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Cercetînd numele participanților la 
cea de a IV-a ediție a „Cursei Munți
lor" reiese clar că la start se vor 
al:nia o serie de valoroși cicliști—stră
ini și rotnîni — ceea ce, indiscutabil, 
va asigura disputei un nivel ridicat.

In formația Dinamo se află N. 
Maxim, efștigătoru! ediției a TI-a, 
multiplul campion de fond Gabriel 
Moiceanu, L. Zanoni, primul clasat 
dintre romîni în „Cursa Păcii" din a- 
cest an (locul 11), și alți rutieri bine
cunoscut!. Din lotul Casei Centrale a 
Armatei, reținem pe: C. Dumitrescu,

Serbarea
aitistico-sportivă

a școlilor dia Capitală
In sunete de trompete și răpăit 

de tobe pionierești a început marți 
după.amiază, in sala livreasca, 
Serbarea artistico-sportivă a școli
lor bucureștene, organizată de sec
țiunea de învâțămiiit și cultură a 
Sfatului Popular al Capitalei. A 
fost o izbutită demonstrație de ti
nerețe, grație și vigoare, urmărită 
cu interes și marcată, la termina
rea fiecărui exercițiu, cu îndelun
gate și călduroase aplauze. Ne este 
desigur greu să remarcăm unul 
sau altul dintre exercițiile la care 

~am asistat. Trebuie totuși să subli
niem perfecta sincronizare a mișcă- 

frilor dia exercițiul cu mingi, exe
cut de elevele școlii elementare 
nr. 179, exercițiile cu aparate por
tative executate de elevele școlii 
medii mixte nr. 16 sau exercitate 
de gimnastică artistică cu care s-au 
produs elevele și elevii școlii medii nr. 
35. Aplauze puternice a sfimft splen
dida demonstrație a celor mai mici 
participanți la serbare: copiii gră
diniței .Filatura Română de Bum
bac". In frumoase costume albe, 
purti’id cercuri albastre împodobite 
cu flori albe, micuții demonstranți 
au impresionat nu numai prin gin
gășia și prospețimea excrețiilor ci și 
prin mmifoarea siguranță a 
(iei. Incirddoare au fost dansul 
„Primăvara" (executat de
școlii medii mixte nr. 16). dansul 
„Micuțele florărese" (elevele din 
St. a If-a a școlii medii nr. 16) și 
„Dansul cu marame" prezentai de 
eleve'e școlii medii nr. 22. .Mult 
apreciată a fost și reușita demons- 

. trație de judo prezentată de mem- 
j ^rit școlii sportive de elevi. Dar 

cuvine să notăm aci și pe cei 
care au muncit la reușita acestui 
frumos program: profesorii Maria 
Feldman, Ofelia Mînzărescu, Cris
tina Petrovici, Florica Oprea, El
vira Chivulescu, Constanța Iliescu, 
Niculina Grand, Dorina Grand, Ma
rla Buzea, Gincta Stoenescu, Sil
via Georgescu, Nico’ae Vieni, Va
leria și Valentin Orășanu, Sultă
nica Baciu, Florian Frazzei, Elena J 
Buspioc, Ana Ilie și educatoarea ] 
Valeria Tenia. |

La această serbare și-au dat < 
contribuția, prin reușite demons- ' 
frații, lotul republican de gimnas- 1 
tică, în frunte cu Elena Teodores- I 
cu, Frederic Orendi, Elena Dobro- j 
volschi, Ileana Petroșanii, Sonia j 

; Inovau și lifta Schlandt, precum și j 
echipa de gimnastică acrobatică 1 
din Llpova.

execu-

elnfele

Encep jocurile decisive în

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TENIS ALE R. P. R.

k Iacobini, Gh. Viziru și Adam la un pas de Infrîngere... k Azi întră 
în Joc tenismenii francezi și suedezi

campion de mare fond în repetate 
rînduri, excelent cățărător, cîștigător 
al ediției I și a Hl-a, Gh. Șerban, 

clasat pe locul 22 în „Cursa Păcii" 
din acest an, Ion Vasile și ,alții.

Reprezentativa Orașului Stalin are 
protagoniști pe A. Foibert, I. Sima și 
I. Cosma, iar „Recolta" pune bază pe 
N. Stepanian, V. Miknevici și N. 
Mușa, Căpitanul echipei Progresul- 
București este internaționalul I. Con- 
stantinescu, secondat de Eugen Mihăilă 
și O. Dumitru, rutieri experimentați. 
Voința pune bază pe tinerii V. Co- 
hanciuc, actual campion republican de' 
setr.ifond la juniori, I. Stoica și A. 
Simion. " ~

Lotul maghiar de la Dozsa-Buda
pesta are în frunte pe G. Torok și I. 
Kissdalla, vechi cunoștințe ale noas
tre, iar în formația Gwardia-Varșo-' 
via găsim pe Kowalski, din echipa R. 
P. Polone în „Cursa Păcii" 1958 și Ka- 

minschi (clasat pe locul III în „Cursa 
Munților" 1967).

Concurenții maghiari și polonezi ur
mează să sosească în cursul zilei de 
astăzi.

Ploaia a întrerupt marți seara 
ori desfășurarea campionatelor

de 
ii- 
di-

3 
ternaționale, neîngăduind nici ieri 
mineață continuarea lor.

Puținele meciuri care au avut 
n-au fost lipsite totuși de interes, 
dîndu-ne în plus și satisfacția 
frumoase comportări * j 
romîni. Astfel, Marin Viziru a depă
șit clar, fără istoric, pe polonezul 
Gonsiorek (6—2, 6—1), Năstase com
bativ și în vervă a întrecut pe Liha- 
cev. unul din cei mai buni juniori 
sovietici (6—3, 6—1), iar Cristei a 
învins la capătul unui joc echilibrat 
pe germanul Stahlberg (5—7, 6—2, 
8—6). Regretabil că aplauzele n-au 
răsplătit și finalul spectaculoasei e- 
voluții a lui Tiriac în fața iugosla
vului Skulja (6—4, 2—6, 4—6). Ta
lentatul nostru junior, deși a condus 
cu 4—1 în setul decisiv, nu a găsit — 
din cauza evidentei oboseli — sufi
ciente resurse fizice pentru a obține 
un meritat succes.

Dintre celelalte partide de simplu 
remarcăm victoria prea facilă a ita 
liencei Bassi, insuficient solicitată de 
Rodica Andriescu (6—1. 6—1 I). Res
tul meciurilor s-att încheiat cu urmă
toarele rezultate: SIMPLU BĂRBAȚI. 
Caralulis — Balas (Turcia) 6—1, 
6—4. D. Viziru — Albert 3—6, 6—2, 
0-61, Piatek (R.P.P.) — Dancea
6— 4, 6—2, Serester — St alios (Gre
cia) w.o.; Simplu femei: Schultz 
(R.D.G.) — Brenner 6—0, 7—5, A- 
vram — Orenschi 6—1, 6—3, Doboșiu 
— Mina Ilina 3—6, 6—4, 6—0, Nas- 
ta — Turușanko 6—2, 6—2; Dublu 
mixt: Ec. Roșianu, Cobzuc—Lazaride, 
Burciu 6—1, 6—0. Avram, Turdea- 

nu — Pusztay, Bosch 0—6, 6—2,
7— 5; Glatt, T. Bădin — Kori Ami,
Kasap (R.P.F.I.) 6—2, 6—3, Bren
ner, Guerci Lena (Italia), — Doboșiu,

loc 
ele 

unor 
ale jucătorilor

Iugoslavul Skulja pe punctul de a salva o minge bine plasată de Ț ir iac in timpul interesantei lor înt ilniri.
Riakossy, C—4, 6—1 ; Bardoczi, Adam 
(R.P.U.) — Mina Ilina, Serester 6—3. 

6—1.
Revenirea vremii frumoase, la 

timp, miercuri la prinz, a permis 
reluarea din plin a tuturor probe
lor campionatului. Și dacă a încetat 
să plouă cu adevărat, în schimb a 
început să... plouă cu surprize. Mai 
bine zis comportări surpriză. Așa, 
era gata, gata, ca trei dintre com
petitorii principali să guste din pa
harul înfrîngerii. Mai întîi, campi
onul nostru Gh. Viziru a suportat

C. COMARNISCHI 
N. MARDAN

(continuare In pag. a 3-a)

A luat ființă un nou club 
sportiv: „VICTORIA"IJ

Zilele trecute, în sala de festivități 
Ministerului Industriei Bunurilor dea

Larg Consuni, a avut loc adunarea ge
nerală de constituire a noului club 
sportiv „VICTORIA". Președinte' al 
clubului este tov. Ion Pățan, director 
în Ministerul Bunurilor de Larg Con
sum, vicepreședinți sînt tov. Victor 
lonescu, secretar al C.C. al Sindica
tului muncitorilor din industria bunu
rilor de larg consuni, Radu Gheorghia-

Din experiența muncii de propagandă și educație 
la colectivul sportiv „FARUL“ CONSTANȚĂ

Vechiului colectiv sportiv Locomotiva 
P.C.A. i se dusese vestea pentru fap
tul că fotbalul era unicul sport de 
performanță practicat acii, ca și pen
tru abaterile de la disciplina sportivă 
a fotbaliștilor săi. O dată cu punerea 
bazelor noului colectiv sportiv „Farul" 
se desfășoară o activitate intensă în 
nu mai puțin de 11 secții.

