). Turneul a fost cîștigat prin 
averaj de către reprezentativa Cen
trului (antrenor. Al. Argeșiu).

getti — Hașoti (V. Florea), FUSU-i 
LAN, Proca (loanovici*, CAMPO, 
DAVID.

DINAMO : Polikanov — Mudrik, C5i4 
nenov (Cislenko), Jukov — BAIKOV^ 
Korolenko (Sokolov) —- ȘABROV,' 
Mamîkin (Sapolev), Korsunov, URlN^ 
R1JK1N.

... V. Dumitrescu și C. Finichid 
coresp.

N. R. — Comportarea și rezultatul 
echipei Steagul Roșu vin să confirme 
justețea punctului de vedere exprimat 
în diferite ocazii, potrivit căruia în 
fața unor echipe străine care ne Uzi
tează, este preferabil să joace echipe 
de club și nu selecționate alcătuite 
în pripă și deci lipsite de omogeni
tate.

e COMUNICAT: Deoarece Federația 
de fotbal din. R. P. Bulgaria â schim
bat în ultimul moment ordinea echi
pelor participante în „Cupa Dunării", 
meciurile III și IV din programul con
cursului Pronosport nr. 21 (etapa din 
25 mai) sînt următoarele:

III. LEVSKI SOFIA — VOJVODINA 
NOVI SAU

TV. TATABANfX — tOKOMOTTV 
SOFIA.

Intrucît meciul Levski Sofia — Voj- 
vodina Novi Sad se dispută marți 27 
mai a.c. ții-eiea buletinelor de la a- 
cest concurs se va face marți seara, 
închiderea concursului se face în mod 
obișnuit (pentru Capitală duminică la 
ora 12).

@ In urma omologării concursului 
■Pronosport nr. 20 din 18 mal au fost 
stabilite următoarele premii:

Premiul I: 2 variante cu 12 rezultate 
exacte, revenind fiecăreia cîte 102.894 
lei. Cele două premii I în valoare de 
102.894 je! flecare, au revenit partiei- 
panților bueureșteni Eroftei Homoro- 
zon (pe un buletin multiplu — 5 va
riante — 10 lei) și Marja Dăncîulescu 
(pe un buletin cu 2 variante simple — 
4 lej; de remarcat că Maria Dăn-ciules- 
cu a folosit la completarea buletinu
lui 7 c-oliști și 5 duble!).

Premiul ii: 62,1 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecăreia eîte 
3.976 >i

6 onospori

*-( Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

premiul III: 8S2,G5 varianie cu iu re
zultat.» exacte revenind fiecăreia cîte 
429 lei.

Fond de premii: 823,154 le!.
• Plata premiilor de Ia concursul 

Pronosport nr. 20 din 18 mal se va 
face în Capitală vineri și sîmlbătă în- 
cepînd de la ora 17 numai la Agenția 
I/Oto-Pronosiport din calea Vietoriei nr. 
22—24 (pasajul Bijuteria).

O OPT NUMERE CIȘTIG ATOARE! 
SASE CATEGORII DE PREMII LA 
PRONOEXPRES î

COMUNICAT. Incepînd cu concursul 
Pronoexpres nr. 19 (tragerea din urnă 
la 28 mai) la fiecare tragere din urnă 
se extrag 6 numere de bază plus 2 nu
mere de rezervă din 49. Categoriile de 
premii sînt următoarele: Categoria I: 
Cînd 6 din numerele înscrise pe bilet 
sînt cele 6 numere de bază extrase; 
Categoriala Ii-a; cînd 6 din numerele 
înscrise pe bilet se află cuprinse în 
toate numerele extrase (cele 6 de bază 
plus cele 2 de rezervă); Categoria a IJI-a: 
Cînd 5 di-n numerele înscrise pe bilet 
sînt cuprinse în cele 6 numere de bază 
extrase; Categoria a IV-a: Cînd 5 din 
numerele înscrise pe bilet sînt cu
prinse în țoate numerefle extrase (cele

«fcV 6 de bază plus cele 2 de rezervă);
1 Categoria a V-a: cînd 4 din dumerele 
' înscrise pe bilet sînt cuprinse Tn -cele 

i 6 numere de bază extrase; Categoria 
( a VI-a: cînd 4 din numerele înscrise pe 

_ bilet sînt cuprinse în toate numerele 
extrase (cele 6 de bază plus cele 2 
de rezervă).

