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Luptă echilibrată în concursul 
international de parașutism 
Elisabeta Popescu pe primul loc în clasamentul individual feminin

Ziua de marți ne-a adus s'atisfacții 
deosebite, mai cu seamă prin compor
tarea parașutistelor, Deși condițiile 'at
mosferice nu au fost dki cele mai pri
elnice (vînt 6—7 m. pe secundă), to
tuși majoritatea parașutiștilor s-au 
comportat de o manieră care a entu
ziasmat.

Rezultate toarte bune — în ziua a 
doua de concurs — au realizat (așa cum 
am arătat) parașirtistele. Eroin’a zi
lei (nu greșim cînd spunem așa) a 
fost Elisabeta Popescu. Recenta cîș- 
tigătoare a Cupei „Aripile Patriei" a 
ocupat și de data aceasta (în proba 
de salt de la 1.500 m. cu aterizare la 
punct fix și deschiderea întîrziată a 
parașutei între 15—23 sec. cu cotarea 
stilului) locul I, roalizînd și un nou 
record al țării la această probă. Eli- 
•eta Popescu a aterizat la 8,86 m.

anță de punctul Iix, acumulînd 
582,28 puncte. Locul II a revenit tot 
unei romînce (Elena Suciu Băcăoanu) 
cu 563,47 p. în timp ce valoroasa spor
tivă Ruska Kostova (R. P. Bulgaria) 
s-a clasat pe locul III cu 548 p. Cu 
acest prilej Ruska Kostova a Inti ecut 
recordul maestrei emerite a sportului 
Iulia Anglieiova, cu 3,50 m.

La băieți, în schimb, nu am avut 
satisfaci prea mari. Dacă Ștefan 
Badioc. ar fi obținut și în prima man
șă un rezultat remarcabil (-așa cum 
a realizat în cel de 'al doilea salt — 
aterizare la 2.50 m. de punctul fix), 
desigur că ar fi ocupat un loc frun
taș în clasamentul general individual. 
Așa, îl întîlnim defer pe locul 14 cu 
531.91 p. In clasamentul general mas
culin, după primele două probe doar 
N. Velicu și I. Țurcanu se mențin în 
plutonul fruntaș. Sportivii iugoslavi 
și-au ameliorat simțitor pozițiile în 
clasament. Mladen Milicevici s-a apro
piat după proba a doua la numai 2,30 
• față de lider (Kiril Vodeniciarof),

fostul recordman mondial Damja- 
ie a ocupat locul III. Aceasta a 

făcut de altfel oa echipa masculină a 
Iugoslaviei să „urce" pe primul loc 
în clasamentul pe echipe.

In general concursul se desfășoară 
intr-un sensibil echilibru de for
țe (mai accentuat la femei) între echi

COLECTIVUL SPORTIV C.T.F.T,, LA ÎNCEPUT DE DRUM
Ne propusesem, inițial, să scriem un articol, pe care 

să-l intitulăm: „Șase luni de Ia reorganizare în colecti
vul sportiv C.T.F.T.** (Centrul tehnic de formare a trenu
rilor) în care să vorbim despre ce s-a făcut, sau. despre 
ce... nu s-a făcut, în această perioadă. Dar potrivit bă- 
t-rînescului proverb care spune că „socoteala de acasă nu 
se potrivește cu cea din tîrg“. am fost nevoiți să... schim
băm macazul (ca să fim în notă... ceferistă) si să pre
zentăm cititorilor colectivul C.T.F.T. la INCF.PUT DE 
DRUM 1

Pentru cei ce cunosc activitatea acestui colectiv bucu- 
reștean și îndeosebi pentru cei ce urmăresc competițiile 
și campionatele cu caracter republican de volei, motoci- 
elism, atletism sau lupte, afirmația pare cel puțin sur
prinzătoare. De multe ori, sportivi ai colectivului C.T.F.T. 
ne-au determinat — printr-o comportare bună — să vor
bim despre ei în termeni laudativi. Ce s-a întîmplat? 
De ce este atunci colectivul C.T.F.T. fel ÎNCEPUT DE
DRUM?

Iată și răspunsul la această justificată nedumerire: de 
curînd, cele 4 secții fruntașe ale C.T.F.T.-ului au trecut 
la clubul „Rapid**. „Acum, ne spunea tovarășul Ion Matei, 
secretarul colectivului, și tovarășa Letitia Bendiu, atletă 
fruntașă, membră în consiliul colectivului, am rămas 
cu trei echipe de volei care participă în campionatul 
orașului București, una în campionatul de calificare și 
una de popice în campionatul raional. In rest se mai 
face ceva șah, tenis d>c masă și... cam atît“.

înțelegem regretul după echipele plecate. Fără îndo
ială, nu te desparți ușor de sportivi pe care i-ai crescut. 
Dar nici nu putem fi de acord cu mentalitatea și greșita 
orientare privind viitorul activității sportive a colectivu

pele romîne și bulgare. S-a putut ob
serva că parașutiștii rOmîni și bul
gari folosesc stilul — numit „broască** 
— iar parașutiștii iugoslavi stilul — 
în „cruce** cu picioarele lipite.

Clasament individual femei: 1. Eli-

Aspect din timpul saltului de la 
1500 m. cu aterizare la punct fix.

sabeia Popescu (R. P. Romînă) 582,28 
p.: 2. Elena Suciu Băcăoanu (R. P. 
Romînă) 563,47 p.; 3. Ruska Kostova 
(R. P. Bulgaria) 548,00 p. Clasament 
individual masculin: 1. Kiril Vo
deniciarof (R. P. Bulgaria) 589,90 p.î 
2 Mladen Milicevici (Iugoslavia) 
587,60 p.; 3. Danîllo Damfanovic (Iu
goslavia) 582,30 p. Clasament pe e- 
chipe : MASCULIN : Iugoslavia 1742,02 
p.; 2. R. P. Bulgaria 1722,98 p.; 3. 
R P. Romînă I 1708,17 p. FEMININ: 
1. R. P. Romînă 1145,75 p.; 2. R. P. 
Bulgaria 1092.57 p.: 3. Iugoslavia
859,30 p.

Ieri s-a desfășurat proba de salt 
individual de la 2500 m. în cădere 
liberă 30—45 sec. cu executarea figu
rilor și stil. Proba a fost dominată cu

R. CALARAȘANU

Săptâmîna 
sportului școlar

lui. Sport, nu înseamnă numai sport de performanță. La 
Centrul tehnic de formare a trenurilor sînt mulți mun
citori care vor să facă sport, chiar acolo, pe modestul 
teren de volei de Ia depoul B.C. sau la arena de popice 
din apropierea acestuia. Le place muncitorilor și tenisul 
de masă (de altfel de la reorganizare a luat ființă 
după cum ne spuneau chiar membrii consiliului colectivu
lui sportiv și o secție de tenis de masă) și șahul, și na- 
tația. A creat consiliul colectivului sportiv pînă acum 
aceleaiși posibilități muncitorilor să facă sport ca și echi
pelor de performanță? Răspunsul este negativ. Prinși 
peste măsură de rezolvarea celor necesare echipelor de 
performanță, activiștii sportivi de la C.T.F.T. au neglijat 
sportul de masă. — Și, lucrurile continuă... Nu s-au lăsat 
„impresionați** respectivii tovarăși nici de faptul că 
față de anul trecut numărul de membri a crescut cu 
peste 200 de persoane, ajungîndu-se acum la 626 mem
bri, nici de insistențele utemiștilor de a înființa o sec
ție de fotbal și nici de frumoasele inițiative ale unor 
secții care organizează diferite întreceri direct între ele. 
Spartachiada de vară nu se bucură de prea multă aten
ție din partea celor ce conduc treburile sportive la 
C.T.F.T. și de aceea, nici nu s-a făcut prea mare lucru 
pînă acum.

In rîndul pasionaților de sport de la C.T.F.T. stnt însă 
și oameni ca Ion Mureșan, atlet, care recunosc că este 
în sfîrșit timpul să se acorde și sportului de masă im
portanța cuvenită. Iar primii pași — amenajarea unei 
săli în apropierea depoului, cumpărarea unei cantități 
importante de echipament sportiv — să constituie doar 
începutul drumului pe care trebuie să meargă și colec
tivul C.T.F.T. 1

Să intensificăm întrecerile 
din prima etapă a Spartachiadei
N-au mai rămas nici trei săptămîni pînă la terminarea primei etape 

a Spartachiadei de vară a tineretului. in întreaga țară, la orașe 
și sate, continuă cu însuflețire întrecerile acestei importante com

petiții sportive de masă. Datorită muncii activiștilor sportivi, ca și spri
jinului deosebit primit din partea organizațiilor U.T.M., au fost obținute 
încă de pe acum frumoase realizări. In colectivele sportive Independența 
și Voința din Sibiu întrecerile din cadrul Spartachiadei de vară au cu
noscut anul acesta un succes fără precedent. Remarcabile rezultate mobi- 
lizatorice au înregistrat unele Colective sportive bucureștene, printre care * 1 2 
Metalosport (1396 participanți), Flacăra Pielari (693 participanți), 
M. A. S. (617 participanți), Voința (1804 participanți). Spartachiada de 
vară a constituit încă de la începerea ei o preocupare principală pentru 
unele colective ca Grivița Roșie-București, Rapid-Cluj, Sănătatea Bucu- i 
rești. j

autoritate de parașutiștii romîni care 
s-au instalat pe primele locuri ale 
clasamentelor respective. La fete, atit 
în .clasamentul probei cît și în clasa
mentul general, Elisabeta Popescu 
continuă să se mențină pe primul loc. 
lată acum clasamentul probei. Băieți:
1. Anghel Doinski (R P. Bulgaria);

2. Gh. lancu (R. P. Romînă): 3, Ion 
Negroiu (R. P. Romînă). Fete: 1. 
Elisabeta Popescu (R.P.R.): 2. Eli
sabeta Kis (R.P.R.); 3. Elena Suciu 
Băcăoanu (R.P.R.).