In obținerea acestor succese, prin
tre alți facto,i, un rol de seamă con-

Exercițiul cu mingi prezentat de elevele școlii elementare nr. 179.

siderătn că l-a avut munca de pro
pagandă și educație din colectivul 
nostru. Orientîndu-ne după experien
ța pozitivă a celor mai bune colecti
ve sportive din țară, am folosit în ac
tivitatea noastră o varietate de forme 
d,e muncă privind acțiunea de popu
larizare a competițiilor, de atragere 
a muncitorilor pe terenurile de sport, 
ca și în procesul de educare a spor
tivilor. Care sir:t aceste ferme? D- 
pildă, gazetele de perete. In portul 
Constanța există în momentul de față 
patru gazete de perete centrale și 
altele în cadrul secțiilor sindicale. Și 
nu ne putem plînge de activitatea 
lor. Publicând periodic artxole ce o- 
glincVsc activitatea sportivă d n res
pectivul loc de producție, articole mo
bilizatoare, aceste gazete de perete, 
contribuie efectiv la cunoașterea rea
lizărilor și lipsurilor din munca spor
tivă, la realizarea urați prețios schimb 
de experiență. Un alt mijloc de pro
pagandă sportivă în port îl consti
tuie fotomontajele. Până în prezent, 
colectivul nostru a confecționat șase 
fotomontaje care prezintă aspecte va
riate și interesante din activitatea 
sportivă din țările de democrație 
populară, ca și unele fotomontaje pri
vind activitatea sportivilor noștri. O 
altă formă folosită în scopul popu
larizării fruntașilor sportului din por
tul Constanța, a competițiilor sportive 
de masă, ca: Spartachiadele, crosu
rile etc., o reprezintă stațiile de rac 
dioamplificare.

Trebuie să menționez și ajutorul ra
cordat de ziarul întreprinderii noas
tre. Ziarul „Portul Constanța" a cri-

de, consilier în Ministerul Industriei 
Bunurilor de Larg Consum și Ion la- 
cobescu, directorul fabricii ,,Bere, Ra
hova", iar secretară este tov. F.ena 
Tonceanil. Din conducerea clitxilui 
sportiv „Victoria" mai fac parte 24 
de membri, printre care maeștrii spor
tului Silvia Stănescu și Jlie lenciu și 
antrenorii Marin NiculeScu și Nico'ae 
Dragomirescu.

In cadrul clubului nou înființat vor 
activa secții de volei, haltere, ciclism, 
fotbal, hochei pe iarbă, canotaj, tenis 
de masă, popice, baschet. De aseme
nea, funcționează 4 centre de copii 
pentru baschet, fotbal, tenis'și volei. 
Membrii clubului „Victoria" își vor 
desfășura activitatea pe cîteva baze 
sportive din Capitală: stadionul C.A.M. 
Belvedere, terenurile de volei, baschet 
și popice ale M.I.B.C. din cal. Victoriei,, 
terenul de baschet al fabricii „Tehnica 
textilă", sala de gimnastică a școlii" 
profesionale elementare, baza nautica 
de la Herăstrău etc.

RUGBI

ficat în repetate rînduri lipsurile din 
activitatea sportivă, a popularizat pe 
cei mai buni sportivi, a dezbătut în 
coloanele sale problemele cele mai 
importante ale muncii sportive. In 
sfârșit, în scopul educării sportivilor
în spiritul sportului de tip nou, au _ 
fost organizate conferințe și întîlniri / 
între diferiți sportivi. Astfel, în cadrul \ 
ciclului de conferințe organizat în / 
luna martie, li s-a vorbit tinerilor \ 
despre probleme ca: importanța Spar-r 
tachiadei; rolul mișcării sportive dini 
R.P.R.; trăsăturile morale ale sporti-Z 
vului de tip nou etc. Pe de altă par-\ 
te, în cadrul întâlnirilor dintre vete-| 
rănii sportului constănțean și tinerii \ 
sportivi ai colectivului „Farul", a a-C
vut loc de curînd o discuție tovără-y 
șească între unul dintre cei mai bun’C 
fotbaliști de odintioară ai Constanței,/ 
Gh. Olteeiică, și fotbaliștii noștri ju-l 
niori.

Din păcate, munca educativă^
constituie o preocupare permanentă aZ C.C.A., iar Progresul va inltlni Geo- 
tuturor birourilor secțiilor pe ramură) tehnica. Ambele focuri se vor desfășura 
de sport, nu toți antrenorii au foști 'ln cuplaj ' ' ~ '' '
angrenați în această activitate. Do- \ minică 22 
rința noastră — datoria noastră 
este să îmbunătățim munca educativă J | g 
în rLnctuI sportivilor din cadrul co-C 
lectivului nostru și pentru realizarea/ • 55
acestui important obiectiv vom căuta\ notele mondiala do Ia b.los-
să folosim mal bine decât pînă acumf cova.
sprijinul pe care ni-1 dau. organele< IfU l? 26 st la Moscwa 
politice și conducerea administrativă.< va dcsfă?ura cca £>.a 37-a ediție a 

E. BECHIR — responsabil cu f campionatelor mondiale de tir. Fină 
propaganda și educația în co

lectivul spoirtiv „Farul"
Constanța

• Au fost trase la sorți semi
finalele Cupei R.P.R.

La Federația pomină de rugbi. au 
fost trase la sorți semifinalele „Cupei 

nu\R.P./?.“, Astfel, C.F.R. va juca ca

pe stadionul Progresul du- 
iunie.

țări participii ia campio'

in prezent la această mare competiție 
și-au anunțat participarea echipe din. 
33 de țări' (Agerpreș)



Jfai multă preocup are pentru organizarea 
concursurilor Spartachiadei!

Raid anchetă în colectivele sportive din PLOEȘTI
In prag de semicentenar

Prima vizită — prima impresie plă
cută. La uzinele „1 Mai", mii de 
muncitori întîmpină o semnificativă 
dublă sărbătoare.: cincizeci de ani de 
la înființarea întreprinderii și 10 ani 
de la trecerea ei în patrimoniul pro
prietarului ei firesc, poporul muncitor. 
Și, firește, toate succesele, toate preo
cupările, sînt închinate apropiatei a- 
niversări. Dar sportul? Nici el nu lip
sește iar întrecerile celor 12 echipe de 
fotbal, 16 de volei, 5 de handbal 
și ale celor 40 de atleți care participă 
la Spartachiada de vară sînt o măr
turie a dorinței colectivului Sportiv 
Prahova de a contribui la marea săr
bătoare a uzinei. In momentul de față 
se dispută semifinalele, iar finala pe 
colectiv a concursurilor Spartachiadei 
va avea loc peste cîteva zile. Tot a- 
tunci, instructorul sportiv al secției de 
producție, care a obținut cele mai bune 
rezultate în Spartachiada, va fi pre
miat cu o croazieră pe Marea Neagră, 
iar secția va primi „Cupa 1 Mai-sț- 
micentenar".

Un colectiv fruntaș: Locomotiva

Nu ne îndoiam că rezultatul vizitei 
la colectivul sportiv Locoinotiva-Comi- 
ti.’tul de linie Ploești va fi îmbucu
rător. încă de la consiliul orășenesc 
U.C.F.S. aflasem că acest colectiv 
deține recordul de membri cotizanți 
pe oraș și era firesc ca mulți dintre 
acești membri să fie angrenați în 
concursurile Spartachiadei. Intr-ade
văr, în numeroase unități de muncă 
ceferiste sute de tineri iau parte 
la concursurile de atletism, tir, la 
jocurile de fotbal și popice. Dacă și 
consiliul colectivului va mai impulsio
na această activitate printr-un sprijin 
mai susținut, pe teren, rezultatele vor 
continua, fără discuție, să sporească.

Cînd lipsește controlul...

Colectivul sportiv Voința Ploești este 
considerat ca unul din cele mai impor
tante în privința sportului de perfor
manță. Am constatat și In cursul vi
zitei noastre preocuparea care se a- 
cordă acestui obiectiv. N-am putea 
Insă spune același lucru despre activi
tatea de masă din cadrul Spart actiia- 
dei. La întrebările puse pe această 
temă, tov. V. Toma, secretarul colec-

A APARIT

REVISTA ILUSTRATA DE SPORI

\v. 11

înotului

deceniul VI 
în Republicile Sovietice

Coinnm \ r

Din sumar :
Medalionul copilăriei noastre 
O întîlnire fără... învinși 
Cupa Dunării in imagini 
ROMA.
Sportul 
Baltice 
Tehnica
Actualități, Magazin, umor, cu
vinte încrucișate.
ABONAȚI-VĂ LA REVISTA

„S T 1 D I O

• ASTAZI începe la Erfurt (R. D. 
Germană) un important concurs mo- 
tociclist de regularitate și rezistență, 
la <-are iau parte echipe din «nai multe 
țâri, printre care și U.R.S.S., R. F. 
Germană, R.P. Polonă, R. Ceho
slovacă. După cum se știe, la compe
tiția de la Erfurt este prezentă și 
reprezentativa A.V.S.A.P. formată 
din Gh. Ion, Mircea Cernescu, Mihai 
Pop, Ludovic Szabo, Gh. lonifă și V. 
Szabo. Întrecerea se desfășoară de-a 
lungul a 4 etape (pe două trasee 
care vor fi parcurse în ambele sen
suri), plecările și sosirile făcîndu-se 
din același loc. Anul trecut, locul 1 
a fost obținut de motocicliștii dia R. 

tivului ne-a răspuns foarte vag Da, 
se face, se face. Noi am trasat sar
cini instructorilor din cele 12 coopera
tive și ei ne vor raporta rezultatele la 
sfîrșitul etapei. Așa că, deocamdată, 
nu știm nimic concret". Iar cînd con
siliul colectivului Voința, în prezent o- 
cupat în exclusivitate cu asigurarea 
activității echipelor angrenate în 
campionate, va afla în sfîrșit și re
zultatele concrete ale Spartachiadei, 
va fi prea tîrziu pentru a mai putea 
sprijini cu ceva munca din cooperati
ve ca „Sticla", „Teh’nometal" sau „Chi- • 
mica prahoveana", rămase în urmă cu 
organizarea Spartachiadei.

