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In cinstea aniversării aparii Hotar Ir ii din 2 iulie

Numeroase realizări ale sportivilor noștri
în ce mai nume-
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• Molinari a cîțtigat destul de

Ultima zi a „internaționalelor". 
Aceeași ambianță sărbătorească, ace
leași tribune pline. Desfășurarea ex
trem de interesantă a jocurilor din 
ajun a creat un interes și mai mare 
în jurul ultimelor meciuri finale de 
marți după-amiază. Și în mare parte 
acest interes a fo’st răsplătit cu par
tide de calitate.

In prealabil trebjuia desemnat ad
versarul lui Molinari pentru finala de 
simplu bărbați. Cei doi pretendenți, 
sovieticul Andreeo și italianul Iacobini, 
și-au continuat dimineața partida lor 
întreruptă în ajun la scorul de 6—3, 
3—6 6—4, 7—9. In excepțională dis
poziție de joc, SERGHEI ANDREEV 
a acumulat ghem după ghem cîștigînd 
ultimul set cu 6—0 și o dată cu el și 
calificarea.

< Deci, în finala probei de simplu 
masculin s-au întîlnit Serghei Andreev 

Claude Molinari. Jucătorul so- 
: foarte bine această

confruntare 'a turneului. El 
mingile cu precizie în colțuri 
ale terenului, purtîndu-și ad-•

Jean Claude 
nc începe 
imă confrt 
trimite 
diferite 
versarul, îl atrage deseori la fileu pen
tru a-1 pasa sau loba cu succes^ și, în 
general, nu riscă prea mult bizuin- 

du-se pe cuiloscufa-i regularitate. 
Acest joc sobru, exact, nu convine 
fraucezului, care, în plus, nu reușește 
să intre „în mină", acționează pripit, 
hazardat și pare chiar dominat de o 
inexplicabilă emotivitate pentru tin o- 
bișnuit a] turneelor de anvergură! 
Așa, Andreev, care nu pornea cu pri
ma șansă în această finală, obține 
superioritate evidentă, coocreti2ată prin 
ciștigarea cu ușurință a primului set.

I
^BASCHET

Scrisori din ce 
roase ne vestesc realizări în cinstea 
zilei de 2 iulie, cînd se împlinește 
un an de la apariția Hotărîrii O.O. 
,al P.M.R. șt a Consiliului de Mi
niștri cu privire la reorganizarea 

^mișcării de cultură fizică și sport 
'din țara 
doar trei din corespondențele pri
mite; REGHIN — O preocupare 
de seamă: înscrierea de noi membri 
în U.C.F.S. S-a ajuns la cifra de 
6.200 și uri nou angajament — a- 
proape realizat — sporirea acestui 
număr cu încă 1.000... Noi baze 
sportive la colectivele Voința (două 
terenuri de volei și unul de baschet), 
Sănătatea (tenis de cîmp), Avîntul (te
nis și volei). Victoria (volei)... Gimnas
tica de producție este tot mai larg apli
cată. Ea se practică la cooperativele 
meșteșugărești îmbrăcămintea 
Gheata Sport, iar în curînd va fi 
trodusă și la salariații Băncii 
Stat... Colectivul Victoria trebuie 
licitat pentru inițiativa de a lua 
patronajul său colectivul sportiv 
comuna Dedrad. iar Voința, la 
pentru faptul de a se îngriji de 

colectivului din comuna

noastră. Redăm laconic

tivitatea 
Breaza.

greu la Andreev • Celelalte două 
Jedrzejowska-Seghers ți Bassl-Pirro

Ilie Stanca—cores®.

revenit perechilor

Față in față, de-a lungul a patru seturi, Serghei .Andreev și lean Claude 
Molinari și.au măsurat forțele intr-o finală pasionantă.

(Foto: I. M1HA1CA)
In schimb, Jedrzejowska și Seghers 
au fast mult mai sigure, combative, 
incomparabil mai constante în lovi-

COMARN1SCHI 
MARDAN

Molinari și. au

în
de 
fe- 

sub 
din 
fel. 
ac-

TÎRNĂVENI — Aproape 5.000 de 
membri înscriși pînă acum în U.C.F.S. 
Colective' fruntașe: Chimica Tîrnă
veni, Voința Tîrnăveni și Voința Blaj. 
S-a evidențiat activistul sportiv 
Herța Gheorghe... Au luat ființă noi 
colective ca Unirea Tîrnăveni, ’ Trac
torul Boziaș, IÎ3AR Craciunel și 
Recojta Simiclău... A fost organizat 
consiliul orășenesc voluntar U.C.F.S. 
Blaj ...Comitetul organizatoric raio
nal U.C.F.S. pătrunde tot mai adine 
în activitatea colectivelor sportive 
din mediul sătesc. Pînă acum a în
drumat prin instructorii săi volun
tari 19 asemenea unități sportive.

loan Hasașiu—coresp.

CIMPIA TURZII 
moașă inițiativă a 
ma“ din localitate 
a fi îndeplinită. In 
najează în incinta 
două terenuri de
baschet iar alăturat un parc spor
tiv. Merită să fie felicitat tirer-tîd 
din uzină, care prin muncă volun
tară a contribuit în mare măsură la 
realizarea acestui proiect.

— O nouă fru- 
colectivului „Sîr- 
este- pe c~le da 
prezent se ante- 
arenei de fotbal 
volei și uni!' de

A. Afomeîe—coresp.

fetelor** 
SîcjfriîșoarâL

Zilele trecute, în cinstea Conferinței 
Naționale de luptă pentru pace, s-a 
desfășurat la Sighișoara cea de a IlI-a 
ediție a tradiționalei competiții „Spor- 
tachiada fetelor*. Peste 1500 de tinete 
din raionul Sighișoara s-au aliniat la 
startul întrecerilor de atletism, nata- 
ție, tir, volei și handbal. In mod deo
sebit s-a remarcat buna pregătire a 
elevelor din școlile medii și școala 
profesională textlă din Sighișoara, a 
muncitoarelor din întreprinderea „23 
August" și „11 iunie" din Sighișoara, a 
cooperatoarelor de la „Crotex", pre
cum și a colectivistelor din Laslea și 
Tigmandru.

La atletism, s-au evidențiat Erika 
Kraft, Maria Birsan, And Chițdtu. 
Inge Miskes, Doina Maftei. Luda 
Moldovan, Emma May, Maria Eisen- 
burger, Natalia Pora, Gerlinde Bar
ner, Ortun Lingner, iar Ema Kirschner 
a cîștigat proba de tir. La volei, cea 
mai bună echipă s-a dovedit „Elanul" t 
care a (învins în Lnală formația „Nico
vala"
de handbal, formația sătească 
tul" Tigmandru 
echipa

(6—2) și avantajul de 
al doilea. Sîntem de 
jucătorul sovietic a comis o greșeală 
cane a avut repercusiuni serioase a- 
supra întrecerii. El a schimbat ritmul 
mai lent, itfai calculat, pe acțiuni mai 
rapide, cu intervenții dese la fileu și 
o doză mai mare de joc ofensiv. Vrind 
să forțeze cîștigul astfel, Andreev a reu
șit să-l învioreze pe Molinari care 
— văzîndu-și periclitată orice șansă 
de victorie — devine mai atent, mai 
speculativ și recuperează pas cu pas 
terenul pierdut. In urma unor schim
buri de toată frumusețea, realizează 
7—5. In ultimele două seturi, 
francezul își desfășoară cu abilitate 

-jocul său variat, plin de vervă, dă 
dovada unei mature experiențe de con. 