Fondul de premii se împarte In mod 
egal celor șâfee categorii, in cazul cînd 
la un concurs nu sînt buletine cîști* 
gătoare la vreuna din categorii, fon
dul categoriei respective se reportează 
în întregime aceleiași categorii de la 
concursul următor. Reportul cu cota 
afectată categoriei respective pot atin
ge valoarea de 250.800 lei. Surplusul se 
împarte în mod egal celorlalte cate
gorii. Prevederile anterioare referitor 
la stabilirea premiilor la Pronoexpres 
se anulează. Incepînd cu coa cursul 
nr. 19 cu tragerea din 28 ma< atribui
rea premiilor în obiecte ta Pron o ex
pres se suspendă.

INFORMAȚU PRONOEXPRES
• La tragerea din urnă a cbncurzuHal 

Pronoexpres nr. 18 au fost extrase ur
mătoarele numere:

35, 5, 27, 42, 30, 14
Număr de rezervă: 20.
Fond de premii: 595.266 lei
9 Vineri 23 mal începînd de Ia ora 

18 va avea loc la Agenția Centrală dini 
calea Victoriei nr. 9 tragerea din urmă 
a premiilor în obiecte acordate la con-: 
cursul Pronoexpres nr, 18



„Rugbiul romînesc are resurse reale..."
Scurt interviu cu arbitrul belgian Teddy Lacroix

Mare amator de rugbi — în gene
ral — și dornic de a cunoaște cît mai 
de aproape rugbiul romînesc, Teddy 
Lacroix — cunoscutul arbitru interna
țional belgian, invitat la noi pentru 
a conduce jocurile cu Swansea — a 
venit marți după-amfază pe stadionul 
Dinamo încă de la începutul „deschi
derii".

Oarecum surprins de prezența lui 
atit de... prematură pe stadion (me
ciul pe câre-1 avea de condus începea 
tocmai peste două orei), l-am întrebat 
de ce n-a preferat răcoarea camerei de 
la Athenee-Palaee, căldurii copleșitoare 
de la ora 16...

Zîmbind, amabilul nostru interlocu
tor a răspuns:

— ,,Am ținui să văd neapărat acest 
meci intre selecționatele dv. provin
ciale. Apreciez calitatea jocului pres
tat de ele. Meciul pe care l-am con
dus eu (n.n. Selecționata Est-Selecțio
nata Vest) mi-a plăcui deosebit de mult. 
M-am convins că rugbiul romînesc are 
resurse reale, că etajele sale supe
rioare se sprijină pe temelii și pe un 
parter solid. Ga iubitor al rugbiului, 
cele ce am văzut aici mă fac să nu 
fiu îngrijorai de soarta „balonului 
oval" in această parte a Europei. Fe
licit Federația Romînă de Rugbi pen
tru inițiativă organizării unui asemenea 
turneu, care are darul de a releva noi 
talente".

Și apoi, pe gînduri, Lacroix a adău
gat:

— ,,De-am putea face șt noi în Bel
gia lucruri asemănătoare.,.f“

— „Ce vă împiedică?...*
’ — „Mai Mii, faptul că tn Belgia 

rugbiul nu cunoaște o asemenea dez
voltare. In total, avem trei echipe, din 
care două belgiene (S.G.A. Bruxelles 
și R.S,G. Anderlecht) și una formată 
din militari englezi, R. O. Grobben- 
donck. Acestea participă la un cam-

au 
la

PARIS (prin telefon). — Marți 
început pe cunoscutele terenuri de 
Rolland Garros primele meciuri din ca
drul campionatelor internaționale de 
tenis ale Franței. La întreceri parti
cipă, cu cîteva mici excepții, cei mai 
buni jucători și jucătoare din lume. 
Printre concurenți, așa cum s-a mai 
anunțat, anul acesta figurează și 3 
jucători romîni: Gh. Viziru, Bardan 
și Bosch. Ultimii doi au intrat în 
concurs jueînd în tururile prelimina
re unde au fost învinși. Bardan a în- 
tîlnit pe francezul Rindenkuecbt și a 
pierdut în trei seturi: 2—6, 5—7,
6—8 ,iar Bosch a fost eliminat de 
australianul Stewart în patru seturi: 
5—7, 7—5, 2—6, 0—6. Stewart este 
considerat ca o speranță a sportului 
alb din Australia. Cel de al treilea 
reprezentant al țării noastre, Gh. Vi
ziru, a avut oa adversar în primul 
tur pe jucătorul nr. 1 al Mexicului 
Lammas. După o luptă de cinci se
turi. Viziru a pierdut cu 6—4, 6—2, 
1—6, 2—6, 2—6. Reprezentanții noș
tri vor concura în zalele următoare 
la prcbele de dublu.