...și interesul

Mulți dintre activiștii din colectivele 
sportive ploeștene nu-și dau seama 
de rolul Spartachiadei în înviorarea 
activității sportive. Altfel nu se expli
că de ce în numeroase colective ca : 
Rafinăria Dacia, Unirea. Petrolul 9 
Mai, Aurul Negru, Școala medie nr. 1, 
etc., fie că nu s-au organizat de loc 
concursuri, fie că numărul celor atrași 
în Spartachiadă este foarte mic în 
raport cu posibilitățile existente. Se 
observă o tendință spre minimalizare 
a marii competiții, care trebuie serios 
combătută, în primul rînd de către 
comisia orășenească de organizare a 
Spartachiadei care și-a îndeplinit pu
ține din obiectivele din plan privind 
îndrumarea concretă a colectivelor și 
popularizarea Spartachiadei. In special 
sub acest ultim aspect — cel al pro
pagandei și agitației — am constatat 
cele mai multe deficiențe și încă nu 
este tîrziu 
remediate.

pentru ca ele să fie

★
trebuie să rămînă clar: 

ritmul de pînă acum, co-
Un lucru 

mergînd în 
lectivele sportive și comisia orășeneas
că de organizare a Spartachiadei nu-și 
vor putea îndeplini angajamentul de 
a atrage în actuala ediție a competi
ției 30.000 participanți. Și totuși, cifra 
aceasta nu depășește posibilitățile 
reale. Este însă nevoie, pentru reali
zarea ei, de o muncă mai organizată 
și, de ce n-am spune-o, mai entuziastă 
decît pînă acum.

V. ARNĂUTU

La colectivul sportiv „Grivița roșie*6

BOGATĂ ACTIVITATE TURISTICA

Artenie Cercel

secției este o

In viața secției de turism a colecti
vului Grivița roșie s-a petrecut la în
ceputul lunii un eveniment important; 
alegerea noului birou. „Nou" este spus 
la modul... teoretic. Pentru că, în rea
litate, aproape întreaga conducere a 
secției (4 din cei 5 tovarăși) a fost 
realeasa. Așa ca, și în acest an, tre
burile secției de turism — una dintre 
secțiile fruntașe ale colectivului — vor 
fi conduse tot de Gh. Matei, Emma 
Campania, N. Ghercu, 
și Gh. Năstase.

Realegerea acestor vechi activiști 
obștești în conducerea secției este o 
dovadă că cei 87 membri — ca și su
tele de muncitori ai Atelierelor — au fost 
mulțumiți de munca lor. Și, într-ade- 
văr. au avut de ce.

Nu vom vorbi în rîndurile de față 
despre activitatea turistică de perfor
manță, foarte bogată la Grivița roșie, 
ci despre aceea recreativ-educativă, 
despre numeroasele excursii care se 
organizează aci. Să luăm de pildă 8- 
nul 1958. In fiecare lună, muncitorii 
de la Grivița roșie au plecat la munte. 
Mulți dintre aceștia cum sînt nelipsitii 
N. Ghercu (cel mai vechi turist al Â- 
telierelor) Mihai Mîndru, D. Gafencu

Cehoslovacă, iar reprezentanții noștri 
s-au clasat pe locul II.

• COMITETUL organizatoric 
A.V.S.A.P. al orașului București orga
nizează duminică un concurs motoci- 
clist popular de turism și regularita
te. Participanții plecați din București, 
Ploești și Orașul Stalin se vor în- 
tîlni la Doftana. După trecerea postu
lui de control, motocicliștii vor vizita 
muzeul de la Doftana.

Concursul este deschis tuturor po
sesorilor de motociclete, acceptîndu-se 
și cîte un însoțitor de fiecare motoci
cletă solo sau cîte doi însoțitori pe 
motocicletele cu ataș.

• ETAPA A Il a a campionatului 
republican de viteză pe circuit a fost 
amîiiată pentru 29 iunie, deoarece o

Finala campionatului de gimnastică, 
un hun criteriu de selecție ueniru „mendieie 
Niciodată pînă la această a Xl-a 

ediție a campionatului republi
can de gimnastică n-am întîlnit 

un număr atît de mare de echipe par
ticipante: 39, dintre care 21 feminine. 
Simpla consemnare a acestor cifre ne 
scutește de alte comentarii și face 
dovada de necontestat a dezvoltării 
gimnasticii sportive, a răspîndirii ei 
în rîndurile tineretului. Adăugind și 
faptul că din unele orașe (București, 
Cluj, Sibiu) au participat numai în 
întrecerea feminină cîte două, 
chiar șase echipe (cum este 
Bucureștiului), concluziile sînt 
mai îmbucurătoare.

Cînd ai fost însă martorul 
dintre aceste formații, cînd ai

trei sau 
cazul 

cu atît

disputei 
urmărit 

lupta lor pentru un loc cît mai bun 
în clasament, înțelegi că nu PREZEN
ȚA este totuși elementul cel mai sem
nificativ, ci faptul că avem, la ora 
actuală, cîteva centre puternice de 
gimnastică, în care se duce o temei
nică activitate. Elementele noi, ti
nere și talentate, atît de necesare fn 
oricare dintre disciplinele sportive 
și, în speță, în gimnastică, sînt sti
mulate pentru a completa — cu 
timpul — rîndurile fruntașelor. Și 
pentru aceasta transmitem felicitări a- 
celor antrenori care se ocupă cu o deo
sebită tragere de inimă de creșterea 
tineretului: A. Moldovan (Rapid Cluj), 
Szabo Dionisie (Metalul Cluj), leana 
Baltă (Șc. sportivă ~ 
Popescu (Progresul 
cea 
alții.

dual. Iat-o in timpul exercițiului la 

avut loc și un concurs republican pe 
aparate. Ambele întreceri au servit 
drept criteriu de selecționare a lotului 
feminin în vederea campionatelor mon
diale ce vor avea loc peste puțin timp 
la Moscova. In general, componentele 
lotului republican sînt puse la punct 
cu pregătirea. In scurta perioadă care 
a rămas pînă la marea confruntare de 
la Moscova, accentul trebuie pus pe 
stilizarea exercițiilor. De altfel, după 
cum ne spunea tovarășa Maria 
cu, antrenoare federală, aceasta 
sarcina principală a colectivului 
trenori.

Dacă în întrecerea dintre 
n-am înregistrat surprize, în 
individuală acestea n-au lipsit, 
feririi, în primul rînd la înfrîngerea 
campioanei noastre Elena Teodorescu 

namo avea în formație, în afara ele- de către dinamovista Emilia Liță. Am 
mentelor sale de bază (Emilia Liță, ~
Ileana Petroșanu, Anica Kocsis). cîte
va tinere gimnaste (Maria Olteana, 
Daria Crăciun, Emilia Ivan) deosebit 
de talentate, care erau hotărîte să lupte 
de la egal la egal, cu maestrele. Pre
supunerea noastră a și fost — în parte 
— confirmată. După prima zi de con
curs, C.S.U. avea un avantaj de nu
mai 2,50 puncte față de Dinamo, ceea 
ce nu era imposibil de recuperai. Dar 
o dată cil desfășurarea exercițiilor liber 
alese, diferența dintre C.S.U. și Dina
mo a crescut simțitor.

Paralel cu campionatul pe echipe a

Constanța), Meta 
Or. Stalin), Mir- 
roșie Bacău) țiBibere (Steaua

In întrecerea feminină, primele 
două echipe, C.S.U. șl Dinamo Bu
curești, emiteau după părerea noas

tră, pretenții egale la titlul suprem. 
C.S.U. prezenta o echipă cu mai multe 
gimnaste rutinate (Elena Teodorescu, 
Sonia lovan, Elena Dobrovolski, Utia 
Schlandt, Anastasia ionescu). Iar Di-

Cițiva din sutele de muncitori de la 
Atelierele C.F.R. Grivița roșie care 
au îndrăgit drumeția de munte. Pe 
scara trenului care-i va aduce în Ca
pitală de la Predeal, tinerii munci
tori iși . îmbogățesc albumele cu o 
/rumoasă fotografie^ 

parte dintre cei mai buni niotocidițti 
se află angrenați în întreceri interna
ționale. Federația Romină de Motoci- 
clism a stabilit ca loc de desfășurare 
pentru faza a II-a, orașul Turnu Se
verin.
• AM DORI ca suita de concursuri 

de viteză pe pistă de zgură, organiza
te de colectivul sportiv Geotebniea, să 
nu se întrerupă. Spectatorii bucureș- 
teni au apreciat mult acest gen de 
întreceri, iar alergătorii au dovedit 
reale aptitudini pentru probele de vite
ză și obstacole. Colectivele sportive 
Metalul, Metalosport și cluburile Di
namo, C.C.A. și A.V.S.A.P. au datoria 
să susțină organizarea întrecerilor. 
In calendar au rămas libere datele de 
15 și 22 iunie,

Dinamovista EMILIA LIȚĂ a ciștigat concursul republican indivi- 
sol. (Foto I. Mihăică).
șanu, iar aceeași Sonia lovan, vice? 
campioană europeană la bîrnă, n-a fost 
prezentă în întrecerea celor ruai bune 
șase gimnaste la acest aparat.

ELENA MATEESCU

Carnet atletic
Petres- 
este și 
de an-

remarcat la cîștigătoarea concursului 
republican individual constanță, o e- 
gală pregătire la toate aparatele, ceea 
ce a lipsit Elenei Teodorescu. Aceasta 
a avut comportări inegale chiar la a 
celași aparat. Să luăm de exemplu 
bîrna. După o evoluție nereușită în 
cadrul campionatului (cînd a și căzut 
de pe aparat) Elena Teodorescu a lu
crat splendid — tot la bîrnă! 
cadrul concursului pe aparate, 
surprize: Ut ta Schlandt, Elena Dobro- 
volski, Anastasia Ionescu s-au 
înaintea Soniei looan și Ilenei Petro- 

- în 
Alte

casat

și inginerul Ion Ursu au fost însoțiți 
de familiile lor. Printre cele mâi 
reușite excursii se numără cea orga
nizată în luna februarie la Predeal, 
cînd au luat parte 648 muncitori și 
cea de la sfîrșitul lui mai care a reu
nit peste 200 pasionați ai drumeției.

Pentru fiecare ieșire la munte, con
ducerea secției de turism organizează 
bogate programe cultural-sportive. Ast
fel, în afară de vizitarea celor mai pi
torești și mai încîntătoare locuri din 
munți, seara, la cabane, au loc progra
me artistice, carnavale turistice, jocuri 
de cabană.