' curs și câștigă. Scor final : 2—6, 7—5, 
,6—1, 6—2.
, Aproape în același timp am putut 
' afla și nurrjele 
i dublu femei: 
[GHERS. Ne ;
Nulieta Namian
»fie mult mai activă în
,unui cuplu rutinat dar mult m.ai 
[vîrslnic. Totuși, deși au condus în am
bele seturi (5—4, setbol, și respectiv 

'4—2). Namian și Nennot au „reușit" 
să piardă partida din cauza jocului 
lor lipsit de convingere, inegal, pre
sărat cu multe greșeli elementare în 
situații favorabile. Namian și Nennot 

•au dovedit din nou o exagerată emo- 
,tivitate (mai cu seamă prima), fapt 
'care lena diminuat mult din șanse.

4—1 în cel de 
părere că aci

c. 
N.

cu 2—1. In finala competiției 
Avln- 

a întrecut cu 3—1 
„Mătasea" Sighișoara.

• Echipe romleoțti în U.R.S.S.

Marți au plecat in Uniunea Soaie-' 
tică reprezentativa masculină a Bucu. 
reștiului și formația feminină Cons
tructorul București. Echipele rominești 
vor juca la 21 iunie la Kaunas, 22 
iunie la Vilnius, 24 iunie la Klaipeda, 
27 iunie la Riga, 30 iunie ta Ta lin 
și la 3 iulie din nou la Vilnius. Se-, 
lecționala Capitalei este alcătuită din: 
Fodor, Nedeff, Nosfevici, E. Nictiles- 
cu, 
cu.

ta pag. 2) I. Turjan—coresp.

vorba de hangarul de am-

de 
loc 
Un

curînd 
spectatori clujeni vor putea 
în noua tribună a stadionu- 
triare aport în realizarea a- 
construcții îl aduc oamenii

(Continuare

Construcții sportive la Cluj
In curînd, sportivii clujeni vor primi £n folosință o nouă bază sportivă Este vorba de hangarul de am

barcațiuni situat nu departe de stadionul „Gh. Gheorghiu-Dej", chiar pe malul Someșului. Construcția se exe- 
'cută după planurile ing. V. So va go, 
membru în comisia regională de spor- 
'turi nautice. Hangarul de ambarca
țiuni are dimensiunile de 14/7 m. și 
este prevăzut cu două vestiare.

, , . . d Aceasțâ construcție sportivă va ficampioanelor probei de ( . - ’ , -
JEDRZEJOWSKA—SE- >de mare f°’°S t,nenl°r Cafe pract,Ca 

„ . r canotajulaștepram ca perechea \ . .. . .... / De asemenea, construcția tribunei
mult mai activă în fata >de Ia stadlonul ”Gh’ Gheorghm-Dej 

cuplu rutinat dar mult m.ai Vna‘’n‘«ză tot mai mult. In 
mm
lua 
lui. 
'cestei 
muncii din uzinele și întreprinderile 
^orașului, care prestează cu entuziasm 
( mii de ore de muncă voluntară.

In fotografia noastră, un aspect ge-
(neraî al șantierului.

(foto FR. LASZLO)

L. Niculescu, Cr. Popes-,
Suhai, Costescu, Spiridon,' 

Mittelman, Pușcașu, Nedelea, iar
Constructorul din: Viorica Anto- 

•■nescu, Hilde Weissenburger, Maria 
Voicu, Maria Onatu, Constanța Pîrvu, 
Lavinia Vasiliu, Adriana Manolcscu, 
Octavia Cucuruz, Eva Ferencz, Ana 
Stark, Lucia Rttsu, Ștefania Dinescu.

Exemplul colectivului sportiv „SonCLtatG Q"

CAIAC-CANOE
• Sportivii noștri pleacă azi 
in Bulgaria

Azi la prinz părăsește Capitala, pe 
calea aerului, lotul reprezentativ al 
țării noastre, care va susține la Sofia 
o întilnire ca 
bulgari. Din 
alții, Simion 
nastasescu, Siavru 
Verne seu.

Iniilnirea de caiac-canoe R.P.R.—\ 
R. P. Bulgaria Se desfășoară la pro-', 
bele clasice (masculin și feminin) în 
zilele de șțmbătă 21 și duminică 22, 
iunie. 1

caiaciștii și canoișth 
lot fac parte, printre, 
Ismailciuc, Mircea A- 

Teodoroo, Aurel.

Mu-lte lucruri bune se pot spune 
despre colectivul sportiv „Sănătatea" 
din Capitală. Despre preocuparea pen
tru activitatea sportivă de masă 
(Spartachiadă, campionate de casă, 
întreceri ânlerunstftți), despre munca 
rodnică din secțiile pe ramură de 
sport, despre priceperea și operativi
tatea ou care consiliul colectivului re
zolvă problemele ce se ivesc zilnic. 
Astfel sti-nd lucrurile, nici nu se pu
tea ca latura educativă a muncii spor
tive să fie neglijată în colectivul „Să
nătatea". Și nu ne-am înșelat. Am 
găsit la acest colectiv bucureștcazi de 
mari proporții (reunește pe tinerii spor
tivi din nu mai puțin de 78 unități 
sanitare) o vie preocupare pentru e- 
ducarea sportivilor, pentru promova
rea unei critici ascuțite la adresa lip
surilor și abaterilor de orice fel, pen
tru o viață de colectiv în adevăratul 
înțeles al cuvântului.

Secretarul colectivului, Dumitru Ior- 
ga, cu care am stat de vorbă, ne spu
nea că la „Sănătatea" cazurile de in- 

; discipțltaă stat extrem de rare. Iar

atunci cînd ele se ivesc totuși, sînt 
lichidate cu . " ~
jucătorul de fotbal Ion Szabo s-a făcut 
vinovat de .
adversarului. Sancțiunile primite (eîi- 
n roi area de pe teren — di tată de ar
bitru și suspendarea pe o etapă dictată 
de comisia orășe
nească) n-au fost 
găsite îndestulătoa
re de către condu
cerea colectivului.
Abaterea lui Szabo
a fost făcută publică, au fost înștiin
țați tovarășii săi de muncă de la In
stitutul „Dr. Cantacuzino", la gazeta 
de perete a bazei sportive din Buzești 
a apărut o caricatură prin care era 
înfierat gestul lui Szabo. Prins astfel 
în focul concentric al criticii colective, 
Ion Szabo și-a dat seama de greșeala 
comisă și s-a angajat să fie un exem
plu în privința disciplinei și a respec-

proirțptrtndclne. De pildă,

lovirea intenționată a

tulul față de adversar. Și se poate 
spune că de atunci Ion Szabo nu și-a 
călcat angajamentul..