• IN ÎNTRECERILE de baschet 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
FETE : Școala medie nr. 7 — Școala 
medie 12, 32—13; Șc. medie 22 — 
Șc. medie 35, 31—20. BĂIEȚI: Șc. 
medie 1 — Șc. medie 12, 28—26, Șc. 
medie 35 — Șc. medie 7, 31—22. în
trecerile au relevat cîteva autentice 
talente ca: Maria Odobescu, Rodica 
Roia, Valeriu Nedelcu, Tudor Șiefă. 
nescu (Șc. medie 7), Alexandrina Dju- 
■oara. Dana looănescu (Șc. medie 12) 
etc.

a TURNEUL DE RUGBI, la care 
au participat opt echipe, a dovedit in
teresul excepțional pe care elevii 11 
'acordă sportului cu balonul oval. E- 
chipele participante au practicat un 
joc bazat aproape în exclusivitate pe 
linia de treisferturi, creînd faze de o 
rară frumusețe. Merite speciale pentru 
îndrumare’a tehnică și orientarea tac
tică dată elevilor, către un joc mo
dern, deschis și mai ales curat, revine 
— în primul rînd — antrenorilor D. 
Ionescu și Al. Carnabel. ca și profe

Din desfășurarea întrecerilor de pînă acum se observă o tendință i 
generală spre lichidarea formalismului, spre organizarea temeinică a 
întrecerilor în fiecare ramură de sport. Consiliile colectivelor sportive ' 
apelează in mai mare măsură la sprijinul cadrelor tehnice, al sporti
vilor fruntași. De asemenea, ele conlucrează cu mai mare eficiență cu 
organizațiile U.T.M. S-au stabilit astfel de relații de colaborare rodnică 
intre consiliile colectivelor sportive și organizațiile de bază U.T.M. de la 
atelierele Grivița Roșie, Timpuri Noi, lprochim din București, atelierele 
T.E.G. Moinești, precum și din comunele Gugești, Urechești și Cimpi- 
neanca din raionul Focșani. Și se poate spune că frumoasele succese 
obținute de sportivii acestor colective în întrecerile Spartachiadei se da- '. 
toresc tocmai acestei strînse conlucrări. i

Nu este însă mai puțin adevărat că mai există unele colective ; 
sportive care privesc cu nepăsare sarcinile ce le revin în cadrul Spar
tachiadei. Ne referim in special la unele colective ca Laminorul, Argila 
Roșie, Textila Grivița din București, Centrul Mecanic Otopeni etc. A- j 
ceste colective, ca și altele aflate in aceeași situație, au datoria de a lua ' 
de îndată măsuri, pentru ca in timpul cel mai scurt să organizeze între- ! 
cerile primei etape a Spartachiadei. Aceasta nu înseamnă insă să lucreze > 
„in asalt**, promovind formalismul, goana după cifre. Esențialul este ca 
un număr cit mai mare de oameni ai muncii să fie angrenați în între- ' 
cerile Spartachiadei, iar obiectivul acesta poate fi cel mai bine atins ! 
în prima etapă a competiției, care este de fapt adevărata etapă de mase.

Să ne unim eforturile pentru succesul primei etape a Spartachiadei! ;;
Să mobilizăm cadrele tehnice pentru a asigura reușita întrecerilor 1 »

I-------- ---------------------- - ---- ---- ---- -----------—1

sorilor de educație fizică .4. Sebessi 
și C. Morțun. Iată și rezultatele teh
nice înregistrate : Șc. medie 20 — Șc. 
medie 26, 6—3 (3—0): Șc. medie 35 
— Șc. medie 7, 11—3 (0—0), Șc. 
medie 1 — Șc. medie 11, 6—5 (3—5), 
Șc. prof. 4 — Șc. medie 3, 6—3 (0—0, 
3—3). Mențiuni speciale pentru cali
tățile dovedite de elevii A. Smanioto 
și T. Vasile (Șc. prof. 4), Cătălin Go. 
ga, l. Bogoi, D. Moraru și M. Marcu 
(Șc. medie 20), /. Wagner, Dan Po
pescu, If oria Georgescu (Șc. medie 1) 
și Ion Scoda, Petre Isop, Ion Florea 
(Șc. medie 35).
• ASTAZI sînt programate finalele 

la baschet. In competiția feminină se 
vor confrunta echipele Școlilor medii 
nr. 7 și nr. 22, în timp ce în cea 
masculină își vor măsura forțele echi
pele Școlilor medii nr. 1 și 35.
• TOT AST AZI sînt programate și

semifinalele la rugbi. In prima semi
finală se vor întîlni echipele Școlilor 
medii nr. 1 35, iar în cea de a
doua, echipele Școlilor medii nr. 20 și 
nr. 4 (profesionale). Partidele vor 
avea loc, concomitent, pe terenurile

CICLISM
• A IV-a ediție a competiție^ 
„CURSA MUNȚILOR**

Mre 16 fi 22 iunie se va desfășunț* 
in organizarea clubului sportiv Df* 
NAMO, a IV-a ediție a competiției ddț 
lung kilometraj „CURSA MUNȚI* 
LOR". La această importantă intre* 
cere organizatorii au invitat fi echipă 
din mai multe țări vecine și prietene^

Rină in prezent și-au anunțat par* 
ticiparea formațiile „Gvardia" dirjș 
V arșovia și „Dozsa" din Budapesta.

MOTO
—————* •

• Sportivii romini participă lai 
concursul hHemațioaaK ta 
Erfurt

Marți seară a părăsit țara indrep* 
tindu.se spre Erfurt (R. D. Germană) 
reprezentativa de motociclism a 
A.V.S.A.P, Echipa este formată din 
Gheorghe Ion, Mihai Pop, Mircea Cer* 
nescu, Gheorghe Ioniță, Ludovic Sza
bo și Vasile Szabo. Alergătorii romini 
vor participa la un mare concurs in* 
iernațional de rezistență și regularitate^ 
care va avea loc intre 12 și 15 iunie ui 
împrejurimile Erfurtulai.cepînd de la ora 17,

2 și 3 ale stadionului Tineretului, în-

Multipla noastră campioană ELENA TEODORESCU va fi prezentă 
și de această dată in întrecerile campionatului pe echipe. (Citiți amă
nunte in pagina 3-a).

tindu.se
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La „Industria Bumbacului A“

Greutăți și lipsuri în munca administrativ-financiară
Aspecte actuale 
ale activității 

atletice

a colectivului sportiv
școlar de

începe miiire
handbal
la Bistrița

activi- 
există 

se cer

Atletismul din țara noastră a cu
noscut în ultimul deceniu succese din
tre cele mai frumoase. Compararea 
situației actuale a nivelului atins de 
■tletism, cu ceea ce a fost înain
te la noi, arată o creștere impresio
nantă în absolut toate domeniile de 
activitate ale acestui sport.

Cu toate aceste succese. în 
tatea atletică de fiecare zi 
încă o serie de lipsuri care 
cît mai grabnic înlăturate.

Astfel, se poate afirma cu toată 
isonvingerea că nu toate cluburile și 
colectivele sportive apreciază așa 
cum se cuvine importanța pe care o 
>re acest sport. Ele nu se străduiesc 
să asigure atletismului locul de frun
te pe care-1 merită. De o importanță 
deosebită trebuie să se bucure activi
tatea de descoperire, pregătire și e- 
ducare a cadrelor noi de atîeți, din 
rîndul cărora urmează să fie selec
ționați viitorii membri ai echipelor 
noastre reprezentative, viitorii record
mani și campioni ai țării. Munca cu 
juniorii și copiii trebuie să 
sarcină permanentă pentru 
secție de atletism din cluburi 
lective sportive. Și totuși, deși 
este convins de importanța 
probleme, nu toate secțile de atletism 
depun eforturi să o rezolve așa cum 
se cuvine.

Iată
cadrul etapei orășenești (pe Capita
lă). a campionatelor republicane de 
juniori, —J- -u-.:— 
(C.C.A.,

Cînd i-ani solicitat tov. Petre Geor
gescu, responsabilul administrativ-fî- 
nanciar al colectivului sportiv „In
dustria Bumbacului A" din Capitală, 
un articol cu aspecte din experiența 
muncii sale, el a rămas o clipă nedu
merit Stînd apoi de vorbă, i-am în
țeles mirarea: colectivul sportiv al 
marii întreprinderi textile a realizat 
foarte puține lucruri în acest dome
niu. Spunînd acestea, ne referral mai 
puțin Ia unele greutăți obiective care 
cu mai multă inițiativă și-ar fi găsit 
totuși o rezolvare. Este vorba de lipsa 
unei baze sportive proprii, de situa
ția deloc strălucită a magaziei de e- 
chipament și materiale sportive sau 
de greutatea cu care sînt acoperite 
cheltuielile celor două echipe de po
pice și a echipei de fotbal din cam
pionatul raional. In primul rînd însă 
ne-a interesat modul în care a rezol
vat consiliul colectivului cea mai im
portantă și mai actuală acțiune 
ministrati \-financiară, încasarea 
zațiilor. Ei bine, nici din acest 
de vedere colectivul nu stă ,.pe 
In prima parte a reorganizării
seră completate 186 adeziuni. După o 
vreme, ciad au venit carnetele provi
zorii, consiliul raional U.C.F.S. „N. 
Bălcescu* a dat colectivului doar... 
144 carnete. Cu toate că acestea au 
fost completate cu numele înscrișilor, 
din registrul de evidență al colectivu
lui, iar o parte din ele au și fost dis
tribuite, nu s-au încasat nici taxe de 
înscriere, nici cotizații! Motivele? 
Două: unii dintre tinerii care au com
pletat adeziuni au „uitat* să plătească 
taxa de înscriere și cotizațiile, iar con
siliul colectivului nu cunoaște modali
tatea prin care se procură timbrele. 
Și considerăm că aceste două aspecte 
merită cîteva comentarii...

...Tinerii nu și-ati achitat cotizațiile? 
Avînd în vedere că nu s-a întreprins 
nici o acțiune agitatorică mai inipor- 

publicat nici un articol 
perete și n-a fost folo- 
radioamplificare, acest 
e de mirare. Iar dacă 
faptul că tinerii și mai 
— care constituie ma

joritatea salariaților — n-au fost an- nai U.C.F.S. In fond, lucrurile 
grenați în activitatea sportivă (de simple: președintele consiliului 
pildă pînă azi nu s-a făcut nimic pen- responsabilul ad...i..l„l.„ii. li
tiu organizarea Spartachiadei 
vară), iar consiliul colectivului

ad- 
coti- 

punct 
roze*, 
fuse

fie o 
fiecare 
și co- 
fiecare 
acestei

că la recentele concursuri din

multe secții de atletism
Spartac, Recolta, Voința etc.) 

au fost reprezentate doar de cîțiva 
tineri, fapt care arată limpede că a- 
cestea au subapreciat întrecerile ju
niorilor. tratînd într-un tnod neper- 
tnis înseși problemele de bază ale 
tletismului. Alte secții de atletism 
Înscris însă în concurs numeroși 
neri, bine pregătiți din punct de 
dere tehnic (Dinamo, Școala Sportivă 
de Eievi, Progresul, Rapid, T.C.H.), 
secții care merită toate felicitările.