Am întrebat pe tovarășul Ion Gheor- 
ghe — secretarul colectivului — și 
despre proiectele de viitor ale secției 
de turism. Răspunsul: o excursie în 
Delta Dunării în zilele de 12, 13. 14 
iulie, cu participarea a 350 muncitori. 
„Traseul" va fi Brăila-Stdina-Galați. 
La Sulina, unde vor sta mai mult, 
muncitorii ceferiști vor fi oaspeții sa- 
lariaților întreprinderii Piscicole cărora 
le vor oferi un program artistic iar 
aceștia, la rîndu! lor, vor pune la dis
poziția excursioniștilor bărcile nece
sare deplasării în deltă.

Excursia din deltă este prima din 
lunile care urmează. Dar și în august, 
sau poate în septembrie alte sute de 
muncitori vor lua drumul muntelui 
într-un mare concurs de orientare tu
ristică, denumit de organizatori „con
curs de casă".

Prima ieșire 
cicloturistică 
din acest an

co-
cu

U.C.F.S. oraș București, prin 
misia de ciclism și în colaborare 
Ministerul Invățămîntului, organizea
ză în vara aceasta o serie de ieșiri 
cicloturistice în împrejurimile Capi
talei. Prima ieșire de acest fel va 
avea Ioc duminică 15 iunie la casa 
de recreație de la Mogoșoaia.

Adunarea participanțiior la ora 8, 
în piața Gării de Nord.

• LA SFÎRȘITUL acestei săptă- 
mini se vor desfășura la Ploești în
trecerile din cadrul campionatelor re
publicane școlare pe anul 1958. La 
concurs vor participa cei mai buni 
atleți școlari din întreaga țară.

• IN CADRUL etapei regionale a 
campionatelor republicane de juniori, 
la Tg. Mureș, talentatul aruncător
Ștefan Perneki a realizat doniței
recorduri republicane de juniori^^A- 
fel, la aruncarea discului (1,5 
reușit 51,70 m, iar la greutate (6 kg) 
16,63 m..

Un al treilea record republican de 
juniori a fost înregistrat în proba de 
60 m fete de către Ernes Kineses, 
care a parcurs distanța în 8,1 sec. La 
Cluj au fost obținute de asemenea 
cîteva rezultate promițătoare: BĂIEȚI: 
100 ni: Zahaichievici 11,0; 200 m:
Zahaichievici 22.8; 800 m: Jarosievici 
1:59.8; triplu: Popovschi 13.44: FETE 
100 m: Crista Maksay 12.9; 2«ti hc 
Maksay 26,8; lungime: Maksay 5,10m,

1

• DUMINICĂ se va desfășura tra
diționala ștafetă de marș „CURSA 
MUNȚILOR". Plecarea se va da din 
Comarnic (km 112) iar sosirea va ■- 
vea loc la Predeal. Cursa este orga
nizată în 3 schimburi (două de cite 10 
km șî unul de 15 km). După fiecare 
schimb se va face regruparea tuturor 
participanțiior. Organizatorii (U.C.F.S. 
oraș București) contează pe partiaMe 
rea a 15 echipe.

„CUPA SEMANATOAREA" LA BOX

O interesantă competiție pugilistică 
începe astă-seară în capitală. Este 
vorba de „Cupa Semănătoarea", or
ganizată de colectivul sportiv al uzi
nelor „Semănătoarea44. Vor avea loc 
trei reuniuni: astă-seară. mîine-seară
(ambele la ora 19,30) și duminică (ora 
10,30). Printre boxerii care și-au anun
țat participarea se numără : Oscar SH- 
berman, Andrei Olteanu, Petre Con
stantini, Ștefan Bejan, Teodo-r Lucia*, 
IMe Manta, Gh. Eftimie și alții. Re
uniunile vor avea loc în sala uzinelor 
„Semănătoarea**.

FINALELE CAMPIONATELOR 
ȘCOLILOR PROFESIONALE 

DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂ
REASCA

La Galați a avut loc finala campio
natelor școlilor profesionale din cadru» 
cooperației meșteșugărești. Iată rezul
tatele înregistrate : fotbal : i. Galați; 
2. Brăila; 3. Ploești; volei — -mawculStt: 
1. Galați; 2. Brăila; 3. Ploești: femi
nin; 1. Galați; 2. Ploești; atletism — 
feminin : 1. Galați; 2. Ploești; 3. Brăi
la: masculin 1. Brăila; 2 Ploești; 3. 
Galați. Merită a ii evidențlați, pentrO 
preocuparea dovedită în pregătirea e- 
levilor, profesorii de educație fizică î 
Ioana Costan (Galați), Elena Chtnițolu 
(Ploești) și I. Manea (Brăila).

CONCURS DE VERIFICARE 
PENTRU JUNIORI LA TENIS 

DE MASA

Duminică, începînd de la ora », va 
avea loc în sala Floreasea un concurs 
de verificare a celor mai buni juniori 
din țară, care se pregătesc pentru a 
participa Ia campionatele europene 
neoficiale de la Falkenburg (Suedia). 
Juniorii își vor disputa întîietatea pe 
echipe. Formația lor va ti alcătuită din 
următorii jucători: Ne-uTeseii, cobkr- 
zan, Covacî, Bodea, Rethi, Maria Go- 
lop-ența și Mariana Barasch.



PUNCTE BE VEBERE
• O notă bună arbitrilor • In categoria A au fost ratate peste 50% din penal- 

tiuri • Aruncarea de la tușă este ignorată pe nedrept

Reprezentativa Je lupteT.U.L.“Finlanda 
și "a încheiat turneul în țara noastră

i etapa de duminică ă campio
natului categoriei A a oferit li
nele aspecte interesante, care 

merită să fie semnalate.
In primul rînd, un fapt pozitiv: cei 

mai mulți arbitri aii dat satisfacție. 
Relatările corespondenților noștri ca 
și observațiile noastre au subliniat ar
bitraje competente și autoritare. Arbi- 
ti i ca Al. To/A-Oradea, S. 5egaf-Bucu- 
rești, /. Doftr/Ti-Petroșani. St. lonescu- 
București și A. Iftimie-Orașul Stalin, 
au urmărit atent .fazele și au luat de
cizii juste, asigurînd jocurilor cursivi
tate și corectitudine. Ceea ce trebuie 
subliniat în mod special, însă, este au
toritatea de care au dat do
vadă unii arbitri, lucru care 
se cere pernianent din partea a- 
cestora, mai cu seamă într-un. final 
de campionat, cînd rezultatele sînt de
cisive pentru unele echipe, iar jucătorii 
manifestă nervozitate. Datorită promp
titudinii și energiei cu care au inter
venit arbitrii, jucătorii vinovați de a- 
bateri grave de la disciplină și corec
titudine în joc au fost eliminați, iar 
încercările altora de a crea o atmo
sferă nepotrivită pe teren au fost re
pede reprimate. Eliminarea lui Țîrlea 
(IJ.T.A.) și Stroe (C.S.Tg.M.), da și a- 
vertismentele date de arbitru în urma 
durităților comise de Zaharia. Florea' 
(Petrolul), Kiss și Demien (C.S.O.) 
dovedesc însă că în colectivele respec
tive încă nu se acordă atenția cuvenită 
muncii de educare a sportivilor.

Intervenția hotărîtă a conducăto
rilor și antrenorilor se impune 
cu atît mai mult în această pri

vință cu cit se observă fa jucători o 
știre de nervozitate, cu influență di- 

< rectă asupra jocului și randamentului 
lor. Dacă Dumitrescu a ratat duminică 
u^^enaltf într-un moment decisiv 

Petrolul, aceasta se datorește 
șffipsei de calm, care a atras după 
sine și imprecizie în execuțiile 
tehnice. Am mai subliniat și cu alt 
prilej ușurința cu care se ratează lo
viturile de la II m. și cazul lui Du
mitrescu vine să confirme această 
constatare. După o sumară statistică, 
penaltiul ratat de Dumitrescu este al 
14-lea în acest campionat, dintr-un 
total de 27. Deci au fost ratate mai 
mult de 50% din loviturile de la 11 
m. ! Ceea ce, să recunoaștem, este 
inadmisibil pentru jucători de primă 
categorie. Iată un lucru care trebuie 
să-i alarmeze pe antrenori și să-i de
termine să ia măsuri.

runcările de la tușă au devenit 
tin act pur și simplu formal în 
fotbalul nostru. Lucrurile se pe

trec după un -tipic" așa de bine sta
bilit Incit ppți pune rămășag asupra 
modului cum va decurge faza. Excep- 
tînd rarele situații cînd aruncarea este 
efectuată de Zavoda II (CCA) — de

— din apropierea careului de 
•^^î. ceea ce produce efectele unui 
veritabil corner. în rest operațiunea se 
desfășoară cam așa: cel care execută 
lovitura aruncă balonul unui coechi
pier venit la 1—2 m. de el; acesta, în 
atmosfera de indiferență a adversari
lor, i-1 retrimite (în 90% din cazuri 
Cti capul) și executantul autului șu-

Aii fost desemnate finalistele 
„Cupei regiunilor” la oină
Șăptanlîna trecută s-a consumat pen

ultima etapă a . „Cupei regiunilor" la 
oină. Din cele spuse de observatorii 
delegați de forul de specialitate să a- 
siste la jocurile respective, am aflat că 
partidele desfășurate la Cluj între e- 
chipa locală și formația regiunii Su
ceava au fost de bună calitate. Oas
peții — antrenați de maestrul sportului 
Ion Munteanu — au învins în tur cu 
10—6 iar în retur cu 10—5, la capătul 
unor meciuri disputate. Pe terenul „23 
August" din Baia Mare, formația re
giunii respective și-a dominat net ad
versara, regiunea Timișoara, obținînd 
victoria la scor în ambele jocuri: 
19—3 și respectiv 11—1.