Și 
gimnastele

fiimnastii noștri 
concurează concomitent 

la Sofia, Kiev, Arad și Constanța
Activitatea federației de gimnastică 

se desfășoară într-un ritm susținut. 
La sRrșitul săptămînii («îmbată 
duminică) gimnaștii și 
noastre susțin două anevoioase con
fruntări internaționale: seniorii la 
Sofia în meciul Romînia — Bulgari», 
iar tineretul la Kiev în primul con
curs internațional rezervat juniorilor. 
In același timp, la Arad și Constanța 
sint programate finalele campionate
lor republicane de juniori.

Loturile reprezentative au plecat 
ieri spre Sofia și Kiev. La Sofia vom 
fi reprezentați de: Elena Teodorescu, 
Emilia Liță, Ileana Petroșanu, Elena 
Dobrovolschi, Anastasia Ionescu, So
nia Iovan, Frederic Orendi, Ștefan 
Hărgălaș, Helmuth Orendi, Ion Zam
fir, Iosif Focht și Ludovic Lakatoș. 
In concursul de Ia Kiev vor partici
pa: Emilia Scorțea, Ligia Filip, Cri- 
santa Neagu, Elisabeta Nagy, Heide 
M acutele, Wipke Gross, Tiberlu Dru- 
meș. Cezar Cernușca, Arpad Molnar, 
Nioolae Gliga, .Mihai Weber și Eu
gen Peterfi, alături de concurenți din 
Bulgaria, Polonia. Cehoslovacia și 
R.S.S. Ucraineană. 

pionat comun împreună cu echipele 
din nordul Franței (Dieppe, Amiens, 
Lille etc.). In al doilea rind, pentru 
că sportul, ta nor, nu se bucură nici 
pe departe de atenția și sprijinul de 
care se bucură la do. Și pentru că 
am ajuns la acest subiect, trebuie să 
vă mărturisesc că stat foarte impre
sionat de dezvoltarea sportului in Ro
minia. Aveți condiții de practicare — 
și mai ales' de dezvoltare — minunate. 
Stadioanele de aici sint excelente (ins
talația de nocturnă poate rivaliza cu 
tot 'ce cunoaște acest gen in occident); 
spiritul sportiv amator își arată darnic 
roadele; aveți conducători activi și pa
sionali ai sportului, iar publicul — a- 
ce'st public sportiv, entuziast și cu
noscător — m-a cucerii”.

mire timp, pe o bancă în fața noas
tră, s-au așezat Titi Ioriescu, Penciu, 
Kramer, pe care Lacroix îi cunoștea nu 
numai din jocurile conduse aici, ci și 
de la Liege unde tot el a arbitrat Ro
mînia—Spania.

•— ,, Acești băieți și coechipierii tor 
au făcut o bună impresie la Bruxelles, 
îndeosebi in jocul contra echipei R.F.G. 
Contra Spaniei au jucat însă extrem 
de nervos..."

— „Cum va plăcut meciul C.C.A. — 
Swansfea, pe care l-ați condus?"

— „A fost un ioc bun, curat. Dacă 
rominii jucau tot meciul așa cum au 
jucat în Ultimul sfert de oră, puteau 
ciștiga la scor. Am văzut și echipa 
Dinamo și știu că și Geotehntca și 
Locomotiva sint de forțe apropiate. 
Aveți deci 4 echipe la fel de bune, 
pe care le puteți opune echipelor străi
ne. Faptul mi se pare semnificativ pen
tru creșterea rugbiului do."

Jucătorii Geotehnicii și cei 
Swansea se îndreptau spre 
Semn că — Lacroix trebuind 
același lucru — convorbirea 
se apropie de sfîrșit.