O altă chestiune este aceea a felu
lui în care se prezintă echipați cei 
nrai mulți atîeți. El îasă foarte mult 
de dorit. Astăzi, sînt foarte puține 
echipe care își trimit în concurs a- 
fleții într-un echipament uniform, în 
culorile organizației 
live.

Și faptul acesta 
spectator o impresie 
dică de asemenea lipsă de 
a cluburilor și colectivelor sportive.

O parte din aceste lipsuri revin și 
Federației de Atletism care n-a mai 
controlat (cam de mult) felul în 
care-și duc activitatea secțiile de a- 
tletism din cluburile și colectivele 
sportive. In general, în ultimul timp, 
și-a slăbit exigența față de organiza
rea concursurilor (prea multă lume 
pe teren, echipamente neuniforme ale 
atleților, lipsa numerelor de concurs 
etc.)

a- 
au 
ti- 

ve-

sportive respec-

creează orcărui 
neplăcută și in- 

tnteres

ROMEO VILARA

sînt 
sau 

1 administrativ-financiar 
de nu au altceva de făcut decît ca la pri

n-a .........................
solicitat sprijinul organizației de par
tid și al organizației U.T.M. pentru a 
ieși din impas, greutățile întîmpinate 
în strîngerea cotizațiilor devin expli
cabile. Și sîntem convinși că menirii 
consiliului colectivului, oameni dor
nici să activeze și animați de cele mai 
bune intenții, vor folosi aceste sugestii 
pentru a învinge o greutate care, după 
părerea noastră, este doar aparentă.

C3t despre ignorarea sistemului de 
preluare a timbrelor și vărsare a ba
nilor, ea se datonește și insuficientei 
îndrumări din partea organului raio-

mirea banilor să verse 95 la sută din 
sumă în contul colectivului, iar cu 
restul de 5 la sută, în numerar, să 
meargă la consiliul U.C.F.S. să ridice 
timbrele, care sînt aplicate ulterior 
pe carnetele provizorii Sistemul e 
simplu și sperăm că în curînd — lă
murit fiind și luînd măsurile necesare 
pentru mărirea necontenită a numă
rului de membri și strîngerea cotiza
țiilor la zi .•—- consiliul colectivului 
sportiv „Industria Bumbacului A" ne 
va putea relata lucruri interesante 
din experiența sa.

V. A.

se Va disputaBistrița
din cadrul finalei cam- 

școlar de 
dura trei

Mîine la 
primul joc 
pionatului republican 
handbal. întrecerea va 
zile, timp în care șase echipe,
cîștigătbarele etapelor de zonă, >Ș« 
vor disputa titlul de cea mai bună 
formație școlară de handbal din 
țară.

In vederea acestei I irmoase în
treceri sportive școlărești, Ia Bistri
ța s-au luat din timp țoale măsu
rile. Astfel, stadionul a fost re- 
amenajat, în așa fel îneît el să 
poată găzdui jocurile în cele mai 
bine condițitmi. Echipele ciștigă- 
toare vor primi frumoase premii 
în obiecte oferite de Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii.

Un concurs reușit: prima etapa 
a Cupei R.P.R. la tenis de masă

tantă, nu s-a 
la gazeta de 
sită stația de 
lucru nici nu 
mai adăugăm 
ales tinerele

Așa cum ne așteptasem, întrecerile 
de tenis de masă ale primului concurs 
din cadrul Cupei R.P.R. s-au bucurat 
de mult succes. Participare numeroasă 
(peste 100 de jucători și jucătoare re- 
prezentînd 20 de colective din diferite 
orașe a'.e țării), meciuri interesante, 
spectaculoase și unele din ele și de un 
nivel tehnic mulțumitor, organizare 
bună, iată cîteva din caracteristicile 
competiției de la Arad. Și pentru că am 
amintit despre organizare, menționăm 
măsura justă luată de forul nostru de 
specialitate, de a folosi la acest con 
curs, pe lîngă arbitri din Arad și 
București, și arbitri din Cluj, Oradea 
și Timișoara. De asemenea este cazul 
să spunem un cuvînt bun și despre 
munca desfășurată de tov. Ion Pop, 
activist obștesc în comisia de compe 
tiții, cel de la care a pornit ideea or
ganizării Cupei R.P.R., și redactor 
principal al regulamentului acestei

marcat comportările unor tineri ca Gh. 
Cobîrzan, Negulescu, Șirlincan, Bodea, 
precum și fazele pasionante din par-

GH. COBÎRZANganizării Cupei R.P.R., și 
principal al regulamentului 
competiții.

Trecînd la unele scurte considerații 
privind întrecerile propriu-zise, am re-

Au început campionatele de fir
ale Capitalei

Ziua I a fost dominată de taieriști. 
In evident progres, concurenții la pro
ba de talere aruncate din șanț (200 
b.) au realizat în prima jumătate a 
concursului rezultate foarte bime. 
Comportarea taleristului Gh. Florescu 
poate fi socotită chiar excepțională, 
atît prin rezultatul obținut (98 t.) cît 
și prin siguranța de care a dat do
vadă. Clasamentul după prima zi se 
prezintă astfel: 1. Gh. Florescu (Pe
trolul) 98 t., 2. /. Dumitrescu (Recol
ta) 94 t., 3. Gh. Enache (CCA) 93 t-, 
4. I. Lovinescu (Recolta) 86 t., 5.
Marcel Vasiliu (CCA) 84 t.

Cei doi fruntași ai probei de pistol 
precizie — luliu Pieptea și Ater. Klaus 
— au încheiat de această dată întrece
rea cu un rezultat de egalitate: 543 p.

maestrului sportului 
avut mai mulți Ne
următoare s-au cla-

Ro-

marcat o puternică revenire, eliminînd 
din concurs doi adversari putemfch 
Gantner și Reiter. Harasztosi, a Se
parat eu fermitate, a atacat deseori 
prin surprindere și în forță.

Reiter, constant, în timp ce campio
nul țării Gantner a jucat sub valoa
rea posibilităților sale, ratînd supără-' 
tor de mult în ofensivă. Slab continuă 
să se comporte Maria Golopența și 
Mariana Barasch, dezorientate Ia 
masa de joc, lipsite parcă de dorința' 
de a lupta, bătînd pasul pe loc ior 
pe alocuri chiar regresînd.

Ella Constantinescu a cîștigat 
probe dar, în afară de o anui^B 

dîrzenie și regularitate în joc, ea se 
arată încă în ueficit cu loviturile 
de atac. Angelica Rozeanu a jucat 
excelent în cele trei zile cu excepția 
finalelor, unde a marcat o sensibilă 
scădere.

Preliminariile campionatelor republi cane de atletism pentru juniori și 
junioare se află în plină desfășurare. Iz sfîrșitul săptăminii trecute, opt 
regiuni ale țării și-au ținut concursu rile în vederea desemnării reprezen
tanților în etapa finală pe care o
Celelalte regiuni au programat 

ceste concursuri pentru sîmbăta 
duminica aceasta.

Federația Romînă de Atletism a 
legat observatori pentru fiecare 
■campionatele regionale de juniori, 
luat legătura cu doi dintre aceștia, 

•pentru a afla unele amănunte în le
gătură cu desfășurarea întrecerilor.

va
a
s'

de- 
dm 
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Atletismul reșițc-an renaște

Tov. E. Rona a asistat la întrece 
rile pe regiunea Timișoara, desfășu
rate la Reșița. «Acest oraș — ne-a 
spus delegatul F.R.A. — conta cu 

cîțiva ani în urmă ca un puternic cen
tru al atletismului nostru. Apoi însă, 
atletismul reșițean a decăzut din cauza 
lipsei de preocupare a colectivelor spor, 
five și a școlilor din localitate și mai 
cu seamă din cauza lipsei unui stadion. 
Tocmai de aceea, pentru 

o plăcută surpriză să 
situația atletismului în 
tant centru muncitoresc 
•noaste acum o serioasă

noi toți a fost 
constatăm că 
acest lir.por- 
al țării c.u- 
îmbunătă.țire.

Locul I a revenit 
I Pieptea care a 
cari". Pe locurile 
sat; 3. T. Jeglinski 537 p., 4. G. Ma
gyar 532 p., 5. Titus Manicafide 529 
p.. 6. Eug. Manolescu 527 p.

Proba combinată (meci englez) se
niori s-a încheiat cu următoarele re
zultate : 1. losij Sirbu 589 p., 2. Val. 
Enea 585 p., 3. N. Dumitrescu 585 p., 
4. Sorin Caniili 583 p., 5. R. Pont-
briand 582 p., 6. V. Panțuru 581 p.