La Cîmpulung-Muscel, reprezenta
tivele regiunilor Pitești și București au 
furnizat întîlniri specifice de cupă. In 
prima confruntare, bucureștenii, supe
riori în apărare, au reușit în cele din 
urmă să învingă cu scorul de 8—5. In 
retur ei și-au impus din nou superiori
tatea tot la o diferență de 3 puncte 
(9—6). In schimb, partidele dintre e- 
ehipa regiunii Stalin și cea a orașului Bu
curești, cîștigate de ultima formație cu 
scorul de 16—2 și respectiv 10—6, nu 
au corespuns așteptărilor.

In urma rezultatelor înregistrate s-au 
calificat în finala competiției (care va 
avea loc în zilele de 21 și 22 iunie 
la București), reprezentativele re
giunilor Baia Mare, Suceava, orașul 
București și regiunea București. 

tează tare, înainte. N-ai să vezi în a- 
semenea cazuri intenții din partea ju
cătorilor adverși de a intercepta ba
lonul din aruncare, n-o să ai ocazia

„Bocancul e de vină"...

sau puterea obișnuinței...
(desen de MATTY)

să admiri pe cel care a primit balonul 
din tușă cum încearcă o pasă prin 
surprindere fie chiar prin reluarea 
mingii direct din aruncare (cum fă-

Cuplaj
pe Stadionul Republicii 

I Cele două jocuri de campionat 
) programate duminică in București 
| vor alcătui un cuplaj pe Stadionul 
} Republicii, cu următorul program: 
| ORA 16 : Dinamo — C. S. Ora- 
ț dea.

ORA 17,45: C.C.A. — C. S. Tg. 
| Mureș. 

Activitatea fotbaliștilor juniori

ceau jucătorii de la MTK). Este cert 
că pentru echipele noastre, aruncarea 
de la tușă a devenit un act în afara 
jocului, care nu se reia decît după ce 

s-au produs — nestingherite — schim
burile de balon dintre jucătorul care 
execută aruncarea și coechipierul că
ruia i-a fost trimisă mingea. Aruncă
rile de la tușă pot asigura avantaje 
— acesta este și spiritul articolului de 
regulament care le stabilește, — dar 
din asemenea aruncări pot — și au 
tot dreptul — să profite și jucătorii 
în apărare. In această privință, mar
cajul mult mai strict și efectuat cu 
convingere poate da roade nescontate. 
Așteptăm reconsiderarea aruncării de 
la tușă lăsată în disgrație de echipele 
noastre, dar prețuită — în schimb — 
de formațiile de peste hotare, tocmai 
pentru avantaje pe care noi le pier
dem — greșit — din vedere.

prelungiri. Titlul a revenit echipei Di
namo, ca fiind mai tînără. Au marcat: 
Varga (2) pentru Dinamo și Dodo (2) 
pentru Combinatul Poligrafic.

Azi vom cunoaște 
ceilalți doi semifinaliști 

ai Cupei R. P. R.
Amatorii de fotbal își îndreaptă din 

nou atenția spre Cupa R.P.R. A- 
ceastă populară competiție progra
mează astăzi două din sferturile de 
finală — ultimele — care trebuiau să 
se dispute la 25 mai: C.C.A. — C.S. 
Oradea la Orașul Stalin și Știința 
Timișoara — Dinamo Cluj la Ora
dea. Și nu s-ar putea spune că aces
te întîlniri nu pasionează, mai ales 
după ultimele rezultate din campionat, 
sau că sînt lipsite de perspectivele 
unor surprize.

Otanospori* *)

• Turneul final al campionatului 
republican de juniori a început dumi
nica trecută, cînd s-au disputat jocu
rile optimilor de finală, între campionii 
de regiuni: C.F.R. T. Severin — Ol
tul Slatina 7—1; Steaua roșie Bacău
— Ancora Galați 1—0; Știința Cluj
— Minerul B. Mare 5—1; Farul Con
stanța —- Voința Călărași 8—0; Gaz 
Metan Mediaș — Petrolul Ploești 4—1; 
Metalul Oradea — U.T. Arad 0—5; 
hui Petroșani — C.S. Tg. Mureș 1—2.

Turneul va continua duminică 15 
iunie cu jocurile sferturilor de finală: 
U.T.A. (antrenor: N. Dumitrescu) — 
Știința Cluj (antrenor: N. Munteanu): 
C.S. Tg. Mureș (antrenor: S. Deutsch)
— Gaz Metan Mediaș (antrenor; A. 
Molnar): Dinamo București (antrenori: 
I. Nedelescu și St. Stănculescu) — 
C.F.R. T. Severin (antrenor: I. Pîr- 
jol): învingătorul din jocul Sp. Mun
citoresc — campioana' regiunii Iași 
cu Steaua roșie Bacău (antrenor: Cr. 
Chica).

• Campioana orașului București a 
fost desemnată marți de jocul Dinamo
— Combinatul Poligrafic (antrenor: 
N. Gorgorin). Rezultatul: 2—2, după

In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 23 din 8 iunie au fost 
stabilite următoarele premii: Premiul 
I: 5 variante cu 12 rezultate exacte, 
revenind fiecăreia cîte 36.883 lei. Pre
miul II: 47,1 variante cu 11 rezultate 
exacte, revenind fiecăreia cîte 4.698 
iei. Premiul III: 474,8 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecăreia cîte 
699 lei. Fond de premii' 737.670 lei.

Dacă majoritatea participanților la 
ultimul concurs au fost surprinși de 
numărul surprizelor înregistrate în spe
cial în etapa campionatului categoriei 
A, cinci dintre ei s-au declarat... mul
țumiți de răsturnările de calcul pe care 
le-au provocat meciurile de la Oradea, 
Petroșani, Orașul Stalin, București. 
Desigur, ați ghicit și dumneavoastră, 
cei cinci „mulțumiți" au fost partici- 
panții care au indicat toate cele 12 
rezultate exacte. lată-i: Frank Ștefan 
din Făgăraș (pe o singură variantă 
de 2 Iei), Depner Ana din Ghimbav — 
Stalîn (pe 2 variante de 4 lei), Ion 
Balacteriu din Iași (pe 3 variante de 
6 lei), Daradics Alexe din Orașul Sta
lin (pe un buletin multiplu de 10 lei) 
și Kovacs Marx din Sf. Gheorghe (tot 
pe un buletin multiplu de 10 lei).

Lăsînd însă la o parte pe cei cinci 
premiați ai concursului trecut —■ care 
fără doar și poate merită felicitări pen
tru inspirație și... premii — să ne a- 
runcăm puțin privirile peste programul 
concursului din această săptămînă (nr. 
24 din 15 iunie) care ne amintește în 
mare măsură pe cel precedent făcîn- 
du-ne, și pe bună dreptate, să-l aș
teptăm cu singuranța că se va dovedi 
tot atît de darnic ca premii. Intr-ade
văr, revanșa meciului susținut de stu
denții timișoreni în Cupa Dunării, du
elul pentru titlu dintre Progresul Bucu
rești și Petrolul Ploești (în care Pe
trolul joacă rolul de gazdă), lupta pen
tru evitarea retrogradării dată de t J.T. 
Arad (acasă cu Rapid) și C.S. Tg. 
Mureș (oașpele Casei Centrale a Ar
matei), ca să nu mai vorbim și de me
ciurile de categorie B, asigură un con
curs dintre cele mai echilibrate și ca 
atare gata să furnizeze surprize și o 
dată cu ele premii de mare valoare.

Reprezentativa de lupte clasice a 
asociației sportive muncitorești T.U.L.- 
Finlanda și-a încheiat neînvinsă tur
neul întreprins în țara noastră, între- 
c.înd la limită — 9:7 — formația 
bucureșteană Metalul.

Reuniunea, așteptată cu mult inte
res (fiind de altfel prima întîlnire in
ternațională disputată în Capitală în 
acest an), a deziluzionat total cele 
cîteva sute de spectatori prezenți joi 
la terenul C.S.U. întrecerile s-au des
fășurat la un nivel extrem de scăzut, 
la aceasta contribuind atit sportivii 
romîni cît și oaspeții. Aceștia din 
urmă, dorind cu orice preț victoria, au 
practicat o luptă închisă, pasivă, exas- 
perînd pe adversari și spectatori. Cît 
privește pe luptătorii romîni, ei n-au 
reușit să găsească remediul împotriva 
acestui stil de luptă al finlandezilor, 
deși — este drept — majoritatea gaz
delor au făcut eforturi în acest sens 
și au atacat la lupta din picioare.

Urmărind cu atenție întîlnirile am

Campionatele internaționale de tenis ale R.P.R.
(Urmare din pag. I-a)

emoțiile a 3 mecibolwi avute de 
Mihai Sorin, care a cedat însă pînă 
la urmă cu 6—4, 5—7, 2—6. Apoi 
a fost rîndut lui Iacobini să-și vadă 
aproape compromisă partida, deoa
rece tînărul Tacaci, adversarul său. 
l-a incomodat cu serii de mingi 
liftate și baloane în urma cărora 
acesta din urmă a avut 2 mecibo- 
ktri 1 In setul decisiv însă, jucătorul 
italian a venit mai des la fileu, a 
ieșit din inerția de pînă atunci și a 
cîștigat în fața unui Tacaci care 
n a avut tenacitatea de a finaliza o 
mare victorie. Scor: 3—6, 9—7, 6—2. 
In sfirșit. apreciatul jucător ma
ghiar Âdam Stolpa a fost serios

Schiorii î$i încheie sezonul...
Ca în fiecare an, sezonul de schi se 

încheie în Bucegi în plină vară, prin 
„CUPA DE VARA" organizată de Fe
derația rotp.înă de schi. Locul de des
fășurare: Valea Albă, unde, chiar și 
acum, în mijlocul lunii iunie, zăpada 
se păstrează în cantități mari, sufi
ciente pentru a găzdui în bune condiții 
probele de slalom special pentru bă
ieți și fete.