Atttudtaca in general disciplinată a 
sportivilor colectivului „Sănătatea" își 
are explicația și în faptul că majori- 

:_La antrenorilor 
■ .• t (salariați sau volun-

tari) ai secîiiltorPe

împletească mu-nca 
de instruire-antrenament cu preocupa
rea pentru o educație corespunzătoare, 
având jn acest sens sprijinul activ, 
concret al birourilor de secții. Un e- 
xemplu pozitiv este secția de tir (an
trenor Gh. Lykiardopol) unde nu s-au 
ivit niciodată cazuri de indisciplină. 
De asemenea, o bună muncă educa
tivă se duce în secțiile de tenis (an
trenor dr. Eliza Marinescu) și șah 
(antrenor Max Wexler). Poate că a-

taiea

II

celeași rezultate satisfăcătoare s-ar 
putea obține și în secția de baschet, 
dacă tânărul antrenor Nicolae Popa 
ar da dovadă de mai micită autoritate.

Am arătat mai sus că în colectivul 
„Sănătatea" există preocupare pentru 
strângerea legăturilor de prietenie în
tre membrii săi. In toamnă, sportivii 
care s-au evidențiat în mod deosebit 
au fost într-o excursie coJectivă ia 
Predeal, prilej de desfășurare a unei 
frumoase activități cultural-educative. 
In fiecare săptămână, numeroși spor
tivi ai colectivului participă la confe
rințele pe teme sportive organizate de 
S.R.S.C. in curînd, prin grija colecti
vului, se va deschide tabăra de cor
turi de la Vasile Roaită, la care vor 
veni în timpul concediului zeci de spor
tivi. Iată deci încă un mijloc 
de stimulare a muncii educative printre 
sportivii acestui harnic colectiv din 
Capitală!



CARNET
DESPRE ÎNTRECEREA ANTRENO

RILOR DE ATLETISM

In urmă cu doi ani, colegiul .central 
al antrenorilor de atletism a inițiat o 
întrecere între toți antrenorii din țară, 
icu scopul ridicării nive'mlui profesio- 
iial al acestora. Regulamentul întrece
rii cuprinde foarte multe puncte "(de 
la creșterea juniorilor pînă la obține
rea de... recorduri europene și mondia
le: de Ia un articol de specialitate pu
blicat într-un. ziar sau într-o revistă 
la ...editarea unui manual etc.) care au 
Însemnat — fiecare din ele — un im
bold în munca antrenorilor. Rezultatele 
primului an de întrecere (1956) se 
•cunosc. Tînărul antrenor Silviu Dumi- 
trescu avînd o activitate multilaterală, 
•cu roade dintre cele mai frumoase, a 
«câștigat această întrecere.

întrecerea antrenorilor a continuat 
și în anul 1957. Rezultatul? Nu-1 

,-știm. Poate succesul ei a fost mai 
fînare decît la întrecerea precedentă. 
ÎNumai că, trebuie să subliniem acest I -
jJapt totul se reduce numai la" o slm- 
5>lă supoziție, din moment ce pînă acum 
jț(în luna iunie) colegiul de antrenori 
min F.R.A. nu a găsit timpul necesar 
l'pentru a calcula punctajele obținute de 
fiecare antrenor și a alcătui clasamen
tul întrecerii acestora pe anul 1957.

Nu este păcat ca o inițiativă atît de 
inimoasă să fie părăsită? Ce părere 
arc colegiul de antrenori din F.R.AJ 
l

■*-

Patru noi recorduri republicane școlare au fost înregistrate in cadrul 
finalelor de la Ploești. Unul dintre agestea a fost stabilit de Gaspar 
Gergely (Cluj) in j^qba 'de 200 m ~ 
in cadrul campionatului* pe echipe.
CAMPIONATUL DE ATLETISM

PE ECHIPE

(22fi sec..) Gergely oa lua startul și 
(TOo: ROMEO VI LARA)

Sîmbătă și duminică se vor des- 
fășun la Cluj întrecerile din cadrul 
etici de a IlI-a etape a campionatu- 
hii republican de 'atletism pe echipe, 

cum am mai anunțat, la Cluj 
vor fi iarăși reunite toate cele 9 
echipe participante. Cu acest prilej va" 
avea loc întîlnire'a U.A.S.R.—-Dinamo, 
deosebit de importantă pentru situația 
primului loc al clasamentului general. 
Dar iată cum au fost programate cele 
trei îfltîlniri : I. U.A.S.R.—Dinamo— 
Recolta; II. Rapid—Voința—Metalul; 
III. Progresul—T.C.H.—C.C.A.

Pentru îmbunătățirea activitățiiG.M.A.Jru! comptexului
rin caracteristicile sale, com- 

este menit să 
x răspunjiă celor mai importan

te probleme pe care le ridică extin- thtealia fizică a maselor de oameni 
masă a culturii fizice și ai muncii de la orașe și sate, a ma

selor de tineret din școlile de toate 
gradele. In orașe ca Ploești, Brăila, 
Bacău, Arad etc. ca și în colective 
care în trecut obținuseră rezultate, 
dintre cele mai frumoase, ca Trac
torul Orașul Stalin, CFR București, 
„Simo Geza“ Tg. Mureș, UTA Arad 
etc. activitatea GALA. se duce as
tăzi sporadic sau a încetat cu to
tul. Nici introducerea reconfirmării 
—- la cererea majorității celor ce au 
luat parte la discuțiile din 1956 — 
nu a dat rezultatele așteptate, numă
rul celor care și-au reconfirmat ca
litatea de purtător al insignei G.M.A. S 
fiind încă mult redus.

Consiliile raionale, orășenești și 
regionale trebuie „să ia măsuri urgen
te în scopul îmbunătățirii radicale 
a activității G.M.A. Este vorba în 
primul rînd de reactivizarea comisii
lor G.M.A., de impulsionarea activi
tății din colectivele sportive, de re
înnoirea mijloacelor propagandistice și 
agitatorice menite să redeștepte in- 

‘ complexului care, 
și Hotărîrea din 2 
devină baza sîste- 
educație fizică. Tot 
consiliile regionale

Prin caracteru 
plexul G.M.A. 
cnim dă

portantă activitate este neglijată 
majoritatea colectivelor sportive, 
neputîndu-și aduce contribuția la

în 
ea 
e-

derea în i
sportului, să devină baza sistemului 
nostru de educație fizică. Chemînd 
masele la o activitate sportivă con
tinuă, multilaterală, cu o largă apli
cabilitate și un profund 
științific și ethjcativ, 
G.M.A. s-a bucurat, încă 
traducerea lui, de prețuire 
tinerelului 
sportivi.
de mii de oameni ai muncii au de
venit purtători ai insignei G.M.A. 
Dar, din cauza unor deficiențe de or
ganizare și a unor criterii nereale 
în stabilirea unor norme, în anii ur
mători complexul G.M.A. nu s-a mai bu
curat de aceeași atenție din partea 
colectivelor sportive. Scurta perioa
dă de înviorare, după discuțiile am
ple care au dus la modificarea re
gulamentului, în anul 1956, n-a con
tribuit prea mult la restabilirea unei 
activități continue în cadrul com
plexului G.M.A. Astăzi, această im-

caracter 
complexul 
de la in
dia partea 
activiștilorsportiv și a

Ca rezultat, sute și sute

Campionatele internaționale 
de tenis ale R. P. R.