O ultimă întrebare, deci;
— ,,Cum vedeți vî.toarele contacte 

dintre rugbiul romînesc și cel bel
gian?"

— „Sînt convins că nimic nu ne 
poate împiedica să vorbim despre ne
cesitatea și utilitatea contactelor cit 
mai largi nu numai dintre RUGBIUL 
ci, tn general, dintre SPORTUL țări
lor noastre.

Ca membru al Comitetului Olimpic 
Belgian și consilier al Ministerului Să
nătății (care se ocupă de sport în Bel
gia, n.n.), am de-acum o serie de pro
iecte în această privință.

Ca secretar al Federației de rugbi, 
intenționez să organizez, în toamnă, 
două jocuri ale do. la noi, fie înainte, 
fie după turneul pe care-l faceți în 
Anglia".

...Iar ca... arbitru, Teddy Lacroix a 
coborlt treptele tribunei și s-a îndrep
tat spre cabină.

A apărut apoi 
echipelor și... a

de ta 
cabine, 

să facă 
noastră

pe teren, în fruntea 
condus magistral.

R. URZICEANU

turneu

var participa echipele 
„Panaiot Volov" din

Datorită frumoasei inițiative a co
lectivului Olimpia, terenurile de bas
chet „G.S.U.", care au găzduit cu ani 
în urmă cele mai 
competiții ale țării, vor 
teatrul unor .interesante 
vorba de un 
organizat de Olimpia, 
care t 
line _____ ____
grad (R. P. Bulgaria), Olimpia și 
Rapid din București și formațiile fe
minine „Panaiot Volov" din Kola- 
rovgrad, Olimpia, Rapid și C.S.U. 
din București.

Oaspeții bulgari sosesc în Capitală

importante* 
fi din nou 
jocuri. Este 
internațional 

turneu lai 
mascu- 

Kolarov-

Concursurile speciale Pronosport organizate cu prilejul turneului final
al campionatului de

Concursurile speciale de pronosticuri 
sportive, organizate de I. S. Loto-Pro- 
nosport în colaborare cu ziarul „Spor
tul popular", cu prilejul turneului final 
al campionatului mondial de fotbal au 
stîrnit un viu interes în rîndurile par- 
ticipanțiior. Cea mai bună dovadă o 
constituie faptul că fondul de premii 
(Ia toate cele trei concursuri) al buleti
nelor depuse în prima perioadă (l.IV— 
2.V) este de aproximativ SIW.IMM lei.

Interesul stîrnit de concursurile spe
ciale se explică pe de o parte prin 
faptul că participanțit pot obține im
portante premii în bani iar, pe de 
altă parte prin aceea că se atribuie 
— în mod gratuit — numeroase premii 
în obiecte: 1 automobfi „Moscvici",

Noutăți 
din Cupa Dunării

• PUȚINE ZILE ne mai despart de 
primele meciuri ale „Cupei Dunării". 
Pregătirile echipelor noastre au intrat 
în faza finală. C.C.A. de pildă, după 
antrenamentul de marți, va juca as
tăzi 60 de minute cu F. C. Confecția, 
iar vineri dimineață își va încheia —. 
printr-un antrenament ușor — pregă
tirile în vederea partidei cu M.T.K. 
In ce privește echipa, ea va fi aceeași 
care a jucat duminică împotriva oră 
den-ilor, cu o singură schimbare: re
intră halful Jenei.

• ȘTIINȚA TIMIȘOARA face azi 
ultimul antrenament, iar mîine pleacă 
la Praga, unde își va alcătui echipa 
din următorul lot de jucători : Enă- 
chescu, Fuchs, Zbircea, Brinzei, Co- 
dreanu, Florescu, Cojereanu, Tăiiase, 
Gîrleanu, Zaharia, Cădariu, Ciosescu, 
Lereter, Filip, Mițaru și Boroș. Dinamo 
Praga este probabil să fie lipsit de 
aportul jucătorilor Dolejsi (portar), 
Ăndrejkovici (fundaș) și Hovorka 
(inter dreapta) reținuți în lotul națio
nal pentru Suedia. Returul acestui 
joc se va disputa la 1 iunie la Timi
șoara, la cererea sportivilor timi
șoreni.