întrecerile de duminică sînt intere
sante prin faptul că oferă posibilita
tea verificării pregătirilor efectuate de 
schiorii fruntași în ultima vreme. Fie
care ediție a acestei tradiționale între
ceri a consemnat continuitatea în pre
gătire a schiorilor și a prilejuit dis
pute dîrze și foarte spectaculoase. 
Cornel Tăbăraș, Niculae Pandrea, Mi
hai Bucur. Gh. Cristoloveanu, Ion 
Bîrsan, Ion Zangor. C. Bîrsan, Rodica 
Bucur, Mihaela Ghioarcă ș.a. își vor 
disputa întîietatea pentru ultima dată 
tn acest sezon.

Actualități din
• IN CADRUL campionatelor de tir 

ale Capitalei s-au desfășurat și între
ceri pentru grupa B. Iată campionii a- 
cestei categorii: meci englez — B. lo- 
nescu 582 p.; pistol precizie — V. 
Maneiu 517 p.; armă liberă calibru 
redus, culcat — I. Constantinescu 389 
p.; genunchi — O. Grigorescu — 368 
p.; picioare — I. Constantinescu —

Iată de ce vă sfătuim să nu așteptați 
ultima zi pentru depunerea buletinelor! 
Alcătuiți-vă din vreme schemele de 
participare și indiferent dacă preferați 
sistemul redus sau buletinele colective, 
nu uitați însă să le depuneți.

Plata premiilor de la concursul Pro
nosport nr. 23 din 8 iunie se face în 
Capitală, începînd de vineri 13 iunie 
după-amiază de la ora 17, numai la 
filialele raionale C.E.C. din raza că
rora participanții și-au depus buleti
nele.

PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres' nr. 21 au fost extrase ur
mătoarele numere:

8, 20, 18, 32, 44, 26
Numere de rezervă : 22, 4.
Fond de premii ț 721.866 lei.
Astăzi dupa-amiază începînd de la 

ora 16 va avea !oc la Agenția Centrală 
din Calea Victoriei nr. 9 ultima tra
gere din urnă a premiilor speciale în 
obiecte acordate ca premii la con
cursurile speciale Pronosport organi
zate cil prilejul Campionatelor Mon
diale de Fotbal.

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

constatat că oaspeții au făcut lupte 
doar două minute în fiecare meci, a-, 
dică în repriza de parter cînd se a- 
flau în atac. Dintre sportivii finlan
dezi singurul pe care l-am putut re
marca a fost Hakaraitien, care a uti
lizat un ingenios procedeu de trecere 
la spate. Dintre luptătorii formației 
Metalul, Radu Ion a făcut cel mai 
bun meci.

Arbitrajul a fost în nota reuniunii 
— adică slab — și a influențat direct 
rezultatul unor întîlniri. Tonul l-au 
dat aibitrii finlandezi care nu au 
fost de acord cu sancționarea luptăto
rilor lor pentru luptă pasivă.

Iată și rezultatele în ordinea cate
goriilor : Tolvanen b.p. C. Ofițerescu. 
Nejlik și Geantă meci egal, Olli a și 
Pană meci egșl, I. Popescu b.p. El- 
lonen, Hakarainen b.p. 1. Keffer. Gh 
Marinescu b.p. Imonen, 1. Radu și 
Vaklin meci egal, Kangasniemi b.’t. 
T. Tarbă

I ȘEINESCU

stânjenit de verva și momentele bine 
inspirate ale lui Eugen Cristea care, 
mai ales în setul li, ne-a oferit un 
spectacol de calitate. Dacă reprezen
tantul nostru ar fi fost mai mobil 
și mai concentrat în ultimele schim
buri, credem că n-ar fi pierdut. 
Astfel, scorul a fost favorabil hri 
Adam: 6—4, ft—6, 6—4. Tot la a- 
cest capitol al comportărilor neaș
teptate. trecem și jocul slab al lui 
Marin Viziru. Nervos, el n a reușit 
în fața talentatului Leyus cel puțin 
un rez'ultat mai onorabil. Rezultat: 
6—0, 6—2 p^itru sportivul sovietic.

La simplu femei, Bardoczi (R.P.U.) 
mai rapidă, utilizînd cu ușurință și 
în egală măsură loviturile de pe 
ambele părți, a întrecut-o (7—5,6—1) 
pe Valeria Kuzmenco, care ni s-a 
părut mai puțin hotărîtă și viguroa
să în acțiuni.

Replici slabe au opus Irina Po-
nova lui Schultz (4—6, 2—6), Eca- 
terina Roșianu lui Bassi (7—9, 1—6)
și Julieta Namian lui Johaness 
(6—4, 5—7, 2—6).

Alte rezultate: simplu bărbați: 
Andreev—Anghelescu 6—3, 6—3;
Sku.1 ja—Georgescu 6—3, 3—6, 7—5;
Pirro—Rakosi 6—3, 
Cobzuc 7—5, 6—0.
Leyus, Lihacev—T.

’ ' 6—3;

9—7; Pjatek— 
Dublu
Bădin, „...

lescu 6—3, 6—3; Garaiulis, Zacop- 
ceanu—Stalios, Kalivas 6—1, 6—2;
Gristea, Bardan—Kasap, Skulja 6—I, 

bărbați; 
Anghe-

6—2. Dublu mixt: Stăncescu, Carahi- 
lis—Schitftz, Stahiberg 6—0, 6—-3.

Programul următoarelor două zile 
prevede pe aceleași terenuri Pro
gresul (de la orele 9,30 și 16) pri
mele sferturi de finală și semifinale
în care vor fi angrenați și sportivii 
francezi (Molinari, Seghers, Nennot) 
și suedezii (Stockenberg, Rosberg) 
sosiți cu avionul aseară.

lumea tirului
348 p.; 3 x 40 — I. Constantinescu —• 
11)85 p.; pistol viteză — Gh. Vieru 60/ 
551 p.; meci englez, juniori — M. Ru- 
sescu — 575 p.; armă liberă calibru 
redus 3 x 30, senioare — D. Popa 755 
p.: juniori — M. Rusescu 814 p.

• LA ORAȘUL STALÎN a avut loc 
un concurs de tir la care au participat 
peste 50 trăgători din Arad, Cluj, Pe
troșani, Tg. Mureș, Sibiu, Ploești, 
Iași, Oradea și Orașul Stalin. Concu- 
renții s-au întrecut în cadrul probei 
de armă sport 3x20. La juniori. lo
cul I a fost ocupat de G. Toth (Arad) 
530 p., la senioare Mariana Fritz (Si
biu) 517 p., iar la seniori de I. Po- 
povici (Arad) 509 p. Echipe: Orașul 
Stalin 1 — 2536 p.

începe campionatul 

categoriei B la baschet
Duminică se desfășoară etapa inau

gurală a primului campionat «naecuiin 
de baschet al categoriei B. Conform 
hotărîrli F.R. Baschet jocurile vor înr 
cepe la ora 18 sau, în caz că există 
instalație pentru nocturne, la ora 2®, 
avînd în deschidere meciuri amicale. 
Iată programul primei etape : SERIA i: 
Mureșul Deva — Voința Oradea, Voin
ța R. Vîlcea — IXÎ.A.B. București, 
Voința Satu Mare — Rapid Cluj, Me
dicina Timișoara — Voința Tg- Mureș; 
SERIA A H-A: Politehnica Orașul 
Stalin — Aurul Negru Ploești, Fanil 
Constanța — Știința Craiova, echipa 
calificată din regiunea Suceava — C.S. 
Bacău, Roșiorii de Vede — Torentul 
palați.



Echipa de șah a R. P. Romîne
a întrecut reprezentativa R. P. Polone
Marii după -amiază, în cel de al 

doilea tur al meciului de șah între re
prezentativele R.P. Romîne și R.P. Po
lone a fost făcută o strSlacită demon
strație a s^perioritâțu jocului combi- 
nativ. Ia atac, asupra stilului pozițio
nal caracterizat prin manevre lungi, 
printr-o tactică de așteptare. Iuțete- 
gînd că acest stil convine cel mai 
bine oaspețîl'ar, echipa noastră, condu
să cu un punct la_.jauză“, și-a mo
dificat total maniera de joc, Teuștad 
nu num^ să refacă handicapul dar să 
și ia tm apreciabil avans, adjuctecîn- 
du-și astfel o victorie de mare presti
giu.

învinsă $n prrrrnil tur, maestra inter- 
uaținnală Maria pogarevici a jucat 
■excetemt res wșR, Irtkr-o partida vie- 
neză ea a depașit-o categoric pe Kna- 
j>ik și a cîștigat Strălucit printr-o se
rie de sacrificii. Alexandru Giinsber- 
ger s-a comportat în nota evoluției 
sale din primul tur. Deși de data a- 
ceasta avea negrele el a reușit să do
mine toată tabla șâ să obțină victoria 
la Vitko-Ji'gki, printre frumoasă stră
pungere în centru. Tntr-o larmă deo
sebită, Victor Ciociltea a exploatat cu 
miăiesinie jocul hazardat .al lui SI lira.

Șahistul polonez a declanșat încă din 
deschidere un veritabil asalt de pioni. 
Calm, Ciocttteâ a respins atacul, a 
cîștigat un pion și și-a creat o majori
tate zdrobitoare în centru, caTe i-a 
adus victoria. Spre deosebire de pri
mul tur și Drimer a afes atacul direct 
în partida cu Bnanicki, ciștigînd în- 
tr-irn stil frumos. Szobo a obținut un 
■evident avantaj pozițional la Tarnow- 
ski, a ocupat cu piesete grele singura 
coloană deschisă, dar lăcînd cîteva 
inexactități în criză de timp, a per
mis adversarului său să se salveze. 

Partidele Troianescu-Plaier, Mtiiielu- 
Szuksta, Gromeik^Gluțiescu și Doda- 
Pudlov an fost remize. Stagiara vic
torie a oaspeților a fost realizată de 
KoTWirozs'SĂa în fața Margaretei Teo- 
dorescu, care a întocniM-o fără succes 
pe Rorfzoa Mmta^escu.