(urmare din pag. l-a)

teresul în jurul 
așa cum arătă 
iulie, trebuie să 
rnukii nostru de 
în acest scop, 
UCFS vor primi în curînd sarcina de 
a analiza în modul cel mai temeinic 
activitatea de pînă acum și de a 
completa o serie de chestionare cu 
date și sugestii pentru îmbunătățirea 
activității G.M.A. Acest lucru trebuie 
făcut cu toată seriozitatea, pentru a 
permite luarea unor măsuri eficace, 
bazate pe realitate. Iar pînă atunci, 
toți activiștii sportivi au datoria de 
a pune complexul G.M.A. în centrul 
preocupărilor lor. A

N-a dat însă, un randament m,a- 
firește, pentru câ venea după o 
întîinire decisivă. In acest c’az

gent 
xim, 
altă
Marin Viziru trebuia să suplinească 
lipsurile și maj cu seamă să fie cons
tant, fapt pe care nu l-a dovedit de
cît în unele momente.

Finalele de consolare au revenit lui 
Batch (6—4, 7—5 cu maghiarul Jak- 
falvi) și Matildei Glatt (7—5, 2—6, 
6—4 cu Kendelfi).

tutile bune și au terminat victorioase 
făr® a fi solicitate la un efort prea 
mare. Scor: 7—5, 0—4.

Ultima finală, rezervată perechilor 
mixte, a dat loc la o îndîrjrtă luptă 
sportivă. Dublul italian BASSI—P1R- 
RO a cîștigat Ia Seghers—M. Viziru cu 
6—3, 5—7, 6—4. învingătorii au fost 
mult mai solidari în acțiuni, s-au com
pletat mai bine și au păstrat 
de-a lungul întregului meci acel’ași 
dinamism, aceeași forță. Pirro a ve
nit deseori la fileu pentru a inter
cepta prompt mingile, s-a deplasat 
ușor pe teren, iar Bassi a impresio
nat prin puternicele safe servicii, tăria 
loviturilor și ambiția pusă în joc. Nu 
am văzut aceleași calități și la ad
versarii lor. Seghers s-'a străduit — 
nu întotdeauna cu succes — să fina
lizeze acțiunile prin mingile ei scurte, 
cu efect, prin jocul său tactic inteli-

un mare 
dotat cu 
Bulgar".

,CUPA COMITETULUI OLIMPIC 
BULGAR"

atleți eu-

RezwtetoMeciul feminin R.P.R. — Austria 
a fost contramandat

Zn localitatea Varna, de pe lito
ralul mării Negre, se oa desfășura la 
sffrșitul acestei săptămini 
agtcurs atletic internațional 
-Cupa Comitetului Olimpic .
La întreceri, alături de o serie în
treagă dintre cei mai buni 
ropeni, vor lua parte și doi atleți ro
ndai: Maria Diti și Ștefan Mihaly.

Recent încheiată, Neuer
Wcg“ a constituit un nou’prilej de a 
se constata progresul înregistrat la

• echipele de junioare (in 7L majori
tatea formațiilor comportindu-se mult 

:aiai bine ca in competițiile organi-
• za te pînă acum. lată însă că jpcurile 
«'disputate săptămina trecută la Tg. 
.Mureș au scos în evidență și un fapt 
«legativ. Este vorba de slaba compor- 

; tare a echipei orașului Timișoara,
un centru cu vechi tradiții în hand-

• bal. Atît la cupa „Neuer Weg“, cît 
;și la celelalte întreceri disputate an- 
iterior, junioarele din Tmtișoăra s-au 
■prezentat sumar pregătite și — în 
■consecință — s-au clasat pe unul 
din ultimele locuri.

Faptul .că echipa orașului era me
reu invitată Ia întrecerile rezervate 
juniorilor nu a înseincat nimic pen
tru comisia locală din Timișoara. La 
fiecare întrecere reprezentativa aces
tui oraș se prezenta cu un lot alcă
tuit în cea mai mare parte din înce- 
i'pătoare, valoarea jucătoarelor men- 
;jinîndti-se la un nivel scăzut. Și nu 
;se poate ’ spune că în Timișoara nu
• există posibilități pentru dezvoltarea
‘unei frumoase activități ‘ - - -
tineretului...

De aceea considerăm 
datoria federației

Printr-o scrisoare adresată forului 
nostru de specialitate, federația de 
handbal din Austria a anunțat că 
datorită indisponibilității unor jucă
toare selecționate în echipa reprezen
tativă a Austriei 
urma să aibă 1 
ziua de 29 iunie 
Cum anul acesta, calendarul nostru 
internațional nu are prea multe date 
libere se pare eă această întîinire 
va avea foc anul viitor.

partida ’'care 
loc la București în 
: trebuie aminată.

în rîndurHe

_ _------ -------- -------- că este de
datoria federației ca la viitoarea 

-competiție să invite o echipă din alt 
-centru, rămînînd ca orașul Tîmi- 
eșoara să fie din nou reprezentat Ia 
întrecerile de acest gen numai d.nd 

. se va constata că acolo există o 
temeinică activitate de pregătire a 
junioarelor la handbal în 7.

Turneul echipei Judenburg

După partidele de la Reșița — al 
doilea Joc: Judenburg — Olimpia 
Reșița (cat B) 8-6 (4-6) — echipa 
masculină de handbal a orașului Ju- 
denburg (Austria) își continuă tur
neul în țara noastră jucind pzi după- 
amiazâ la Sibiu. Aci, handbaliștii 
austrieci întîlnesc redutabila echipă 
Voința clasată pe locul alIII-leaîn 
campionatul republican recent în
cheiat.

După disputarea ultimului joc din 
campionat, handbaliștii sibieni și-au

leri s-au disputat două partide res
tante. La Reșița s-au întîlnit echipele 
masculine de categoria A. Metalul 
Reșița și C.S.U. București. Echipa 
gazdă a cîștigat comod cu 11-7 (3-3). 
In acest fel formația C.S.U. Bucu
rești a retrogradat îa categoria B. 
Un alt joc restant a avut loc la Bu
curești, unde s-au cntîlrft fonmațiite 
de efitagoria B Rapid București și 
l.C.A. Arad. Victoria a revenit hand- 
baliștilor bncureșteiii cu scorul de 
12-11 (11-7). In urma acestui rezul
tat Rapid București a ocupat locul 
al II-tea în clasamentul categoriei B 
și promovează, alături de Dinamo 
București, în categoria A

In Cîmpukmg Moldovenesc pulsea
ză o vie activitate sportivă. Sub în
drumarea consiliului raional U.C.F.S. 
la școala silvică s-a amenajat o 
frumoasă sală de sport cu o supra
față de 150 m. p. și o înălțime de 4 
m., unde se pot face antrenamente 
la cîteva discipline sportive. Această 
nouă construcție a stimulat activita
tea sportivă din 
în orașul nostru 
luna februarie un 
ment la atletism 
dus de 
succes: 
etapa finală a concursului care va 
avea loc la Orașul Stalin.