Campionatele continuă azi cu pro
bele de talere (ziua a II-a). armă li
beră calibru redus 3x40 seniori, pistol 
viteză manșa I, și vineri cu probele 
de pistol viteză manșa a II-a și armă 
liberă calibru redus 3x40 pentru tră
gătorii de categoria a II-a și a IlI-a.

tidele Gantner, Reiter — Angelica 
zeanu, Harasztosi (în care primii au 
cîștigat la limită după ce învinșii au 
avut 4 meciboluri), Geta Pitică, Ca- 
trinel Folea — Maria Golopența, Ani
ta Babkhian, Geta Pitică. Mircea Po
pescu — Maria Golopența, Bottaer, 
întîlnirile de simplu Angelica Ro
zeanu — Andronache (ultimul a con
dus cu 2—0 la seturi și 6—3 în al
treilea, pierzînd pînă la urmă în fața 
tenacității și jocului excelent prestat de 
adversara sa), Ella Constantinescu — 
Geta Pitică, (cînd Ella Constantinescu 
deși condusă cu 2—1 la seturi, a 
reușit printr-un frumos efort de voin 
ță să recupereze handicapul și să cîș 
tige). Dar cel care a oferit o adevă
rată surpriză, prin rezultatele obți 
nute, a fost desigur, fostul campion 
național Harasztosi, care la Arad a

Campionatul de hochei 
pe iarbă

I> și fc
IlI-a) ale 

hochei

In etapele a iv-a (seria 
IH-a (seriile a II-a și a 
campionatului republican de 
pe iarbă au fost înregistrate urmă
toarele rezultate tehnice: SERIA It 
Voința Plo-ești—Metaloglobus București 
9-3 (0-1), Fulgerul Oltenița—I.P.C.H.
București 0-0, C-S-A. București—Otne- 
mo Craiova 0-3 (0-9), '
rești—Acvila București 
RTA A n-a : Meteor 
toria Sighișoara 1-0 
Marghita—Constructorul 
RIA A IH-a : Progresul 
Cine—Tîrnava Odorhei 3-1 (1-1), Poli
tehnica Orașul Stalin—Progresul Gheor^ 
ghieni 0-2 (0-2). Următoarele etape 
dispută duminică. ■

C.S.U. BUCU- 
2-0 (2-e>; se- . 
Timișoara—Vic- I 
(«-«), Recolta-1
Cluj 9-1; SE-, 

Miercurea

gaziei Bucureșriul la 27-28-29 iunie.
Merite deosebite au in această privin
ță inimoșii activiști obștești: maestrul 
sportului Mihai Truică, prof. Pătruica 
și atleții Lișka și Galescu, care se 
bucură de un sprijin eficient din partea 
organelor locale.

lată de ce inițiativa comisiei regio
nale de atletism Timișoara de a pro
grama aici etapa pe regiuni a campio
natului de juniori s-a dovedit bineve
nită. Au concurat juniori din Timișoa
ra. Arad, Caransebeș, Lugoj, Bocșa 
mină și Reșița, în total aproape 200 
de concurenți. O bună impresie au 
lăsat tinerii din Caransebeș care, deși 
lipsiți de îndrumările unui antrenor de 
atletism, au arătat o pregătire destul 
de bună și frumoase perspective. Este 
vorba de Mihai Rădulesc'J (jun. cat 
15—16 ani; 11,25 m la greutate), Cris
ta Reiss Ia 560 m. Use Schiff la înăl
țime, Nicolae Lepși la 80 m. Alte re
zultate; fete înălțime -— A. Kramer 
(Tim.) 1,47 m; Ă. Mihăilescu (Ar.) 
1,44 in; lungime — A. Mihăilescu 4,86 
m; pentatlon — A. Eînsidler (Tîm.) 
3501 p.; suliță — 1. Lindacher (Tim.)

Ro

36,95 in. I.a băieți s-au remarcat: Wil
liam Keller (Reșița) care a cîștigat 
patru probe și luliu Hegedus (16 ani, 
fiul fostului campion național la disc 
Ștefan Hegîdus) care a aruncat discul 
aproape 39 mi“
Sltaajie îngrijorătoare la Baia Mare

Aceasta este concluzia care se des
prinde din relatările tov. Ș. Fîlote, 
delegat la regionalele de la Baia Mare. 
Argumente? Doar doi juniori de cate
goria 17—18 ani (Gheorghe Baie cu 
1,70 m la înălțime și M. Burduja cu 
6,30 m la lungime) au obținut standar
dul pentru a se putea prezenta la fi
nale. Din cele 11 raioane ale regiunii 
doar 6 au trimis reprezentanți, iar ora
șul Baia Mare, gazda întrecerilor, a 
înscris... 4 concurenți. Singurul centru 
din regiune care a arătat o preocupare 
față de această competiție a fost Satu 
Mare, din ai cărui 40 de reprezentanți 
s-au recrutat de altfel majoritatea câș
tigătorilor. Colectivul sportiv Minerul 
Baia Mare a făcut organizatorilor se
rioase greutăți, acceptînd abia în ulti
mul moment să pună la dispoziție sta
dionul pentru întrecerile atletice.

Ce părere are comitetul orășenesc 
U.C.F.S. Baia Mare despre toate a- 
ceste lucruri î

Luptătorii romîni vor fi chemați în 
curînd să reprezinte țara în două din
tre cele mai mari întreceri internațio
nale : „Cupa Mondială" la lupte libere 
(Sofia — 21 iunie) și Campionatul 
mondial Ia lupte clasioe (Budapesta 
—- 25 iulie).■ Pregătirile au început de 
mai mult timp, dar verificarea și se
lecționarea celor care vor alcătui iotu
rile noastre definitive ridică probleme 
dificile în lața antrenorilor. Tocmai de 
acirea , la anumite intervale și cu atît mai 
muit în preajma întrecerilor, concursu
rile de verificare și selecție sînt ab
solut necesare. Iată de ce federația de 
lupte a programat concursul — cu 
invitați — de la Lugoj. Despre con
curs ne-a vorbit antrenorul federal Ion 
Corneanu, care răspunde în principal 
de aceste probleme.

„Entuziasmul spectatorilor și in a- 
celași timp exigența lor (este trinecu-

Mîins începe la Craiova
cei de ai doilea concurs 

republican de călărie
Incepînd de mîine dimineață și pînă 

duminică seara, pe Hipodromul din 
Parcul Poporului din Craiova vor avea 
loc întrecerile din cadrul celui de al 
doilea concurs republican de călărie 
din acest an. Programul celor trei zile 
de concurs va cuprinde probe de obsta
cole pentru juniori, fete și seniori și 
probe de dresaj susținute de cei mai 
buni călăreți din cluburile și colecti
vele sportive C.C.A., Dinamo Bucu
rești. C.S.A. București, Recoltă M.A.S. 
București, Stejarul PIoești, Dinamo 
Ploești, Călărași și Craiova,

noscut faptul că lugojenii cunosc foar
te bine regulamentul) —au impus șl 
sportivilor o comportare mai bună. In 
consecință, ambele reuniuni (la lupte 
clasice și libere) au prilejuit întreceri 
dirz disputate și la un nivel mulțumi
tor. Mi-au plăcut mai ales întrecerile 
la lupte libere, in care au fost foto-' 
site acțiuni eficace și în același timp, 
spectaculoase, ca de pildă saltul cu 
cheia de picior, .Împachetarea" prin 
apucarea brațului și piciorului șa. Au 
dat satisfacție, printre alții, F'. Bailo, 
C. Hathazi, Gh. Marinescu.

S-a vădii insă lipsa folosirii curente 
a unor procedee in antrenamente, a 
ieșit in evidență lipsa de concursuri 
pentru specialiștii la libere și de ase
menea faptul Că majoritatea luptăto
rilor își concentrează atenția asupra 
brațelor și capului și na asupra picioa
relor. Am observai că unii sportivi 
destul de bine pregătiți au fost com
plet dezorientați în lupta din parter, 
uitind pur și simpla să utilizeze prize
le la picior. (C. Hathazi in meciul cu 
Stevan Horvath — R.P.F.I.).

In general consider că participarea 
noastră la „Cupa Mondială" — cu un 
număr redus de luptători — ne va a- 
juta la ridicarea acestei ramuri a lup
telor in țara noastră.

Cit privește concursul de lupte cla
sice, întrecerile au fost vii, dinamice 
(deși au absentat o serie de luptători 
fruntași), nivelul tehnic fiind satisfă
cător, Deocamdată, colegiul de antre. 
nori nu și-a spus cuvîntul asupra echi
pei care va participa la mondialele de 
la Budapesta, ci s-a oprit asupra unui 
lot mai larg din care nu lipsesc 1.‘ 
Cernea, D. Pirvulescu, Gh. Dumitru, 
V. Bularca, Gh. Popovici, L. Bujor, I. 
Popeștii. Firește, plecarea la Budapes-.} 

: fa va depinde numai de forma pe care 
I o vor manifesta selecționabilii",



Reîncepe campionatul categoriei A! 
k Azi la Cluj și Tg. Mureș jocuri importante pentru zona retrogradării k In Capitală, cuplaj bucureștean pe „23 Au gust “: Rapid-Progresul 

și C.C.A.-Dinamo
După o întrerupere de mai bine de 

două săptămîni, în timpul căreia pasio
nalii fotbalului n-au putut șă se plîn- 
gă de... inactivitate (Cupa R.P.R., 
jocurile internaționale și Cupa Dunării 
le-au dat mult de lucru...) — 8 din 
cele 12 echipe ale categoriei A re?au 
astăzi campionatul. Cum se vede, e- 
tapa este, incompletă: jocurile Știința 
Timișoara — Petrolul Ploești șl. C.S, 
Oradea — Jiul Petroșani au fost ami
nate, Astfel că azi se dispută numai 
patru jocuri:

BUCUREȘTI, stadionul „23 Au
gust", ora 16,15: Rapid — Progresul.

BUCUREȘTI, stadionul „23 Au
gust", ora 18: C.C.A. — Dinamo.

CLUJ: Dinamo — U.T. Arad
TG. MUREȘ : C.S. Țg. M. — Stea

gul roșu Orașul Staliri
Cu alte cuvinte, lupta pentru, primul 

loc suferă o amînare, în schimb con
tinuă intens... fugfa de locul 11. Și — 
din acest punct de vedere, dotiă jocuri 
pasionează : cele de la Cluj și Tg. 
Mureș. Celelalte două prezintă un inte
res, la fel de mare, grație tradiției de ca
re se bucură și a rivalității sportive 
existente între echipele bucureștene. Deci, 
suficiente argumente ca acelastă etapă 
— chiar incompletă — să justifice aș 
teptările. Pînă atunci, iată cîteva nou
tăți în legătură cu aceste partide.

• De la Tg. Mureș, corespondentul 
nostru V. Radar ne transmite: C.S. 
Tg. Mureș are o indisponibilitate im
portantă. Meszaros II s-a îmbolnăvit 
și timp de 10 zile nu va putea juca. 
In aceste condițiuni, mureșenii vor 
juca în formația următoare: Stroe- 
S^^ly, Vakarcs II, C. Szasz-Kajli!:, 
G^Kng-Ad. Szasz, lozsi, Torok, Mes- 
zans I, Varga.