Cîștigînd detașat cel de al doilea 
tur (6V2—S’/2) echipa noastră a obți
nut victoria în meci cu rezultatul final 
de ]]—9. Scorul, care reflectă o su
perioritate evidentă a echipei rorrfine, 
putea fi și mat mare dacă jucătoarele 
noastre s-ar Ii comportat la valoarea 
lor normală. Dar, Î11 timp ce în cele 
16 jMrtide masculine oaspeții au avut 
o singură victorie (față de cinci în- 
(lingeri) pierzînd cu 10—6, ~ în 
cete patru partide rezervate jucătoa
relor, șahistele poloneze au realizat 
trei puncte din patru. Defecțiunea a- 
cchsta ne dă de gîndit, cu atît mai 
mult cu cît la sfîrșitid acestei săptă- 
mîni reprezentativa feminină a R.P.R. 
va susține un meci cu puternica echipă 
a Iugoslaviei, în a cărei formație fi
gurează numeroase șahiste consacrate.

VALERIU CH1OSE

O frumoasă victorie a fotbaliștilor clujeni

Stiinta a întrecut pe Honved Budapesta 
Co-o)CU 1-0

SCMHȚJ-
Turul ciclist al An- 

fiptfcn filicj tiiat sfîrșit cu 
VlVLlbM victoria alergătorului 

austriac Richard Dur- 
lacher. Pe locurile următoare s-affl cla- > 
sat Bradley (AmgWa), Sweeek (Bel
gia).

• Gimci adcliști polonezi: Wfen- 
.kowski, Podahas, Osiak, Tnachanowski, 
Goszka, vor participa la competiția 
,,Route de France" deschisă amatori
lor și independenților.

Inir-tm meci infernla- 
țional -disputat la Bra-1 
tisteva, reprezentativa 
R.S.S. Llcrainiene a 

lut rect: i iormalia orasutin Kosice cn 
15—1.

te

UIPÎE

Recent au Mat sfâr
șit sâertinrîte de finală 
ăte „Cj-pei Davis* 
'(Zona europeană). 

Iată ultimele rezultate irtregistrafo : 
Franța — Suedia 3—2 I Italia — Da
nemarca 5—ffl. Alături de Franța și 
Italia s-au mai c,alifictiit în semifiiMle 
Polonia (învingătoare cu 3—2 în me
ciul cil Mexic) și Anglia — care a 
ctșt’gat cu 5—0 întîLninea cu R. F, 
'Germană. In semifinale se vor întîliâ 
Italia cu Polonia și Anglia, cu Franța.

o La Praga a începtit la 10 martie 
un mare turneu internațional de tenis 
la care participă cîțiva valoroși ju
cători din' Italia, Mexic, Ungar Ți, 
Suedia, Cehoslovacia și alte țări. 
Printre ei figurează italienii Pietran- 
geli și Sirola, ungurii Gulyas și Ka- 
tona, mexicanul Llamas ș a. Iată pri
mele rezultate: Gulyas — Becka
(Geli.) 3—1, Kafoaa — Jitemnicki 
(Ceh.) 3—0, Pietrangeli — Knnst- 
feld (Ceh.) 3—0, Schmidt (Suedia) — 
Micysa (Ceti.) 3—0, Llamas — Ja- 
ftubic (Ceh.) 3—0.

TENIS

Cluj 11 (prin telefon). 15.MO -de 
spectatori an rmnărit azi după-amia- 
ză meciul dintre cunoscuta echipă 
.DONALD BLDAPEST.A, clasată pe 

ml 3 m campionatul R.P. Ungare, 
: i ȘTIINȚA CLUJ, liderul primei serii 

categoriei B. Cu toate că ploaia 
are a căzui în iot timpul partidei a 

transformat terenul de joc într-0 pînză 
de apă, meciul a fost interesant și a 
avut multe laze spectaculoase. Terenul 
greu nu i-a împiedicat pe fotbaliștii 
oaspeți să-și arate deosebitele calități 
tehnice, ta repriza a doua, ei au fo
losit însă jocul la ofsaid, ceea ce a 
scăzut din spectaculozitatea meciului 
Știința Cluj a opus echipei bndapesta- 
ne un joc plin de impetuozitate și 
elan.

Smgttl 
în min.
Mingea _ _
o trimite cu capul in ■adincime. Mij
locașul maghiar Csako orind să de- 
gajeze, ridică mingea in fata porții, 
iar Itramrvici venit din urmă, înscrie 
'Cu capul.

Arbitrul Gh. Ilulpe — Cluj a condus 
corect echipele:

J/OAVED: Varga — Fbrocsik FI, 
Solii. Dudas — Banyai, Csako — 
‘BabolcMy, Kazinczi, Daniel (Budd 
Dl), Szacs (Timar), TirUcsik I.

ȘTIINȚA: Nicoară — Costin, Isac 
(Mure șan). Roman — G-eorgescu

(Oroszhegy), Nedelcii (Cr.șan) — Iva- 
tiouiti, MuKteaiiu (Georgescu) Petru 
Emil, Băluț, li. Moldovan.

Joi, Hotrved va juca ia Guipia Turzii 
cu Industria Sîrmei.

Ioan Gliga și lancn Tiberiu—coresp.

; Participare selectă 
la ediția din acest an 

a ,, Me mortal ui ui 
Kusoctnskr1

va

Sportivii romîni continuă să conducă 
și snaip
și să-l întreacă în ultimul tur. Concu
renții romîni N. Iliescu și P. Svoboda 
au reeditat «suportarea modestă din 
prima regată, ocupînd respectiv locu
rile 3 și 4. La sfîrșitul concursurilor da 
marți (miercuri a fost zi de odihnă) 
clasamentul individual general este 
următorul: STAR: 1. N. Ca’can-Gji. 
Petrescu (R.P.R.) 1299 p.; 2. Gh.
Lungu-M. Dumitriu (R.P.R.) 1123 p.;
3. J. Kowaleivski-M. Romanowski 
(R.P.P.) 882 p.; 4. K. Krupa-K. Schulte 
(R.D.G.) 198 p.; SNAIP: 1. V. Geles- 
M. Saghin (R.P.R.) 3024 p.; 2. L. Pre- 
descu-I. Naum (R.P.R.) XO2 p.; 3. A. 
Butucaru-V. Zamfir (R.P.R.) 2559 p ; Jț 
4 V, Costescu-D. Viespescu (R.P.R.) 
2195 p.; 5. G. Paghell-W. Dornbusch 
(R.D.G.) 2054 p.; 6. C. Mlinarski-A. 
Baranski (R.P.P.) 1468 p.; IOLA: 1. 
K. Schroter (R.D.G.) 1299 p.; 2. N. 
Iliescu (R.P.R.) 822 p.; 3. J. Szloser 
(R.P.P.) 800 p.; 4. P. Svoboda (R.P.R.) 
521 p. întrecerile continuă azi.

la
CONSTANȚA 11 (prin telefon). — 

Pe o vreme mult mai favorabilă între
cerilor nautice s-au desfășurat marți 
trei noi regate — cîte una din fiecare 
clasă — din cadrul concursului inter
national de iahting.

Regata de star, a doua din patru, a 
fost o copie aproape fidelă a regatei 
de duminică. Echipajul N. Calcan-Gh. 
Fetrescu a justificat pretențiile sale 
de întîietate în această clasă. _E1 a 
tranșat repede în favoarea sa disputa 
angajată cu echipajul Gh. Lungu-M. 
Dumitriu și a cîștigat clar. Cînd toți 
credeau că pentru concurenții germani 
și polonezi n-au mai rămas decît locu
rile 3 și 4 Gh. Lunga suferă o Itixație 
la brațul drept, și ne mai puțind face 
față efortului cedează locul 2 echipa
jului polonez 7. Kovalent'ski-M. Roma
nowski. Pe locul 4 s-au clasat ger
manii K. Krupa-K. Schultz.

La snaip trebuie remarcată compor
tarea foarte bună a echipajelor romîne 
care au ocupat primele trei locuri. Pri
mul loc e cîștigat cu autoritate de e- 
chipapjl V. doles-Al. Saghin (R.P.R.), 
pe următoarele trei locuri clasîndu-se 
în ordine L. Predescu-L Naum (R.P.R.), 
V. Costescu-D. Viespescu (R.P.R.) și 
G Pagfiell-W. Dorribusch (R.D.G.).

O regată foarte frumoasă la iolă a 
prilejuit o dispută strînsă între ger
manul Klaus Schroter și polonezul 
Jetzy Szloser. Cu mai multă îndeniî- 
nare în manevre și un mai dezvoltat 
simț al vuitului Schroter reușește să 
se dezlipească de Sz’oser, dar acesta 
din urmă găsește resurse să-l ajungă

P. Enache, corespondent

Prima zi a întîlnirii 
dintre pentatloniștii 
romîni și polonezi

Sopot 11 (prin telefon). In programul 
concursului internațional de pentatlon 
modern organizat de federația polone
ză de specialitate au survenit cîteva 
modificări. In primul rîrtd, concursul 
nu se dispută la Varșovia ci în loca- * 
latatea balneară Oliva, situată între 
Gdansk și Sopot. In al doiler^toH. 
Reprezentarea echipelor Cehost^^Kei 
și Austriei a făcut ca acest cor^ts 
să se transforme, în ultimul moment, 
într-o întîlnire între două ecliipe ale 
R.P. Polone pe de o parte și echipa 
R.P.R., pe de altă parte.

Prima probă, cea de călărie, s-a 
desfășurat miercuri după-amiază Ia 
Sopot, pe un traseu de 2.500 m.

Iată rezultatele :
INDIVIDUAL: 1. Dan Ionescu (R.P.R.) 