Demn de relevat este și faptul că 
majoritatea copiilor înscriși la cen
trul de atletism sînt fruntași la învă
țătură și constituie un exemplu pozi
tiv pentru ceilalți tineri sportivi. No
tăm astfel pe loan Seneslav, Valentina 
Lamnec, Siegfried Gertner, Monica 
Kașper. ",

Cu toate acestea nu s-a făcut totul 
pentru bunul mers al activității spor
tive. Astfel în oraș există șapte gropi 
de sărituri (cinci la stadionul „7 
Noiembrie** și două la liceul „Dragoș

cadrul școlii. Tot 
funcționează din 

centru de antrena- 
pentru copii, con-

prof. Gh. Bratu. Un prim
5 copii s-an calificat pentru

Vodă**) care stau de un an nefolosi- 
te, deoarece nu au fost umplute cu 
nisip. Pista de atletism a stadionului 
„7 Noiembrie** nu este bine întreținu

tă. Aici se pune zgură doar de trei 
ori pe an... la zile mari! Situația 
cea mai îngrijorătoare o prezintă însă 
terenul de baschet Nici după înde
lungi tratative — duse timp de 5 
ana — între proprietarul terenului, 
fostul colectiv Progresul și colec
tivul sportiv Voința care are nevoie 
de teren, nu s-a ajuns încă la un 
acord. Urmarea: terenul este neglijat, 
tribunele se deteriorează, garilu] a 
putrezit... Aceasta în afară de faptul 
că la teren nu s-au făcut amenajări 
sanitare, din care cauză după fiecare 
meci jucătorii parcurg prin oraș cea 
50ff m. pîrră la... rîul Moldova pe^| 
a se spăla.

Remedierea tuturor acestor defici^ 
ențe trebuie *” — -u— *- —•—-« 
preocupărilor 
deoarece de 
bună parte 
activități sportive în orașui Cîmpti- 
lung Moldovenesc.

B: Sponder — corespondent

să se situeze 
colectivelor 

rezolvarea lor 
din succesul

UUllipiVllUlj 11U JIU O1V1V111

continuat pregătirile în vederea a- 
cestui meci. Este probabil că Voința 
Sibiu va 
care nu 
Schuler, 
vea loc 
cepe la I

alinia formația obișnuită din 
vor lipsi Haberpursch, Bretz, 
Roth, Kraus. Meciul va a- 
pe terenul Voința și va în- 

ora 17,30.

— Peste puțin timp, poligonul 
Tunari va găzdui a V-a ediție a 
Campionatelor internaționale de tir 
ale R.P.R. Credeți că veți putea 
realiza cifra amintită cu acest pri
lej ?

— Campionatele internaționale 
prezintă o etapă în îndeplinirea

re-
sco-

ne

în centru!
sportive, 

depinde o 
viitoarei

Boxerii de 
duminică în 

'".întreprins în 
-cum se știe, 
tat la Niș, 
formația locală Radnicki cu 
de 12—8. Intîlnirea următoare

la Dinamo s-au întors 
Capitală după turneu! 

R.P.F. Iugoslavia, 
în primul meci, 
dinamoviștii au

După 
dispu
ta vi ns 
scorul
a

vut loc la Belgrad,. în compania e- 
chipei Partizan. Iugoslavii au termi
nat învingători cu 12—8. 
boxerii noștri, au cîștigat

, Constantin, Ilie Dragnea,
Balaș și Vasiie Mariuțan. Cea de a 
treia întîinire a avut loc la Kra- 
jguevae, între Dinamo B.lț£greș.U «l

a-

Dintre 
Toma 

Mircea

clubul Radnicki din localitate. De 
data aceasta, 
bucureștenilor
Toma Constantin, 
Vasiie Mariuțan 
rile disputate, iar L. Ătnbruș, C.
Gheorghiu (a boxat la categoria 
pană), D. Prunoiu, D. Gheorghiu și 
Ghețu Velicu au obținut decizii de 
egalitate. Trebuie remarcat faptul 
că D. Gheorghiu a boxat aci cu ex
celentul campion iugoslav Jakovlevici, 
care l-a învins la campionatele eu- 
jșjene pe cațwXwl ofijnprc Satkpy.

victoria a revenit 
cu scorul de 11—9.

Ilie Dragnea și 
a*, cîștigat meciu- 

r L. ‘
(a boxat la

I
I •> t

Maestrul emerit al sportului Iosif 
Sîrbu este fără îndoială unul dintre 
cei mai 'iubiți sportivi din țara noa
stră. Performanțele sale — care de 
multe ori întrec recordurile lumii — 
și succesele de răsunet obținute în 
fața celor mai renumili maeștri ai 
tirului, Fau creat o mare popu
laritate.

Duminică, se știe, losif Sîrbu a mai 
obținut, pe poligonul Tunari, două re
zultate care îl situează în fruntea 
performerilor lumii în acest sezon. 
După ce l-am felicitat călduros pentru 
noul său succes, l-am rugat să 
răspundă la cîteva întrebări.

— Ce înseamnă noul record de 
1155 puncte, realizat la proba de 
armă liberă calibru redus, 3 X 40 ?

— Reprezintă forma mea actuală. 
Valoarea noiikii record (1155) cchiva- 
'ează cu 1183 puncte pe ținte vechi, 
adică un punct mai mult decît ultimul 
record (1182 p.) obținut înainte de 
modificarea țintelor. Deci, un progres. 
Sper însă ca în acest an să ajung la 
1160 puncte. Pentru obținerea acestei 
cifre trebuie să realizez la poziții ur
mătoarele rezultate : culcat 396—397 
p„ genunchi 388—390 p., picioare 373— 
376 p. Limita minimă este deci 1157 
p„ iar cea maximă 1163 p. lOSfâ ȘlÂ&J

pului pe care mi l-am propus. Voi 
lupta, firește, cu toate resursele pen
tru a ridica nivelul recordului, mai 
ales că voi întîlni la Tunari pe multi 
dintre cei mai îndreptățiți concurențiK 
la tstilurile mondiale. Ediția a V-a va 
fi o repetiție edificatoare înaintea cam
pionatelor mondiale de !a Moscova și 
cu siguranță că multe djn șansele 
concurenților vor putea fi întrezărite 
!a București. S-ar putea, însă, ca o 
serie de trăgători romîni să nu obțină 
acum cele mai Tune rezultate (inter
vine emoția unui concurs de selecție), 
ci la Moscova.

— Ce prevedeți pentru campiona
tele mondiale de fir ?

— O luptă extraordinară, în oare 
numai cei care vor avea nervii căliți 
vor cuceri laurii victoriei. In t:r, lu
crul cel mai important — atunci cînd 
ai ajuns la un nivel tehnic superior *- 
este acela de a te putea stăpîni, con
centra, în momentele de mare tensiu
ne. Pentru trăgătorii romîni, campio
natele mondiale de la Moscova vor 
constitui primul prilej de afirmare, în 
ansamblu, a nivelului atins și eu 
sînt convins că reușita ne va încu
nuna eforturile. Dar pentru aceasta 
ipai este nevoie de multă, foarte 
tnuită munșă!