Buletinul „Cupei Dunării**
• Meciul Știința—Dinamo Fraga a ridicat o veche problema : Timi
șoara are nevoie de un stadion mai încăpător • Declarații semni
ficative și diferențe hotirîtoare • Arbitrii Jocurilor din etapa sfertu
rilor de finală

Ecourile performanței realizate de 
Știința Timișoara nu s-au stins. 
Comentariile continuă și acum 

cînd, încet-incet, emoția apropierii jo
cului cu Radnicki Belgrad fa locul bu
curiei succesului de duminica trecută. 
Victoria studenților timișoreni a fost 
atît de clară încît chiar dinamoviștii 
praghezi âu fost primii care au subli
niat justețea ei: „Studenții au fost 
mai buni" — spunea după meci in
ginerul Jonak, portarul echipei Dinamo 
Fraga. „Rareori mi.au dat răgaz in 
c^^BO de minute, Ne-a învins o echi- 

putere de luptă mai mare ca a 
-f'n^niră". Seara, la masa comună, con- 

I ducătorul echipei pragheze, Vlasek, su
blinia că p astfel de comportare a 
Științei îi poate aduce și alte succese 
In „CUPA DU NAP. 11“

I^ntre echipe a existat însă o di
ferență — hotărîtoare — și ca 
stil de joc. De o parte Dinamo, 

cu jocul său tehnic, lent (vîrsta medie 
27—28 ani își spune cuvîntul), purtat 
deseori lateral, uneori în adincime, du
pă cunoscuta manieră „ulița cehă"; de 
alta Știința, cu jocul său dinamic, nă
valnic, bazat pe pase lungi în cruciș, 
schimburi de loc prin surprindere, a- 
vînd ca singur țel poarta. Știința pre
zintă în jocul său trăsăturile fotbalului 
modern: atletic, în viteză, în adînci- 
me și eficace. Diferența a fost și mai 
izbitoare din punct de vedere al fi

nalizării acțiunilor. Dinamo Praga a 
tras de 7 ori la poartă și a nimerit-o 
de 3 ori, iar Știința a totalizat 37 de 
șuturi, dintre care 15 pe poartă. Afă- 
rind prin antrenament atent și perse
verent, rezistența și forța dar mai ales 
precizia în pase și șuturi la poartă, 
Știința va practica și mai bine acest 
joc și se va apropia și mai mult de 
caracterul lui modern

I*1 ntîlnirea cu Dinamo Praga a ri
dicat din nou o v? he și arză
toare problemă a sportului timi

șorean — aceea a unui stadion cu ca
pacitate mai mare. Duminică au fost 
la „23 August" aproape 24.000 de 
spectatori, dar alte cîteva mii au ră
mas afară sau acasă iar foarte mulți 
din regiune au renunjat la deplasare 
știind că nu vor găsi bilete. Pentru 
un centru sportiv cu tradiția Timișoa
rei actualul teren al științei este cu 
totul insuficient și chiar necorespun
zător pentru întîlniri internaționîale. 
De aceea se impune ca, pentru moment, ’ 
organele locale să-și concentreze for
țele într-un efort comun (în care sînt 
siguri că pot fi angrenați și miile de

Fază din meciul Dinamo — C-C.A. (3—2) disputat in toamnă. La un 
atac al echipei campioane, Alexartdrescu și Uțu au sărit amîndoi la minge, 
dar s-au ciocnit și au căzut jos de unde urmăresc mingea care se depăr
tează de ei. In dreapta, Călinoiu si Tătara privesc faza...

(Foto: I. MIHAICA)

• La Cluj — ne comunică R. Fisch, 
corespondentul nostru — iubitorii fot
balului sînt frămîntați de două între
bări : 1. va reintra Știința la „A“? și 
2. va scăffa Dinamo de retrogradare ? 
La ultima întrebare ei așteaptă răs
puns chiar joi cînd dinamotnștii susțin 
ultimul meci pe teren propriu: cit 
U.T.A. „Sper ca joi jucătorii noștri să 
joace la valoarea lor — a spus antre
norul V. Mărdărescu — și Să arate că 
au învățat ceva din cele cinci infrin
ged. Echipa o voi forma înainte de 
joc".

• La București, ntim'aî Progresul 
s-a fixat asupra formației: Mtndru- 
Dobrescu, Caricaș, Cojocaru-Ciocea, 

entuziaști localnici) spre transforma
rea acti/alului teren într-un adevărat 
stadion, înzestrat — In focul acelor 
dîmburi pe care se chinuiesc în prezent 
spectatorii — cu peluze și tribune de 
jur împrejur. Timișoara merită un sta
dion cu o capacitate de cel puțin 30— 
35.000 de locuri La , .Știința" există 
spațiu pentru asemenea construcție. 
Mai este nevoie doar de un pic de 
înțelegere și de interes pentru ca acest 
vechi deziderat să fie realizat.

tiința și-a început pregătirile 
pentru întîlnirea cu Radni- 

. cki, la Belgrad. Întîlnirea va fi 
condusă de arbitrul maghiar Harnadi 
Vilmos, ajutat la tușă de Siklosi Gyorg 
și Kasza Ferenc. Returul va fi arbitrat de 
Jungr (Cehoslovacia). Tată acum me
ciurile și arbitrii sferturilor de finală: 
Tatran — M.T.K. Erlich (Iugoslavia) 
la Preșov și Djonev (Bulgaria) la Bu
dapesta ; Lokomotiv — Steaua roșie — 
Af. Popa la Sofia și Gere (Ungaria) 
la Belgrad ; Voivodina — Ruda Hvez- 
da — K. Balta (Ungaria) la Novi 
Sad și G. Balla (Ungaria) la Brno.

• In urma omologării variantelor 
depuse la concursul Pronosport nr. 22 
din 1 iunie au fost stabilite următoa
rele premii;

Premiul I: 4 variante cu 12 rezul
tate exacte revenind fiecăreia cite 
41.296 iei.

premiul II: 131,85 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărei'a cite 
1.503 lei.

Premiul III: 1.460,31 variante cu 10 
rezultate exacte revenind fiecăreia 
cîte 203 lei.

Fond de premii: 660.734 lei.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 22 din 1 iunie se face 
în Capitală vineri și sîmbătă înce- 
pînd de la ora 17 numai la Agenția 
Loto Pronosport din Calea Victoriei 
nr. 22—24 (pasajul Bijuteria) la care 
funcționează și un centru de inițiere 
pentru participanți.
• Din nou premii mari! De altfel 

acest lucru nu mai surprinde pe ni
meni din momentul în care ultimele 
concursuri Pronosport și-au răsplătit 
cu regularitate pe cei mai inspirați 
dintre partlcipanți cu premii de mare 
valoare. Dar să revenim la ultimul 
concurs Pronosport (nr. 22 din 1 iu
nie) și să vi-i prezentăm pe cei patru 
premiați.

Pe primul dintre ei nu vi-L putem 
prezenta noipinal fiindcă... nu și-a 
trecut numele și adresa pe buletin 
(deși noi am sfătuit de atîtea ori par- 
ticlpanții să facă acest lucru în inte
resul lor pentru a putea primi pre
miul respectiv în minimum de timp!). 
Oricum vă putem spune că este vorba 
de un bucureștean care a participat 
la agenția 66 cu buletinul nr. 614.715 
pe care a completat 3 varianta sim
ple (6 lei) obținând cei peste 40 090 lei 
cuveniți pentru 12 rezultate e:acte! 
Ceilalți premiați: Bondi Stefan din 

Huedin-Ciul (tot cu 3 variante simple), 

Mihăilescu-Oaidă, Smărăndescu, Ban
da, Ozon, Maieianu. Luni, rrtajoritatea 
jucătorilor a fost utilizată în meciul de 
rezerve cu F.C. Confecția, pe care 
Progresul l-a cîștigat cu 10—2.

• Rapid se află în mare dilemă: Bodo 
este suspendat, Eanga indisponibil, far 
Vărzan se resimte încă de pe urma 
unei lovituri. Dacă joacă Vărzan, a- 
tunci Seredai va trece half, iar ex
trem stingă fie un junior (Șerban), fie 
chiar Macri (în care caz fundași vor 
fi Dodeanu șL Greavu); dacă nu joacă 
Vărzan, stoper va trece Dodeanu, Sere
dai half și Șerban extrem stingă. An
trenorii vor decide înainte de joc, ca 
și cei de Ia Dinamo de altfel, unde 
se speră în reintrarea lui Călinoiu, 
Neagu și Cozrna, Formația probabilă: 
Cozma (Utu)-Popa, I. Lazăr, Motroc 
(Fi. AngheiyAl. Vasile (Călinoiu), 
Numsetller.V. Anghel, Nicușor, Ba
bane, Neaga (Koszegy), Surii.

Campionii nu și-au anunțat for
mația. Sînt posibile cîteva modificări.

ȘTIRI DE FOTBAL
• .Jiadnicki /oacă tehnic, iute și băr. 

bătește, dar corect" — ne-a declarat 
arbitrul T. Asztafos, care !-a ajutat 
ia tușă (împreună cu St. Mataizer) 
pe P. Kroner, arbitrul principal al 
jocului Radnicki — Ferencvaros, dis
putat duminică la.Zțmim. „Echipa iu
goslavă are o apărare masiva, care 
aplică un marcaj strict, și un atac 
cu două virjuri (extrema dreaptă și 
centrul înaintaș), fare combină ude fi 
variat, dar trage imprtds la poartă. 
Cei mai buni jucători sjjil fundașul 
stingă Baikouici,.. halful stingă Ristici, 
centrul înaintaș Prtincevid și bderuE 
stingă Soviet, Știința, in forma ei bună 
și jucind pe jos (iugoslavii sînt in ge
neral ituilii).' poate reuși un rezultat 
bun cu Radnicki '.

• Marți, o restanță în categoria C : 
Dinamo Brăila—Locomotiva Pașcani 

0—0.

Otonospori ’
Runcu Liviu din Hunedoara (cu 5 va
riante) și cîrpaci Gheorghe din Ca
ransebeș pe un buletin colectiv de 
indice 0-3-9 (16 lei) pe care a mai ob
ținut în afara premiului I și 3 pre
mii II și 3 premii HI ! De remarcat 
că a întrebuințat cele trei duble („1“ 
și la meciurile I: R.P. Polonă?—
Scoția; IV: Lokomotiv Sofia—Tata- 
banja și VII: C.F.R. Arad — Știința 
Cluj. In rest soliști!...