1.G55 p: 2. Cerus (Pol. II) 1.030 p: 
1 Bogdan (Pol. I) 996 p.; 4. Graczyk 
(Pol. li) 950 p.; 5. Roman (R.P.R.) 
865 p.; 6. K ac zor (Pol. I) 775 p.; 7. 
Sulajnis (Pol. I) 765 p.; 8. Mazur 
(Pol. I) 715 p.; 9. Lichiardapol 
(R.P.R.) 425 p. ia D. Țintea (R.P.R.) 
375 p. PE ECHIPE: 1. R.P. Polonă I 
3250 p.; 2. R.P.R. 2720 p.; 3. R.P. 
Polonă II 2050 p. Joi are loc proba 
de scrună, iar vineri cea de tir.

gol al partidei a fost marcat 
57: Nicoară degajează lung, 
ajunge la Petru Emil, care

I £

finala15 ECHIPE AU ȘANSE DE CALIFICARE IN SFERTURILE DE fotboll

Ciuleștipe
din Capitală 
azi diipă-a- 

pe stadionul

Victoriei nr. 9,

Rapid și Dinamo se îoitlnesc astăzi

Amatorii de fotbal 
au prilejul să asiste 
miază de la ora 18, 
Giulești la un tradițional meci de 
fotbal între echipele bucureștene 
RAPID și DINAMO, organizai din 
inițiativa comitetului raional U.T.M. 
Grivfța Roșie, în colaborare cu 
cluburile susamintite.

Meciul, o reeditare a partidelor 
disputate în campionat, promite să 
se ridiice peste nivelul acestora; 
este știut că întîlnirile amicale dau 
posibilitate echipelor să-și arate 
toate posibilitățile pentru că jriacă 
mult mai relaxat. Este tocmai ca
zul meciului de azi, dotat cu „CUPA 
CASEI DE CULTURA A TINE
RETULUI DIN RAIONUL GRi-

VIȚA ROȘIE”, în câre echipele vor 
evolua cu formațiile complete, adică: ’ 
Dunga — Greavu. Dodewnu, Ma
uri — Seredai, Stanca — Copil, î 
Raab, line II, Georgescu, Șerb-an i 
(RAPID) și: Uța — Popa, Căli- ' 
noiu, FI. Anghel — Ai, Vasile. ( 
Nunveiler — V. Anghel, Nicușor, < 
Ene I, R. Laeăr, Râsgega (Dl- t 
NAMO).

In deschidere, la ora 16,15, me- I 
ciul Rapid II — TAROM.

Biletele pentru aceste meciuri s-'au ț 
pus în vînzare la agenția Prono
sport den Ol.
chioșcul din Str. Ion Vidtt, casele 
de bilete de la stadioanele Dinamo 
și Giulești. Stat valabile biletele 
cu seria 12.

In zilele de 14 și 15 iunie se 
i'desfășora la Varșovia tradiționalul 
1 concurs de atletism dotat cu pre- ] 
J mini „Memorial Knsocinski-*. Aetna- 1 
la ediție a acestei competiții va 

j J cunoaște o amploare deosebita. A- 1 
\ proape 200 de atleți reprezentînd ’ 
1 15 națiuni și-au anunțat partici- 
' parea. Delegația atlețflor sovietici 

va cuprinde — între alț'i — pe ' 
Ovaaiezian, care amil aees.ta a să- 

' i'ri't la IttnpTme 7,78 m, siilițașul Țî-
1 bulenko, ș. a. De asemenea Un- 

gairia, Finlanda, Franța, Ctfcosleva- 
<cia. Norvegia., vor .prezenta pe cei 
ansi bmi atleți. Rcraînsa va alinia 

' 1 la aceste concursuri 5 'atleți clrn-
1 tre care se remarcă mana 'record

mană mondiala la săritura în înă! 
țime, lolanâa Balaș, precum și va
loroasa shldțașă NWnia iDlț:.

1 1 (Agorpres;)

ș. a.

i

A doua etapă (din serii), a turneului finali a fost extrem de disputată. 
Exceptând meciul U.R.SS. — Austria, în care fotbaliștii sovietici au re
purtat victoria la două goluri diferență și întâlnirea Argentina — Irlanda 
terminată de asemenea la un scor mai clar (3—1), celelalte partide au fost 
incerte — ca rentitat — până în ui tima clipă. Ele s-au terminat la ega- 

de un gol. lată rezsiîtatete:
mai mult cu cât victoria lor 
obținută în repriza a doua 
fusese fatală în partida cu

litate (trei dintre ele), iar două la diferențe
SERIA 1

CEHOSLOVACtA — R. F. GER
MANA 2—2 (2—«)

In prima repriză, echipa cehoslovacă 
a jucat excepțional, dominîndu-șî net 
adversarul, ta a condus cu 2—0 și 
se părea că va termina victorioasă. 
Dar în repriza secundă, fotbaliști vest- 
genrjuai aut avut o revenire puternică, 
egaltad. Ah marcat: MauojHKt și Fa- 
rajze, respectiv Schaeffer Și Rafm.
ARGENTINA — IRLANDA DE NORD

3—1 (1-1)
IncepTnd în trombă meciul, irlan

dezii conte: cu 1—0. V®r suferi ar
gentinienii ,a doua înlriugere ? Nu l 
Fiindcă ei se reorganizează în atac 
și înscriu de trei ori cwrsecutiv

CLAS A. ME NT
1. R. F. CremnuRă 2118 ;5:3 3
2. Argentina 2 1 8 1 4:8 2
3. Irlanda i 1 o 1 2:3 2
4. Ceh-osl-owMa 2 0 11 2:3 1

Dirmifluică; R. F . Gern taină—Ir lan-
d<a Argentina—Cehoslovacia.

SERIA a IS-a
PARAGUAY — SCOȚIA 3—2 (2—1)

Dovedind că scorul înKInirii» cit 
t rar.ța a fost un a-3c*deiTt, fotbaliștii 
■paragiiaycni au realizat surpriza zilei,

cu atît 
a fost 
care te 
fotbaliștii francezi.
IUGOSLAVIA — FRANȚA 3-2 (11)

Cel mai important meci al seriei a 
stat pînă în ultima clipă sub seni
nii! injertih«din«.. Iugoslavii au con
dus' jwrte în cnn. 86 cu 2—i prin go
lurile înscrise de Milutinovici (mm. 
Io) și Veselinovici (nun. 50) (după 
ce francezii deschiseseră scorul în 
min. 3 prin Foa-tahie). Atunci cînd 
nimeni nu se mai aștepta, francezii au 
egalat prin același Fontaine (nun. 
36). Toată lumea era convinsă că re
zultata! final va fi egal. Dar. abia 
pusă la centru, mingea ajunge Ia 
Vcselinovici care marchează fulgeră
tor 1 A fost un joc foarte rapid, «1 
care fotbaliștii iugos'avi au tost su
periori tetesic.

IUGOSLAVIA: Bear*—Trakovici, 
Zebeț, Sijskovici — Bostov, Krstic II — 
Petafcox’ki, Vesetinovici, Milutinovici, 
Sefculsraț, Rajkov.

FRANȚA: Remeter—Karibel, 
quet, Marche—Penverce,
Wîsrueski, Fontalme, Kopa, 
Vincent.

Jon-
Lerond— 
Pinnloai,

Ct.ASAMENT
1. Iugoslavia 2 1 1 « U 3
2. Franța . 2 1 « 1 S-.S 2
I. Paraguay 2 U 1 i:l 2
4. Scoția 2 0 1 1 S:« I

Duminică: Franța — Scoția, Para
guay — Iugoslavia.

SERIA a lil a
ȚARA GALILOR—MEXIC 1—1 (1—0)

Uontrar așteptărilor, galezij n-au 
reușit să obțină două puncte în me
ciul cu echipa Mexicului. Mai ales în 
repriza secundă, echipa Mexicului a 
atacat viguros și n-a lipsit rrailt -sâ 
provoace -chiar o mare surpriză: vic
torie contra echipei Țării Galilor.

CLASAMENT
Su«dîa
Tara GaliCor
Ungaria 
Mexic
Al doilea meci al seriei: 

SUEDIA SE DISPUTA ASTAZl LA 
ORA 19 (ORA 20 ORA BUCUREȘTI) 
LA STOCKHOLM.

Duminică: Ungaria — Alexie, Sue
dia — Țara Galilor.

SERIA a IV-a
U-R.S.S. — AUSTRIA 2-0 (1-0)

Practiced un joc atletic, în viteză, 
cu contraatacuri rapide, echipa Uniu
nii Sovietice a întrecut tehnica for
mație a Austriei la capătul unui 
meci palpitant și de un foarte ridicat 
nivel. Scorul a fost deschis î« min. 15 
de Anatolii tfiin care, pătrunrind prin 
surprindere în careul echipei adverse.

u
2. 
X 
i.

5 lfl fl W !
2 O 2 t 2z2 2
1118 1:11
2 O 1 1 1:4 1

UNGARIA-

a marcat printr-un șut fulgerător sub 
bară. Toate contraatacurile echipei 
Austriei au fost anihilate de apăra
rea formației sovietice și în special 
de portarul lașin, din nou îalr-o for
mă extraordinară. In min. 55 echipa 
Austriei beneficiază ds o lovitură de 
11 m. Trage Buzek, dar lașin intr-un 
plonjon inspirat reține balonul. După 
o scurtă perioadă de dominare a au
striecilor echipa U.R.S.S. revine în > 
atac și în min. 72 Valentin lvanov, 
la un contraatac, pune pe picior gre
șit întreaga apărare adversă înscriind 
impara bil.

UJt-S.S.: lașin — Kesarev, Krjev- 
ski, Kuzraelov — Voinov, Țarev — 
A. Ivanov, V. Ivanov, Simonian, Safe 
nikov, Him.

AUSTRIA: Schmied — Kozllcek I, 
Stolz, Svoboda — Hanappi, Koltet — 
Horde, Kozlicek “ —
Senekowitch.

ANGLIA —
Meci de uzură, 

schimb, liniile de atac ale ambelor 
echipe au jucat extrem de nervos și 
în general 
scorul alb.

H, Buzek, Korner,

BRAZILIA 0—0 
apărări excelente. In

nedccis ceea ce explică

Brazilia 
U. R. S. 
Anglia 

4. Austria 
Duminică 

glia—Austria.

1. 
S.
3.

CLASAMENT l
2 1 1 « 3:* 3, 
>1111:8!
2 • K • 23 A 
2 « • 2 •--« 0,

: Brazilia—U.R.S.S. și An-;

s.

t r