Spartaclria3a de vară a tineretuluiA
In preajma încheierii etapei 

pe colectiv
9 Baza sportivă Dinamo din Ora

șul Stalin a cunoscut zilele ’ țrpțute 
o afluență deosebită. Încă de la 
ora 7 dimineața, — ne informează 
corespondentul nostru C. Gruia — zeci 
de tineri și tinere — muncitori tipo
grafi din colectivul „Poligrafia" au îm- 
pînzit gazonul stadionului pentru a se 
întrece în finala pe colec-tiv a Sparta- 
chiaclei ele vară a tineretului. Ei au 
participat Ia probele de atletism, volei, 
handbal și fotbal. La atletism, printre 
învingători se numără: Elena Goveșan 
(zețar) cîștigătoare la 80 m. și 500 
m. junioare, Magda Todi (legătoare) 
1.00 m. plat și aruncarea greutății. 
Alți câștigători: 100 m. plat. Gerhardt 
Rauch (zețar), greutate bărbați: Lu
dovic Bogdan (zincograf), lungime 

X bărbați: Ion Drăghici (mașinist).
& In raionul Tg. Ocna — după 

cum ne comunică corespondentul D. 
Dimitriu — Spartachiada de vară a 
tineretului se desfășoară (în special 
în ultimele două săptămîni) într-un 
ritm susținut Etapa pe colectiv a a- 
tras ta competiții peste 7.700 tineri, 
dintre care 1.500 fete. Se cuvin a fi 
subliniate rezultatele frumoase obți- 
mite în mobilizarea tineretului în co
munele Sănduleni, Onești, Borzești, 
Oituz, Mănăstirea Cașin ș.a. rezultate 
la care au contribuit efectiv profeso
rii de educație fizică și președinții 
colectivelor sportive Gh. Oiță, Radu 
Mihalcea, T. Fichios, Elena Lazăr, 
Florența Peterfi, Radu Constantin, 
Alexandru Dinga etc. Astfel, la Con
structorul Borzești, peste 550 tineri 
au luat parte Ia întrecerile de atle
tism, handbal și trîntă iar la Oituz 
s-au întrecut 20 tineri cicliști.

• Conform regulamentului de or
ganizare a Spartachiadei de vară a 
tineretului pe anul 1958, în prima 
«tapă se vor desfășura concursurile 
pe colectiv și pe comună iar spre 

•sfîrșit se va organiza și faza a 
doua, adică etapa pe centre de co
mună. După cum ne informează co
respondentul nostru C. Florică. în 
raionul Focșani a început desfășura
rea fazei a doua. De curînd au fost 
stabilite două centre de comune — 
la CWobești și Focșani — unde au avut 
loc numeroase întreceri de volei și 
fotbal. In întilnirile de volei, la Odo- 
bești locul I atit la băieți cit și ia 
fete a fost ocupat de echioek ..Viii 
cnltorul" Odobești. îinerH de Ia G.A.S. 
Horești se mîndresc cu locui I în 
întrecerile de volei care au avut loc 
la centrul Focșani, iar la fete pri
mul loc a revenit echipei Lumina 
din comuna Cîmpineanca.

FOTBAL
Note, știri, rezultate

AU FOST REPROGRAMATE RES
TANTELE LA „A" 

ULTIMELE JOCURI DE CUPA

•ț' Federația Romînă de Fotbal a 
reprogramat partidele restante din 
cadrul categoriei A și, în același 
timp, a stabilit și datele ultimelor 
două etape ale Cupei R.P.R. Progra
mul alcătuit se prezintă astfel:

Duminică 22 iunie: Știința Timi
șoara—Petrolul Ploești și C.S. Ora
dea—Jiul Petroșani (cat. A).

Joi 26 iunie: Progresul București- 
Șliința Timișoara (cat. A), și semi
finalele campionatului republican de 
juniori.

Duminică 29 iunie : Știința Timi
șoara— Steagul roșu Orașul Stalin și 
Progresul București—C.S. Oradea 
(semifinalele Cupei RPR).

Echipele stat obligate să anunțe 
federației pînă la 25 iunie orașele 
unde au căzut de acord să joace.

Joi 3 iulie: Steagul roșu Orașul 
ă. Stalin—Știința Timișoara (cat. A).

Duminică 6 iulie: finala Cupei 
R.P.R. și finala campionatului repu
blican de juniori la București.

■ Jocul Victoria Tecuci—Știința 
Galați (cat. C) de duminică a fost 
amînat pentru joi 3 iulie.

■ In perioada de afiliere (pînă la 
2 august) federația nu primește ce
reri de noi legitimări.

■ Pentru a depista juniorii buni, 
arbitrii sînt obligați să semnaleze 
federației prin rapoartele lor, pe toți 
jucătorii născuți in 1940, 1941 și 
1942 și care activează în formații 
de seniori.

C Rm. VUcea 18 (prin telefon). — 
Astăzi s-a jucat în localitate meciul 
(restanță) de categoria C, care a o- 
pus echipele Unirea Rm. VUcea și 
Flacăra Tg. Jiu. Gazdele, net supe
rioare, au cîștigat cu 4—0 (1-—0) 
urai umjctele înscrise de Baboe (2),

Deseori echipele de categorie B oferă jocuri spectaculoase, cu faze dinamice in care portarii intervin in ultimă 
instanță pentru a salva goluri care par gata făcute. In fotografie puteti vedea pe talentului Popovici (Combi
natul Poligrafic București) plonjind la timp pentru a scoate mingea din piciorul lui Leahevici (Rapid II Bucu
rești), un alt element de valoare din categoria B. Stoperul Petca (Comb. Poli grafic) — de sub supravegherea 

căruia scăpase Leahevici — urmărește fa2a mai liniștit.
(Foto: I. M1HAICA)

• au î"«eput »* emoții! • Duelul Farul — Dinamo Bacău continuă • C.F.R.
lași. Metalul Titanii București și Gloria Bistrița privesc spre categoria B • Cine va fi a patra?

O dată cu consumarea ultimei etape a categoriei A, centrul de 
greutate al activității fotbalistice se deplasează spre Cupa R.P.R. (semi
finale și finală) și campionatul categoriei B. și C, competiții care oferă 
suficiente puncte de atracție și motive de ...emoție. In prezent, echipele 
de la „B“ și „C" sînt angajate într-o pasionantă întrecere: unele
pentru a cuceri primul loc și; deci, dreptul de a promova, altele pentru 
a evita trecerea în categoria imediat inferioară. Pînă la terminarea cam
pionatului mai * ■ ■ - 
categorii ?

sfat trei etape. Cum se prezintă situația în cele două

Patru echipe in luptă pentru titlu
de la „B“ au sitn-

(30 p.). Farul 
de Dinamo Ba- 
lideri și echipele

3 (Ind. Sîrmei 
II București) e-

Ultimele etape 
plificat lucrurile în primul rînd în ce 
privește numărul candidaților la pri
mul Ioc. In ambele serii cei doi lideri 
sînt urmăriți de cîte un singur con
curent: Știința Cluj (33 puncte) de 
Cor vinul Hunedoara ' “
Constanța (32 p.) 
căii (30 p.). Intre 
clasate pe locurile 
Q Turzii și Rapid . .
xistă aceeași diferență de puncte: 5. 
Și e foarte grea de presupus că a- 
cestea din urmă vor ciștiga ultimele 
trei meciuri și că liderii Ie vor pierde. 
Astfel că singurele echipe care mai 
luptă cu șanse sînt Corvinul și 
Dinamo.