• DINAMO PRAGA se află încă 
în turneu în R.F.G. Astăzi susține 
ultimul meci la Frankfurt cu S. V. 
Frankfurt. Primele două jocuri s-au 
terminat cu următoarele rezultate: 
Dinamo—B. O. Augsburg 7—2 (2—2); 
Miinchen 1860—Dinamo 5—3 (4—1).

• JOCUL C.C.A. — M.T.K. va fi 
condus de 3 arbitri bulgari: Rumiari
ce v, Gh. Hristov și Tr. Hristov.

• FEDERAȚIA BULGARA a schim
bat ordinea echipelor astfel că Levski 
va juca cu Voivodina (marți 27 mai 
la Sofia), iar Lokomotiv cu Tataba- 
nya (la Tatabanya la 25 mai).

• DEOARECE returul medului 
M.T.K. — C.C.A. are toc la 31 mai, 
jocul de Cupă, C.C.A. — C.S. Ora
dea, va avea loc la 19 iunie la Orașul 
Stalin, în loc de 28 mai la Cluj.

Intre 1 —5 iun ie

Un interesant concurs 
internațional 

de parașutism 
După cum am mai anunțat.

internațional, înaintea

de

După cum am mai anunțat, între 
1—5 iunie, parașutiștii noștri sportivi 
vor participa la o primă confruntare 
cu caracter internațional, înaintea 
campionatelor mondiale de la Bra
tislava. Este vorba de concursul de 
parașutism organizat de Aeroclubul 
Central al AVSAP, la care au fost 
invitați sportivi din 
R.P.F. Iugoslavia.

Acest important 
loc pe aeroportul 
(lingă București, 
drta).

R.P. Bulgaria și

va aveaconcurs
sportiv Clinceni

șoseaua Alexau

Capitală
vineri la prînz, venind cu un auto
buz de la Giurgiu.

Colectivul organizator a procedat 
ieri la tragerea la sorți a meciuri
lor, stabilind următorul program: 
SIMBATĂ, de la ora 17,30: Ra
pid—G.S.U. (fete), Rapid—„Panaiot 
Volov“ (băieți), Olimpia — „Panaiot 
Volov" (fete)• DUMINICĂ, de la 
ora 17,30: Olimpia—G.S.U. (fete), 
Rapid—„Panaiot Volov" (fete), Olim
pia—„Panaiot Vo(Iov“ (băieți) ; LUNI, 
de la ora 17,30: Rapid—Olimpia 
(fete), C.S.U.—„Panaiot Volov"
(fete), Rapid—Olimpia (băieți).

aur,

prin
motociclete „Jawa", ceasuri de 
frigidere, aragazuri ș.a.

Premiile în obiecte se atribuie _ 
tragere din urnă, pe baza cupoanelor 
numerotate pe care participanții le 
primesc pentru fiecare variantă de
pusă. Cei care depun buletine pînă ia 
30 mal a.c. primesc cupoane albastre. 
Cu aceste cupoane el participă la tra
gerea din urnă din ziua de 5 Iunie a.c. 
cînd se vor atribui gratuit următoa
rele obiecte: 2 motociclete Jawa de 
350 cmc., 1 ceas de aur Schaffhaussen, 
5 frigidere, 2 aragazuri cu trei **’ '
șl butelie, 3 aparate de radio 
reta“, 3 mașini de spălat rufe, 
clete bărbătești, 1 bicicletă de 
50 mingi fotbal și 200 agende 
sport 1958.

ochiuri 
„Ope- 

3 blci- 
damă, 

Prono-

Atlefi de valoare mondială 
participă la concursul internațional 

organizat de ziarul „Narodna Mladej“-Sofia
SOFIA 21 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Iubitorii atle
tismului din capitala Bulgariei aș
teaptă cu un viu interes începerea în
trecerilor celei de a IV-a ediții a con
cursului international organizat de zia
rul „NARODNA MLADEJ". Prin ma
rele număr al atleților de renume 
care vor fi prezenti pe stadionul „Va- 
sK Levski", concursul care începe vi
neri și va continua sîmbătă și dumi
nică, se anunță a fi, în fapt, una din 
cele mai importante confruntări ale 
atleților europeni înaintea campiona
telor continentului, care vor avea loc 
la Stockholm. La întreceri vor lua 
parte âtleți din 15 țări: U.R.S.S., Ro
mînia, Polonia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Republica 
Arabă Unită, Iugoslavia, Belgia, 
Grecia, Turcia, Finlanda, Franța, 
Olanda și Bulgaria. Vor con
cura peste 900 de atleți, seniori și 
juniori, dintre care peste 80 sînt 
străini. Dintre probele cu o partici