Și acum, ca o încheiere a acestei 
succinte prezentări a marilor premiați 
ai concursului trecut, noi vă reamin
tim că primul meci al concursului 
Pronosport nr. 23 din 8 iunie este 
Radnicki Belgrad — Știința Timișoara 
(în loc de Progresul București—Știin
ța Timișoara). Atenție deci la com
pletarea pronosticurilor și SUCCES !
• Premiile în obiecte acordate va

riantelor cu „0“ rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 21 din 25 mai 
au revenit următorilor: Premiile acor
date pentru buletinele cu cele mai 
multe variante cu ,,G“ rezultate pe a- 
ceiași formular : o motocicletă de 350 
cmc.: Costin Niculae din Galați, str. 
V. Lupu 54, cu 17 variante; un ceas 
Schaffhausen: Buletinul Agenției nr. 1 
din Calea Victoriei nr. 9, București, 
cu 16 variante cu ,.0“ — 162 total 
depuse; un frigider: ionescu Luca din 
Caransebeș, str. N. Bălcescu 8, cu 16 
variante cu , ,0“ — 128 total depuse. 
Ordinea premiilor ultimilor doi parti
cipant la egalitate de variante cu 
,,0“ rezultate pe același formular a 
fost hotărîtă conform regulamentului 
de numărul total de variante Jucate

Peste 350 sportivi la 
a eampionalului de
„Efectele salutare ale reorganizării 

mișcării sportive se vid cum nu se poa
te mai bine cu prilejul acestei ediții a 
campionatului de gimnastică pe echipe" 
— ne spunea deunăzi tov. Fr. Lowy, 
secretarul F.R.G. Intr-adevăr, spre deo
sebire de trecut, cînd în campionatul 
republican întilneam cite 6—7 echipe 
reprezentative de asociații, de dala a- 
ceasta, datorită noii forme de organi
zare a activității sportive, fiecare co
lectiv cu secție de gimnastică poate fi 
reprezentat în cea mai mare competi
ție internă a anului. Să iuăm ca exem
plu fosta asociație Metalul, cate avea 
secții la fel de puternice la Reșița, 
Arad și Cluj, dar care nu putea aduce 
în întreceri decît cîte o echipă, ră
pind astfel, independent de voința sa, 
posibilitatea de participare a alter 
gimnaști, la fel de valoroși ca si cei 
înscriși în concurs.

La cea de a Xl-a ediție a campio
natului republican pe echipe care în
cepe mîine în sălile Floreasca I și II,

Rezultate neașteptat de slabe 
in campionatul republican de popice

Credeam câ procentajele perechii 
N. Cîmpeanu (Vomța Alba IuDa, 200 
bile mixte, 786 p. d.) și rutinatul I. 
Erdey (C. S. Oradea, 728 p. d.) din 
meciul care a inaugurat ieri diminea
ță pe arena Recolta din Capitală finala 
campionatului republican pe echipe, 
sînt un accident. Dar spre surprinde
rea generală si ceilalți jucători, P. 
Beligăr (V) 724 p. d. — G. Melan 
(C.S.O.) 757 p. d„ S. Pacepa (V) 742 

p. d. — L. Pataky (C.S.O.) 759 p. d., 
H. Sasu (V) 748 p. d. — I. Varga 
(C.S.O.) 780 p. d., A. Dărămus (V) 
779 p. d. — I. Szabo (C.S.O.) 775 
p. d., O. Solomon (V) 775 p. d. cu 
excepția lui L. Gallo (G.S.O.) 823 
p. d. s-au prezentat cu mult sub va
loarea lor obișnuită. Explicația procen
tajelor nesatisfăcătoare: jucătorii am
belor echipe au fost stâpîniți de o e- 
xagerată emotivitate. Întîlnirea s-a 
terminat cu victoria orădenilor la sco
rul de 4622 — 4554 p. d.

După o simplă cercetare a rezulta
telor obținute de jucătoarele echipei 
campioana Voința Timișoara, care a în
trecut în primul meci al turneului pe 
Voința Sibiu cu scorul de 2114 — 
2059 p. d. reiese clar că majoritatea 
dintre ele și în special Maria Corpoș, 
Margareta Kirer și Wilhelmina Be- 
singer, nu au dat randamentul aștep
tat. In schimb, jucâtoarea Ana Fel- 
seghi din Sibiu și-a confirmat valoa
rea dobori nd din 100 bile mixte 395 
p. d. In cel* de al doilea meci desfă
șurat ieri dtipă-amiază pe arena Vic
toria Socialistă, Recolta M.A.S. Buc. 
după ce era condusă fa primele doaă

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE FOTBAL JUNIORI

• Duminică începe turneul final al 
campionatului republican de juniori, 
la care participă cele 16 campioane 
de regiuni, plus campioana orașului 
București. La 8 iunie vor avea loc 
meciurile : Sp. Muncitoresc Rădăuți — 
C.F.R. Iași, Metalul Oradea — U.T. 
Arad, campioana regiunii Bacău —

pe formularele respective. Premiile a- 
ccrdate prin tragere din urnă: o mo
tocicletă de 3M cmc.: Moraru C. din 
București, str. Dr. Boțesc u 38; cîte 
un aragaz cu 3 ochiuri și butelie: 
Bui. agenției 8—122 București șl Cer- 
nischi Boris din Craiova, str. înfră
țirii 32; cîte un aparat de radio .,O- 
pereta"; Mandache Emanoil din com. 
Soimoș-Timișoara și Mărglneanu Ro
mul din Blaj, str. T. Vladimirescu 20; 
dte un ceas de mină „Pobeda“ : Bar- 
cea V. din Bacău, str. Oituz 101; Io- 
nescu V. din Craiova, str. 30 Decem
brie 6; Amster Hugo din Sibiu, str. 
Gimnasticei 5; buletinul 572055 agen
ția 45 Craiova (str. Romeo 28); Ma
nea Ion din Aninoasa-Ploești și Du- 
mitriu Anton din Pitești, str. Petru 
Rareș; cîte o bicicletă bărbătească: 
MotognSt Alexandru din Timișoara, 
str. Grivița Roșie 17; Negoescu Ga- 
vril din Orașul Stalin., str. St. O. Io
sif 4; Bălan Ion din Iași. str. Păcu
rari 117 și Olariu Gh. din Șimleul 
Silvanei. str. Abator 10. In urnă au 
fost introduse 1048 variante cu ,.0“ 
rezultate.

INFORMAȚII PRONOEXPRES

$ La tragerea din urnă a concursu
lui Pronoexpres nr. 20 au fost extrase 
următoarele numere :

26 7 10 24 21 4
Numere de rezervă : 19 28.
Fond de premii : 816.821 lei.
• Astăzi după-amiază, începând de 

Ia ora 16, va avea loc la Agenția Cen
trală din Caisa Victoriei nr. 9, cea de 
a doua tragere din urnă a premiilor 
în obiecte pentru concursurile spe
ciale Pronosport organizate cu ocazia 
Campionatelor Mondiale de Fotbal.

♦) Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

cea de a Xî-a ediție 
gimnastică pe echipe
vom urmări peste 350 gimnaste și gim
naști (19 echipe masculine, 22 femi
nine) reprezenfind aproape toate ora
șele țării. Astfel, alături dte fruntași al 
acestei discipline vor concura și elg- 
mente tinere, sportivi clasificați în ci* 
fegoriile II și III care, chiar dacă na 
se pot întrece de la egal la egal cu a-; 
ceștia vor avea prilejul să învețe din 
ex]>eriența și măiestria lor.

Despre valoarea întrecerilor și due
lul spectaculos pe care îl vom urmări 
în cete trei zile de concurs, nu mai 
este necesar să vorbim. Precizăm doar 
că maeștrii și maestrele vor prezenta 
exercițiile campionatului mondial și că 
sistemul de concurs pentru aceștia este 
identic cu cel al „Cupei Europei" și al 
campionatului mondial.

Iată programul după care se vor 
desfășura întrecerile: vineri orele 

sî 16,30—23 exerciții impuse) 
slrabătă (aceleași ore) exerciții liber 
alese; duminică 9—13 și 16—21 con-i 
curs pe aparate.

schimburi cu 15 pct. de echipa Oțelul 
Roșu Tg. Mureș, Erika Arion, (390) 
și Olimpia Popescu (395) au reușit 
să refacă handicapul și chiar să cre
eze echipei bucureștene un avans de 
65 popice.

Rezultat final 2171 — 2085 p. d. 
pentru Recolta. Întrecerile continuă 
astăzi și mîine pe arenele Recolta 
(bărbați) și „Victoria Socialistă" ('e- 
mei).

TR. 1OAN1ȚESCU

Azi, etapă în campionatele 
masculine de handbal
Iată programul complet al etapei 

de azi:
MASCULIN, CATEGORIA A: 

BUCUREȘTI: C.S.U. — Petrolul
Ploești (meciul se dispută pe terenul 
din Buftea la ora 17)) TIMIȘOARA: 
Tehnometal — Victoria Jimbolia și 
Știința — Chimia Făgăraș; OR. STA
LIN: Dinamo — Voința Sibiu; CIS- 
NAD1E: Textila — C.C.A.; REȘIȚA: 
Metal.-J — Știința Iașî; MASCULIN 
CATEGORIA B: ODORHEI: Stăruin
ța — Olimpia Reșița; SIGHIȘOARA: 
Voința — C.S. Marina Constanța} 
PERIAM: Mureșul — Dinamo Bucu
rești; TG. MUREȘ: Dmamo — Ști-, 
ința Galați; BACĂU: Rt-'u — Ba

lanța Sibiu.

/

Ancora Galați, Știința Cluj —Minerul 
Baia Mare, Gaz Metan Mediaș -- Pe» 
trolul Ploești, Fiul Petroșani — C.S. 
Tg. Aiureș, Farul Constanța — Voința 
Călărași, C.F.R. T. Severin — campi
oana regiunii Pitești, La 15 iunie se 
vor disputa sferturile de finală, la 22 
semifinalele și la 29 finala.

CAMPIONATUL CICLIST REPUBLI
CAN DE SEMIFOND

Duminică 8 iunie se va desfășura 
finala campionatului R.P.R. de semi- 
fond (masculin și feminin). întrecerile 
se vor disputa pe circuit în împreju
rimile stadionului 23 August. Plecarea 
concurenților la ora 8 (str. Maior Co- 
ravu).

TACHE PETRE (DINAMO) 
A CÎȘTIGAT „CUPA FEDERAȚIEI 

ROMINE DE CICLISM"
Ieri după amiază s-a desfășurat pri

ma reuniune pe velodrom organizată 
de forul de specialitate și dotată cu 
„Cupa Federației Romîne de Ciclism44. 
Concursul a constat dintr-un „meci 
omnium*4, compus din trei probe: 400 
m. individual cu start de pe loc; vi
teză și o alergare de semifond pe 40 
tururi.

LA 4M m.r 1. Tache Petre (Dinamofr 
VITEZA: 1. Tache Petre (Dinamo); 
SEMIFOND: 1. C. Florescu (C.C.A.).