In seria întîia, Știința a pierdut

Marin Apostol și Till Popescu. In 
ttrma acestei victorii, Unirea a trecut 
în fruntea clasamentului seriei a 111-a

(D. Roșuuiu-coresp.).
• In campionatul republican de 

fotbal juniori, într un meci restanță 
contînd pentru calificarea în semi
finale, Dinamo București a întrecut 
ieri cu scorul de 4—0 (3—0) formația 
Farul Constanța. Dinamoviștii au 
prestat un joc bun. Au înscris r Vil- 
cov (win. 26, 28), Varga (min. 23) 
și Btrzu (min. 48). Ei au mar ratat 
însă și alte ocazii clare de gol: S-au 
remarcat în mod special, Vilcov, Var
ga, Dumitrescu și Vulpe anu. (N. To- 
kacek — coresp:)

• București A —București B 
(jun.) 3—4 (i—1).

0 In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 24 <Mn 
15 iunie au fost stabilite următoarele 
premii: Premiul I : 2,65 variante cu 12 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 76.808 lei; Premiul n : 221,40 va
riante cu 11 rezultate exacte revenind 
fiecăreia cite 1.017 lei; Premiul III: 
2 368,80 variante cu 10 rezultate exacte, 
revenind fiecăreia cite 142 lei; Fond de 
premii: 750.568 lei.

0 Plata premiilor de Ia concursul 
Pronosport nr. 24 dta 15 iunie se va face 
în Capitală vineri șl sîmbătă, începlnd 
de la ora 17 numai la filialele raionale 
CEC clin raza cărora și-au depus par- 
ticipanții buletinele (prima cifră de Pe 
ștrmpila agenției indică raionul astfel: 
1 — Lenin — Calea Victoriei 13; 2 — 
Tuder Vladimărescn — Calea Văcărești 
41; 3 — Stalin — Str. Nikos Bcloiacris 
5 ; 4 — Gh. Gheorghiu Dej — Calea 
Griviței 119; 5 — 23 August — calea 
Mușilor 323 ; 6 — 1 Mal — Piața Kosetti 
4; 7 — Nicolae Bălcescu — Calea Raho- 
vei 185 și 8 — Grivița Roșie — Bd. Eanu 
Manta 7.).
• Abundența de „1“ pe lista pronosticu. 

rilor exacte de la concursul Pronosport 
nr. 24 clin 15 iunie a determinat pe 
raulți participanți să creadă că omolo
garea concursului va oficializa premii 
de mică valoare. Șl totuși... valoarea 
premiilor nu se poate spune că.., ne- 
mul'fumește pe cineva. Premiul I — 
70.SÎ3 lei — este de altfel o dovadă 
grăitoare. Iată Șl pe cel care l-au ob 
ținut: Cherei Carol clin comuna Vidra 
regiunea Galați, Martin Mlloșevlcl din

La un 
puncte 
să nu

la B. Mare, cu Progre- 
și cu CFR Timișoara (în 
formă) la Cluj. Această 
Corvinuiui care are un

mult teren în ultimele etape, 
moment dat a avut 7 și 6 
avans, pentru ca în prezent _____
mai dispună decît de 3 puncte și să 
se afle înaintea unor meciuri grele: 
cu Minerul * ~
sul la Sibiu 
revenire de 
dă speranțe 
program mai ușor: cu Partizan și 
Gaz 
CFR

Metan la Hunedoara și «u 
Chiț la Cluj Deci; poate face

ClariFcări la „C”

trei serii ale categoriei C cam- In
pionii" se întrezăresc. Intr-adevăr, în- 
frîngerile surprinzătoare suferite în 
ultima vreme de Dinamo Brăila, au
făcut ca C.F.R. Iași să devină lider 
autoritar în prima serie, cu un a- 
vans de patru puncte; Metalul Ti
tanii are trei puncte înaintea Meta
lului Tîrgoviște în a doua ; iar Glo
ria Bistrița, în seria a IV-a, se și 
poate considera în categoria B: arc 
șase puncte avans, suficient pentru 
a nu mai fi ajunsă, avîndu-se ta ve
dere și golaverajul pe care îl are. In 
schimb; .foarte complicată se prezintă 
situația în seria a III-», unde Știin
ța Craiova, Metalul Oțelul Roșu și 
Unirea Rm. Vîlcea sînt în lnptă 
directă pentru șefie. Doar ultimele e- 
tape vor decide campioana seriei.

Mult rr.ai interesantă este lupta 
pentru evitarea retrogradării în toa
te cele patru serii. Se știe că în 
prima și a patra serie vor cădea din 
categoria O ultimele patru echipe, 
ultimele cinci în a doua serie șt doar 
trei (fiind cu o echipă mai puțin) 
în a treia. Un calcul sumar ne duce 
la concluzia că 26 de puncte sînt

©tanospori 1
Oțelul Roșu repunea Timișoara și bu
letinul agenției nr. 6 din București. 
Primii doi premiați au indicat cele 
douăsprezece rezultate exacte pe bule
tine multiple de 10 Iei. Buletinul agen
ției nr. 6 din București avînd o acope
rire de numai 653/fl a trebuit — in loc 
de aproximativ lOC.CGa iei — să se ,:inul 
țumească” cu numai 0,f5 premii I, 6,5 
premii II și 27,95 premii MI sau mai... 
concret cu 56-601 lei! De remarcat fap
tul că acest din urmă buletin premiat 
este un buiîtiin de indice 2-S-4 caa-e, 
dacă ar fi avut o acoperire integrală 
(1.152 lei) ar fi adus res-pectivf’or par
ticipanți 1 premiu I, lo premii 11 șl 
43 premii III. Oricum însă, buletinul 
agenției 6-București a dovedit odată 
în plus avantajele mari of crete de bule
tinele de agenție, care prin participa
rea mai multor concurenți pot asigura 
nu numai întrebuințarea unei scheme 
mai nuri (și deca a obținerii mai ușoa
re a marilor premii) ci și obții'erea li
nei suite mari de premii ii și IU care 
ridică cu mult valoarea sumei ce revine 
parti cfipanți lor.

Și acum, părăsind premiațij ultimu
lui concurs trebuie să arătăm că și 
programul celui din 22 iunie (nr. 25) 
oferă mari șanse de premii de zeci și

șase puncte. Ceea ce înseamnă că 
studenții 
neapărat 
pentru a 
tuația de 
averajului...

Lucrurile sînt și mai complicate în 
seria a doua. Aici, lupta este de-a 
dreptul pasionantă. Timp de 4 etape 
(«L 18—21), Farul a- condus cu un 

a 
și a

ciujeni trebuie să cîștige 
4 puncte în trei jocuri, 

evita orice emoție sau si- 
a mulțumi eventual... gol-

De duminică Farul a

punct; în etapa a 22-a Dinamo 
ajuns la egalitate cu Farul 
trecut pe primul loc, datorită gol
averajului. ~ ~__ 2
preluat conducerea, de data aceasta 
cu 2 puncte. Și mai au de jucat: 
FARUL cu C.S.U. la Lucurești, 
Știința ia Iași și Flacăra Moreni la 
Constanța: DINAMO cu Foresta
Fălticeni și C.S-.U. București la 
Bac an și Rapid îl la București. Bă- 
căoanii atr nn program mai avantaios 
și un golaveraj mai bun în prezent. 
Să vedem ce ..dezlegare" vor aduce 
aceste ultime 3 etape...

minimutn necesare 
afară de orice pericol 
și în ultima serie, 
treia.