întîlnirea internațională Je scrimă 
R, s. F. S. R.R» P, Romînă

La Saratov (probabil chiar începînd 
de astăzi) va avea loc întîlnirea in
ternațională de scrimă Romînia — 
R. S. F. S. R., programată pe echipe 
și individual. Scrimerii noștri au ple
cat marți spre Saratov. Au făcut de
plasarea : Olga Orban, Maria Vicol, 
Eugenia Țărăngoiu, Elena Ferenczi și 
Ecaterina Orb (floretă fete), Tănase 
Mureșanu, Iosif Zilahy, Barbu Ollă- 
nescu și Tudor Hie (floretă bărbați), 
Tiberiu Bartoș, Dumitru Mustață, Ion 
Istrate și Cornel Pelmuș (sabie), A- 
dalbert Gura th li, Constantin Stelian, 
Mircea Baia și Răzvan Dobrescu 
(spadă). Meciul pe echipe va fi susți
nut de formații alcătuite din cîte patru 
trăgători, iar în concursul individual 
vom alinia numărul de scrimeri de 
care dispunem (4—5) la fiecare armă, 
gazdele completînd pînă la 16 concu
renți.

rezultate valoroase
LA EREVAN Șt KRASNODAR

ATIUTICM Tînărul atlet gruzin 
Al LEI Ioni Robert Savlakadze își

îinbunătățește de la 
concurs la concurs performanțele. In- 
cepînd sezonul cu 2,01 m la înălțime, 
el a trecut nu de mult 2,08 m, iar 
marți, la Erevan, în cadrul tradi
ționalului meci al Republicilor Unio
nale din Caucaz, a reușit 2,10 m — 
cel mai bun rezultat european al 
sezonului.

La Krasnodar, meciul dintre echi
pele R.S.FlS.R., Ucrainei, Mosco
vei și Leningradului a fost marcat 
de valoroase performanțe. Cu acest 

•prilej, după . cum am mai scris, V. 
Kuznețov a realizat excepționalul său 
record mondial la decatlon cu 8013 p.

------------ 100 tn: 
Ignatiev 
Nikolski 
1500 m: 

3:46,0 ;
110 mg: 

200 m g: Mihailov

Alte rezultate : BARBAȚI : 
Jubrikov 10,7 sec., 200 m: 
21,4; 400 mc Ignatiev 47,7; 
47,9; 800 m: Kladov 1:50,3; 
Momotkov 3:45,9, Kladov 
5000 m: Rjîșcin 14:32,8; 
Mihailov 14,4;
24,0; 400 tn g: Lituev 51,8; lungime: 
Ter-Ovanesian 7,35 m; înălțime:

La tragerea din 5.VI a.c. au șanse 
să fie premiate și cupoanele de cu
loare roșie eliberate în prima perioa
dă. Pentru a-și mări șansele la urnă, 
este bine ca participanții să depună 
buletine șl In perioada doua (pînă la 
30 mai) deoarece cupoanele albastre 
asigură dreptul de a participa la două 
■trageri din urnă (5.VI și 12.VI).

Nu uitați! Depunlnd pînă la 30 mai 
buletine la concursurile speciale Pro
nosport organizate cu prilejul turneului 
final al campionatului mondial de fot
bal, primiți cupoane albastre care vă 
dau dreptul de a participa gratuit la 
două trageri din urnă ou prilejul că
rora se atribuie — gratuit — numeroa
se obiecte: un automobil, motociclete, 
ceasuri s.a. 

pare foarte valoroasă" amintim : sări
tura în lungime: H. Visser (Olanda), 
H. Grabowski (Polohia), E. Cert 
(U.R.S.S.), B. Miller (Iugoslavia), S. 
Slavkov (Bulgaria) ; săritura în înăl
țime: Pfeil (R.D.G.), Lewandowski 
(Polonia), Lanski (Cehoslovacia) i 
100 și 200 m.: Marin (U.R.S.S.), Det- 
cour (Franța), Georgopoulos (Grecia), 
Bacivarov și Kolev (Bulgaria), Onur 
(Turcia); greutate: Artarski (Bulga
ria), Beleaev și Grigalka (U.R.S.S.), 
Lingnau (R.F.G.), Raica (Romînia) ’ 
înălțime femei : lolanda Balaș (Ro
mînia), Maria Pisareva-Grigalka 
(U.R.S.S.) etc.