Clasamentul general: 1. Tache Petre 
(cîștigătorul Cupei F.R.C.); 2. V. Oprea 
(C.C.A.); 3. D. Budișteanu (Djnamo);
4. C. Voicu (C.C.A.); 5. I. Baciu
(C.C.A.).

REUNIUNE AMICALA DE BOX
Mîine seara începînd de la ora 19,30, 

colectivul sportiv Metalo-sport (an
trenor Gh. Preda) organizează în gră
dina „Combustibilul44 din str. Ion 
Vidu nr. 13 (în spatele Circului de 
stat) o interesantă reuniune pugilisti- 
că cu caracter amical. Din programul 
galei se desprind partidele dintre An
drei Olteanu (Laminorul)—Constantin 
Simion (Semănătoarea), Marin PîrvlX 
(Laminorul)—Teodor Lucian (Semănă
toarea), Ad. Roznovski (Laminorul)— 
Al. Bucur (Metal o-sin ort), Al. Eftimîct 
(Metalo-sport)—Gh. Jftimie (23 Au* 
gust).



Clasamentul celor mai Luni jucători
și jucătoare Je tenis Je masă Jin urne

Federația internațională de tenis 
de masă a întocmit următorul clasa
ment pe anul 1957 al primilor jucători 
și jucătoare din lume:

BARBAȚI
1. Tanaka (Japoni'), 2. Ogimura 

(Japonia), 3. Berczik (R.P.U.), 4. 
Andreadis (R. Ceh.), 9. Tsunoda (Ja
ponia), 6. Stipek (R Ceh.), 7. Wan 
Ciuan yao (R. P. Chineză), 8. Mai 
Van Huo (Vietnamul de Sud) 9. Sido 
(R.P.U.), 10 GANTNER (R P. Ro- 
tnînă), 11. Fu Tzi fan (R.P. Chineză), 
12. Vogrinc (R. P. F. Iugoslavia), 13. 
Harangozo (R. P. F. Iugoslavia),

Turneele de volei 
de la Belgrad și l.odz
a părăsit Capitala, îndrep- 

spre Belgrad, echipa repre- 
de volei a țării noastre care

Aseară 
tfridu-se 
sentativă_  .. . _
va participa între 6 și 8 iunie la un 
turneu internațional alături de două 
selecționate iugoslave și echipa na
țională a Ungariei. Cu ocazia acestui 
turneu, echipa noastră își face debu
tul anul acesta în întîlnirile interna
ționale.

In legătură cu turneul de la Bel
grad care începe vineri antrenorul 
federal 1. Takacs ne-a spus următoa
rele: „Consider aceste întreceri drept 
o primă etapă în vederea campiona
telor europene de volei ce se vor dis
puta în toamna aceasta în Ceho
slovacia. Echipa noastră este handica
pată de lipsa unor „ridicători", Chere- 
bețiu, Fieraru, Ganciu fiind în exa
mene iar Ponova, bolnav. Din aceas

tă cauză vom folosi pe aceste pos
turi pe Nicolau și Roman".

Au făcut deplasarea următorii' ju
cători : Derzsi, Miculescu, Păunoiu și

Jiul și-a încheiat turneul
ÎA U. R. S, S

Petroșani a susținut IaMarți, Jiul
Moscova ultimul meci din cadrul tur
neului întreprins în U.R.S.S. Fotba
liștii romîni au întllnit puternica for- I 
maț ie T.S.K.M.O., care i-a întrecut cu 
4—2 (3—0). Punctele an fost marcate 
de Duda (min. 17 și 75) și Emîșev 
(min. 25 și 35) pentru gazde, iar 
Ghibea (min. 57) și Nertea (min. 65) 
pentru Jiul. In prima repriză a domi- 
uat T.S.K.M.O., iar în a doua jocul 
a fost egal. Fotbaliștii romîni vor sosi 
în țară în cursul zilei de astăzi.

Cu 6H. VIZIRU despre concursul (recent încheiat) 
de la Paris și cel (așteptat) de la București

acestea atrăgătoa-Am vizitat zilele 
rea bază sportivă a clubului Progresul, 
care va găzdui jocurile celei de a 
II-a ediții a „internaționalelor" de
tenis. Antretfamente intense, febrile 
pregătiri organizatorice și... inerente 
pronosticuri... Așa s-ar putea caracte
riza în cîteva cuvinte atmosfera pe
care am întîlnit-o în parcul din str. 
dr. Staicovici. Și tot a oi l-am găsit 
pe campionul nostru, GHEORGHE 
VIZIRU, de curînd întors de Ia Paris, 
unde a luat parte Ia campionatele in
ternaționale aie Franței. Ploaia, care 
de atîtea ori joacă feste jucătorilor de 
tenis tocmai cînd le e lumea mai 
dragă, l-a obligat pe Gh. Viziru să-și 
întrerupă antrenamentul și să se refu
gieze lîr.gă noi. Și discuția n-a în. 
tîrziat.

— „Rezultatele voastre le-am aflat la 
timp și, spre regretul nostru, ele s-au 
oprit la prima fază a concursului de 
la Roland Garros. De aceea, ne inte
resează mai mult impresiile pe care 
le-ai cules la acelastă „repetiție gene
rală" înainte de Wimbledon".

— „înțeleg regretul legat de rezultatele 
noastre, dar ele se explică în mare 
măsură prin lipsa unui contact mai 
frecvent cu marii jucători ai lumii. 
La Paris a evoluat, cu 2—3 excepții, 
tot ce are mai bun tenisul mondial. 
Superioritatea australienilor nu s-a 
dezmințit nici de data aceasta. La bă
ieți, totuși, concursul a fost presărat 
cu mari surprize. Astfel, maghiarul 
Gulyas l-a bătut pe danezul Nielsen, 
iar francezul Haillet a cîștigat la a- 
mericanul Budge Patty după ce fusese 

14—15 Flisberg (Suedia) — Schnei
der (R.D.G.), 16. I. Severo (Brazilia), 
17. Fotdy ,(R.P.U), 18. Vyhnanovsky 
(R. Ceh.), 19. Ehrlich (Franța).

FEMEI
1. Eguchi (Japonia), 2. Haydon 

(Anglia), 3. Watanabe (Japonia), 4. 
ROZEANU (R P. Romînâ), 5. Koc- 
zian (R P.U.), 6. CONSTANTINESCU 
(R. P. Romînă), 7. Sun Mei yin (R. 
P. Chineză), 8. Okawa (Japonia), 9. 
Elliot (Scoția), 10. Mosoczi (R.P.U.), 
lf—12. Namba (Japonia) — Wie 
Sang Sook (Coreea de Sud), 13. Col
lins (Anglia).

Teodorescu (Dinamo București), Nico- 
lau (G.T.F.T.), Roman și Corbeanu 
(C.C.Â.) și Rusescu (I.T.B.).

★

Intre 11 și 15 iunie va avea loc la 
Lodz (R.P. Polonă') o competiție in
ternațională de volei la care participă 
echipele feminine ale U.R.S.S., 
Romine și R.P. Polone.

Baranski. Iola ; 
rezervă Szlo-

IugoslaviaU. R. S.
Lajos Baroti prevede o finală 

S
al echipei ma-Antrenorul principal 

ghiare de fotbal — Lajos Baroti care 
a urmărit majoritatea partidelor ami
cale ale viitorilor adversari ai echipei 
sale și-a concretizat concluziile în- 
tr-un articol pe care l-a publicat în 
revista de specialitate „France Foot
ball". Iată cîteva extrase din acest 
articol: „Cei mai mari specialiști ai 
balonului rotund stat aproape una
nimi in a prevedea performanțe sen
zaționale din partea echipelor sud- 

-:-ar>e *n campionatul mondial. So 
cotesc, în ceea ce mă privește, că cel 
care va învinge va Ti insă fotbalul 
european. El este mai metodic și 
face mar bine față într-o competiție 
de uzură în care trebuie să se practice 
un joc de echipă. Brazilia și Argen
tina vor prezenta fără îndoială jucă
tori de mare talent, dar nu cred că 
de vor reuși să subordoneze calități- 

condus cu 5—0 șl 40—0 în setul deci
siv I"

— „Noutăți în joc ?“
— ,,In general, nu. Fiecare dintre 

marii jucători își are armele lui, ce 
le utilizează cu maximum de eficaci
tate. Astfel, australianul Cooper e foar
te bun in defensivă, tn timp ce jucă
torul nr. 1 al Franței, Darmon — care 
a avut o ascensiune rapidă — are un 
joc de fileu excelent. Jocul majorității 
celor pe care i-am văzut la lucru 
poartă amprenta unei mari siguranțe, 
unei bogate experiențe de eoncurs. Și 
acest „rodaj" contează tot 
mult în tenis ca și 
zis de cunoștințe",

— „Pe care dintre 
evoluat la Paris îi 
București ?“

— „O mare parte dintre cei anunțați

atit de 
propriubagajul

jucătorii
vom vedea la

care au

A luat sfirșit Congresul international 
de medicină sportivă de la Moscova

MOSCOVA (Agerpres). — La 3 iu
nie s-a încheiat la Moscova cel de-al 
XII-lea Congres internațional al me
dicinii sportive la care au participat 
896 de oameni de știință și medici din 
Australia, Austria, Belgia, Bulgaria. 
Brazilia, Italia. Israel, Marea Britanie. 
Rominia, S.U.A., U.R.S.S. și alte țări. 
Au fost prezentate 12 rapoarte și 178 
de comunicări.

Veliștii polonezi — primii oaspeți
ai Concursului internațional de iahting

Concurșul internațional de iahting programează 
— pentru prima dată — și o întrecere de star.

ar

se 
in-

le excepționale ale străluciților lor 
„soliști" intereselor colective de e- 
chipă. Or, în fotbalul modern, rezul
tatul întîlnirilor depinde, mai mult 
ca oricind, de jocul colectiv a 11 ju
cători și nicidecum de evoluția a 2—3 
individualități, oricit de strălucite 
fi acestea.

Față de aceste concluzii, care 
desprind din numeroasele meciuri 
ternaționale din ultimul timp, apre
ciez că vor intra în sferturile de fi
nală următoarele opt țări:

Din grupa intîi: - R.F. Germană și 
Cehoslovacia. Aceste două echipe 
ar putea fi calificate în primele opt 
din lume, datorită excelentului lor 
joc de ansamblu, combativității și 
stăpînirii lor de sine. Este posibil ca 
Cehoslovacia să se claseze prima. în 
seria sa.