Atleții romîni : lolanda Balaș, Artaj 
Coman, Maria Diți, Aurel RaicV ’ 
Nicolae Rășcănescu au sosit la Sofia 
în cursul dimineții de miercuri. După 
amiază ei au și participat la un antre
nament pe stadionul de concurs, unde 
au fost primiți cu o deosebită căldură 
de publicul din Sofia.

TOM A HRISTOV

La Saratov

ASTĂZI LA TIMIȘOARA ÎNCEPE 
CAMPIONATUL INDIVIDUAL Of! 

CATEGORIA A ll-a

Intre 22 și 25 mai se desfășoară la 
Timișoara campionatul individual de 
scrimă al trăgătorilor de categoria a 
ll-a. Participă peste 120 de concX 
renți invitați din toate centrele din 
țară în raport cu numărul participan- 
ților la faza region ală-orășen«gcă. 
Conform regulamentului, un ^^ptor 
poate participa la mai multe arme, 
dar numai la acelea la care a luat 
parte în faza regională. Finaliștii ce
lor patru probe obțin dreptul de par
ticipare la finalele campionatului re
publican individual pentru categoria 
I și maeștri. Concursul de la. Timi
șoara se desfășoară după următorul 
program: 22 mai — floretă băieți, 
23 mai — floretă fete. 24 mai — 
spadă și 25 mai — sabie.

Cisteakov, Sitkin 2,00 m; triplu: 
Cen 15,86; prăjină: Cemobai 4,40; 
disc: Grigalka: .52,25; ciocan: Tka- 
cev 61,76; suliță: Țîbulenko 76,40; 
greutate: Loșcilov 17,24. FEMEI: 
100 m: Rezcikova 11,9 sec.; 
Rezcikova 24,6; 800 m:
2:09,6, Otkalenko 2:09,7; 80 
Bîstrova 11,3; lungime: Șapruno^i 
6,09 m; înălțime: Cencik 1.70; disc: 
Ponomareva 51,33; suliță: Zibina 
53,44, Makarova 50,14; greutate: ~ 
bina 16,01, Tîșkevici 15,75.

Zî

• Intr-un concurs desfășurat 
Salt Lake City, Parry O’Brien a

la 
a 

runcat greutatea la 18,75 m, obți 
nînd cel mai bun rezultat al sezo 
nului. Ron 
cu prăjina.

Morris a sărit 4,60 rr

CICLISM Etapa a Il-a a tu 
rului ciclist al Italiei 
s-a desfășurat pe tra 

seul Varese—Comerio (26 km) con-tri 
cronometruilui. Primul a sosit ita 
lianul Ercofe Baldini în 34:44,0 (me 
dia orară 44,930 km) care a și lua 
conducerea. II urmează în clasa 
mentul general spaniolul Poblet 
luxemburghezul Gaul.

FOTBAL In campionatul URS! 
continuă meciurile în 
tre echipele care nt 

au dat jucători lotului reprezentati 
vei. Pînă după terminarea campiona 
tului mondial. Spartak. Torpedo, Lc 
komotiv, T.S.K.M.O., Dinamo Mos 
oova și Dinamo Kiev au fost sci 
tite de meciuri oficiale ințerelubur 
Săptămîna aceasta s-au desfășura 
două îniîlniri : Sahter (Stalino)- 
Moldova (Chișinău) 3—2, Admir; 
(Leningrad)—Aripile Sovietelor (Ku 
bîșev) 2—0.

• Echipa Torpedo Moscova (făi 
jucătorii selecționați în lot) și-a î; 
cheiat turneul în R. P. Bulgaria îi 
tîlnind la Varna formația loca! 
Spartak. Gazdele au cîștigat cu 3- 
(2-1).