Din grupa a doua „văd" calificate 

i-atn 
Gar- 
5-lea

pentru internaționalele noastre 
putut vedea pe terenurile Roland 
ros. Pe Molinari, in prezent al 
jucător al Franței, îl voi avea aici nu 
numai ca eventual adversar ci și ca 
sigur partener la dublu. Italianul Ia
cobini este și el un ,,nume" în tenisul 
internațional, iar suedezii Stockenberg 
și Rosberg vor contribui la rindul lor 
la ridicarea nivelului întrecerilor care 
încep luni"...

— „Alături de Adam, Andreev. Pia- 
tek, R-adzio și, firește... Gogu Viziru".

— „Da, nu vă contrazic. Mă voi 
strădui să ocup un loc cit mai bun în 
această companie valoroasă".

Și, cum soarele se arătase din nou, 
antrenamentele reîncepeau 
viul lua sfirșit. Viitoarele 
răspunsuri: pe terenurile 
între 9 și 16 iunie...

iar inter- 
intrebări și

Progresul,

M. M.

Oamenii de știință și medicii-specia- 
listi în medicina sportivă și-au împăr
tășit rezultatele obținute în urma în
delungatelor cercetări științifice, pre
cum și ale experiențelor și observa
țiilor care au mare importanță pentru 
dezvoltarea continuă a teoriei și prac
ticii îri domeniul culturii fizice și spor
tului.

Expresul de Episcopia 
Bihorului i-a adus ieri 
după-amiază în Capitală 
pe veliștii polonezi, pri
mii oaspeți ai Concursu
lui internațional de iah
ting „Cupa Victoriei". 
Printre cei care au cobo- 
rît pe peronul Gării de 
Nard, nici o ii gură cu
noscută. Ne-am 
mat nedumerirea 
cătorului lotului 
maiorul Izynski 
bitrului Stefan

— „Nu-i vedem pe cî- 
‘ ...................... inaugu-

Mihal-

expri- 
condu- 

polonez, 
și ar- 

Gierka :

știgătorii ediției 
rale, Tazbir și 
ski ?“

— „Motivele

un 
pu-

lipsei 
sînt diferite. Tazbir este 
în plină... lună ds miere 
iar Mihalski se află în- 
tr-un concurs la Ham
burg".

— „Și ceilalți ?“
— „Am deplasat 

lot cu totul nou, 
țin mai vîrstnic, în schimb 
mai experimentat Dar 
să facem prezentările. 
Cele două echipaje de 
snaip: Gzyra — Andrzej, 
Baranski și Mlyțiarski— 
Henryk 
Rokicki, 

și Franței. lugo- 
să-și formeze o 

echipă excelentă. Victoria lor asupra 
englezilor a fost cu adevărat impre
sionantă. Și chiar dacă ținem seama 
de căldura care i-a dezavantajat pe 
englezi neobișnuiți 
ceasta întîlnire s-a 
semnul superiorității absolute â iu
goslavilor iar înfrîngerea 
s-a soldat printr-un veritabil 
mc.

In grupa a lil-a favorita

echipele Iugoslaviei 
slavii au reușit

cu canicula, a- 
desfășurat sub

englezilor
K.O. teh-

califice

se vor 
Aceasta

In grupa a lil-a favorita mea este 
echipa Suediei. Terenul, publicul și 
utilizarea internaționalilor care acti
vează în Italia vor constitui avantaje 
prețioase pentru această echipă. Sper, 
bineînțeles, că și Ungaria va fi da 
asemenea printre primele opt, echipa 
noastră fiind capabilă să se 

în sferturile de finală.
Din grupa a patra cred că 

califica U.R.S.S. și Austria 
poate surprinde pe unii (numai în pri

vința Austriei firește). Dar sînt con
vins că jocul pe jos și științific al 
austriecilor va fi foarte eficace îm
potriva unor echipe ale căror princi
pale arme sînt forța și elanul.

In semifinale se vor califica acele 
echipe care vor avea cea mai bună 
pregătire fizică, nervii cei mai tari și, 
bineînțeles, și puțină... șansă. lată 
pronosticul meu: Iugoslavia, Ceho
slovacia, U.R.S.S., Suedia (sau Unga
ria)... In fine, pentru finală prevăd 
meciul: U.R.S.S. ,— Iugoslavia."

Ultimele pregătiri ale echipelor 
participante la campionatul mondial 
de fotbal

• MARȚI La Helsinki echipa Unga
riei a susținut ultimul ei joc oficial îna
intea începerii campionatului mondial. 
Intîlnind echipa Finlandei, fotbaliștii 
maghiari au învins cu 5—1 (1—0). 
Autorii golurilor: Fenyvesi (2), San
dor, Bundzsak și Tichy. In acest joc 
maghiarii au folosit formația: Gro- 
sics — Malrai, Șipos, Sarosi — Szo- 
jka (Bozsik) Berendi — Budai, Hi- 
degkuti (Bencsics) Tichy, Bundzsak 
Sandor (Fenyvesi).

• ECHIPA FRANȚEI s-a antrenat 
împotriva formației suedeze de catego
rie inferioară Narke, pe care a între
cut-o cit 12—0 (7—0). A fost un an 
trenament reușit care a dovedit for
ma deosebită a lui Fontaine și Pian- 
toni — mai ales — care la un loc 
au marcat 8 puncte (cîte 4 fiecare). 
In acest meci Kopa nu a jucat. Pen
tru prima partidă din campionat, cu 
Paraguayul, francezii vor folosi ur
mătoarea formație probabilă: Remet- 
ter — Kaelbel Jonquet, Marche — 
Penverne, Marcel — Wisnieski, Fon
taine (Blîard), Kopa (Fontaine). 
Pi antoni, Vincent.

Starul: Kowalewski Roma^ser. 
nowski".

— „Pronostic ?“
— „E greu de dat. Ne-am întîlnit 

de mai multe ori în ultimii ani cu 
sportivii romini și de fiecare dată am 
fost surprinși de ascensiunea lor ra
pidă. De altfel, în sezonul trecut, la 
Sopot, ați obținut două frumoase 
succese și implicit un ascendent a- 
supra noastră la snaip. In plus, par
ticiparea la AAamaia a specialiștilor 
iugoslavi și germani face și mai 
deschisă disputa la cele trei clase".

Scurta discuție a trebuit să i* 
sfirșit. Oaspeții noștri se grăbeau 
să facă o plimbare prin București și 
să se pregătească din nou de plecare. 
Peste puțin timp ei se vor îndrepta 

spre Constanța pentru a se aclima
tiza cu... terenul. Intre 8 și 15 iunie 
(data întrecerilor), „terenul", adică 
lacul Siutghiol, va trebui să le fie 
cît mai familiar.

M. DAN

Concursul internațional 
de tenis pentru tineret 

de la Moscova
{Agerpres). — 

internațional de tenis de 
Moscova jucătorul romîn

MOSCOVA,
In turneul 

cîmp de la________ . ....
Țiriac s-a calMicat pentru semWlnaia 
probei de simplu bărbați, învlngînd 
cu 6—2; 7—5 pe sovieticul Parmas.
Potanin (U.R.S.S.) a întrecut cu 7—5; 
6—o pe Serester (R.P.R.).In cadrul se
mifinalelor, la băieți Potanin (U.R.S.S.) 
l-a învins cu 6—3; 6—4 pe Țirlac
(R.P.R.), iar Lihaicev (U.R.S.S.) a eîștl- 
gat cu 7—9; 6—3; 6—2 meciul cu Leyus 
(U.R.S.S.). Pentru finala probei de'^ 
simplu fete s-au calificat jucătoarele • 
sovietice Dimitrieva și Riazanova. Pri
ma a cîștigat cu 6—4; 6—3 la Daughir- 
de (U.R.S.S.) în timp ce Riazar.^^ki 
învins cu 6—2; 6—4 pe cehosl^^»i
Horclncikov

ce
pe .

Primul meci al reprezentativei 
de lupte T.U.L- Finlanda

Oradea 4 (Prin telefon). Azi au 
sosit în localitate luptătorii reprezen
tativei T.U.L.-Firtanda. Oaspeții au 
fost primiți de reprezentanți ai 
U.C.F.S. Oradea și de numeroși spor
tivi. Intîlnirea care se va desfășura 
joi începînd de la ora 20 pe terenul 
dc baschet Voința, a stîrnit un mare 
interes în rîndurile orădenilor.

Echipa locală (Gloria C.F.R.) va 
prezenta formația : 1. Oprea, Gh. 
Markovits, P. Popescu. D. Groza
va, I. Keffer, N. Baciu, O. Rettfalvi. 
S. Szasz.

11 jucători și 3 jucâto^p 
in lotul romin de șah 

pentru meciul cu Polon?a
In vederea apropiatului meci de șah 

cu reprezentativa R. P. Polone, a fost 
desemnat lotul din care va fi alcătuită 
echipa R. P. Romîne. Din lot fac par
te campionul R.P.R., m'aestrul iffier- 
național dr. O, Troianescu, precum și 
Gh. Alexandrescu, T. Stanciu, M. Pa
vlov, V. Ciocîltea, Th. Ghițescu, Al. 
Gunsberger, Gh. Miiitelu, Em. Reicher, 
D. Drimer, I. Szabo. Cele două con
curente de la mesele rezervate jucă
toarelor vor fi alese dintre Maria 
Pogorevici, Rodica Manolescu și Mar
gareta Teodorescu.

Meciul se va desfășura în sala Ins
titutului de Petrol și Gaze după urmă
torul program: 8 și 10 iunie rundele^ 
I-'a șl a II-a, 9 și 11 iunie partidele 
întrerupte.

Noi performanțe valoroase 
la atletism

Zilele acestea au fost înregistrate pe 
stadioanele lumii o serie de valoroase 
performanțe. La Leningrad, Vladimir 
Kuznețov a aruncat sulița la 80,08 m., 
obținînd cel mai bun rezultat mondial 
al sezonului. La New York, campio
nul olimpic Gregory Bell a sărit 8,01 
m în lungime. Suedezul Stig Petersson 
(al 4-lea la J.O. de la Melbourne) a 
sărit 2,08 m la înălțime, iar la Pots
dam, Gisela Kohler a realizat 10,9 sec. 
pe 80 m.g.

• Sprinterul Marian Foick a sta
bilit un nou și valoros record al R.P. 
Polone, parcurgînd distanța de 100 m 
în 10,3 sec. Vechiul record era de 10,4 
sec. și aparținea aceluiași atlet.