pentru a fi în 
în primele două 
iar 24 în a

Una din echipele amenințate cu 
retrogradarea este Dunărea Corabia 
cu al cărei antrenor P. Prodîleanu, 
am stat de vorbă: „Echipa -ne-a 
spus el — după un start destul de 
bun luat în prima parte a campio
natului, a avut o comportare mo
destă în a doua. Aceasta pentru că 
majoritatea jucătorilor sînt tineri, 
născuți în 1938 (ca Neacșu de pil
dă) și chiar 1939 (Florea Agapie). 
Ei au înlocuit pe jucătorii mai în 
vîrstă care nu mai făceau față sau 
care aveau o eomportare nedemnă pe 
terenul de sport și în afara lui. In
teresul manifestat pentru sport și în 
special pentru fotbal la Corabia se 
vede și din existența celor șase e- 
chipe de pitici ale colectivului nostru 
și din construirea bazei sportive 
complexe din Corabia. In ceea ce 
privește retrogradarea sper că echi
pa noastră se va salva pentru că ti
nerii săi jucători doresc ca orașul 
lor să fie reprezentat și mai departe 
în categoria C“.

chiar sute de mii de Iei. Fără îndoială 
că despee echilibrul celor două semi
finale ale „Cupeu Dunării’’ este inutil 
să mai vorbim, întâlnirile de pînă acum 
devedind-o cu prisosință. Antepenulti- 
ma etapă a campionatului categoriei 
secunde rflvatlizează și ea în această 
privință cu „Cupa Dunării41 programînd 
întinări foarte echăti brațe în care sînt 
puse în joc dacă nu chiar problema 
primuSui Ioc și deci ai promovări^ în 
prima divizie (deși Știința Cluj are un 
meci foarte greu în deplasare cu Mine
rul Baia Mare) cei puțin meciuri car© 
contează foarte mult pentru evitarea 
retrogradării (Gaz Metan Mediaș-Meta- 
Iu! Reșița, C.F.R. Cluj-Minerul Lupeni, 
Unirea Focșani-Dinamo Bîrlad și poiana 
CimpOna- Combinatul Poligrafic Bucii 
rești).

Un motiv în plus deci pentru o larga 
pariiciipaire la concursul de duminică 22 
Iunie și odată cm "ceasta și amticipared 
unui fond mărit de premii i și deci la 
sume substanțiale care să răsplătească 
pe cei care vor indica 12, 11 și 1® rezul
tate exacte. Depuneți deci din vreme 
și dumneavoastră cît mai multe varia»* 
to pentru concursul Pronosport nr. 25 
Și SUCCES!

db PRONOEXPRES, Ba tragerea din 
urnă a concursului Pronoexpres nr, 22 
au fost extrase următoarele numere: 
13, 49, 45, 32, 39, 16. Numere de rezervă: 
34, io. Fond de premii: 768072 Lei.

*) Rubrică redactată de I.S. Dote-Pro
nosport,

M anirmwte 
Wo ale rotarilor 

wezemaiive M loiboi
Cei aproape _ 8000 de spectatori pre- 

zenți pe Stadionul Republicii au ur
mărit două reușite mecjuri de verifi
care ale loturilor reprezentative B și 
tineret de fotbal. S-a jucat cu multă 
convingere, mai ales s-a jucat bine 
majoritatea timpului, astfel că a fost 
atins scopul întîlnirilor; o verificare 
bună și o grupare valorică a jucăto
rilor din cele două loturi.

Selecționatele B, în special, au fur- 
niz,at ,’.ln. spectacol agreabil fot tim
pul. Alai echilibrată, mai omogenă și 
mai eficace, echipa în alb a cîștigat 
cu 6—I (3—1) prin punctele înscrise 
de Babone (2), Seredai, Niculeseu, 
Hașoti și Al. Vasile, respectiv Bo- 
tescu.

„ALBII": Dungu (Ghită) — PA- 
NAI-T, CEPULSKI (Nagy), Macri - 
AL. VASILE, NUNWE1LLER — HA
ȘOTI. SEREDAI, Leahevici, Nicti’es- 
cu, BABONE.

„ROȘrI“: Mindru — Pahonta 
GHEC, Florescu — ȚIRCOVNICU, 
UJVARI — Botescu, MARIN (Maf- 
teuță), ASAN, D. Munteanu, David.★

Jocul celor două selecționate a fost 
foarte interesant în primele 45 de 
minute cînd toți jucătorii au dovedit 
reale calități tehnice, iar înaintările 
au bombardat pur și simplu pe cei 
det portari De altfel, în acest inter
val s-au marcat 7 goluri (4—3 i>eii- 
tru „roșii"),

După pauză aspectul partidei se 
schimbă complet și jocul devine con
fuz. Cele opt goluri ale meciului 
(4—4 rezultat final) au fost marcate 
de Tabarcea (min. 16), Drăgoi (min. 
23), Dumitrescu (nrln. 36), G. Marii 
(min 40) pentru „ROȘII" și R(mb 
(min. 2ă), Georgescu (min. 29 și 31), 
Văcarii (min. 67) pentru „ALBI".

ROȘII — SFETCU —Bărbulescu, 
Motroc, Cojocaru — Staicu, Nedelc’u 
(Știința Cluj) — DRAGOI (Mihăies- 
cu), TABARCEA, lordache (Carpr.ți 
Sinaia), DUMITRESCU, G. Marin 
(Ren pe).

ALBII — Opanski (Uțu, Opansk ) 
— GREAVU (Nedelcu — C.P. Buc.), 
Mureșan (ION1ȚA), Vede teu (Mure- 
Șan) — STANCE. Neac^ (C. o 
Buc), Copil, Raab, MATE IAN U, 
Georgescu (Const ordine seu), VACARIJ.

De la școala medie mixtă
cu program special de oducațis fizică
• Secția de Invățâjaint a Sfatului popu

lar al Capitalei face cunoscut că în 
anul școlar 1^8/59 școala medie mixtă 
nr. 35 (eu program special de educație 
fizică) va funcționa în localul școlii 
medii nr. 7 „E. L. Carageale“ din calea 
Dorobanți nr. 163 cu două clase a 5-a 
și câte o clasă a 6-a, a 7-a, a 8-a, 
a 9-a, a 10-a și a 11-a. Se precizează că 
școala medie mixtă nr. 35 are acelr.și 
program, de studii ca toate celelalte 
școli medii de cultură generală, ț?r 
după absolvirea și trecerea examenu
lui de maturitate, elevii pol da exa
men de admitere în oriee facultate și 
institut de învățământ superior. Pci- 
tru clasa a 8-a concursul de artm t re 
cuprinde aceleași materii ca și la ce
lelalte școli medii, precum și un cx - 
men de verificare a aptitudinilor ii- 
zice. înscrierile pentru examenul de ad
mitere în această clasă se fac zilnic la 
sediul școlii medii nr. 7 fnitre orele 9-12 
și 16-19 unde se pot primi și informații 
suplimentare.
• Centrul de cercetări științifice al 

U.C.F.S, anunță că sesiunea de comuni
cări va avea loc în ziua de 27 iunie (și 
nu 20 iiunie cum s-a comunicat ani?- 
rior) între orele 9—13 și 17—20 în săli 
de ședințe a U.C.F.S. etaj 8 — strada 
Vasile Conta nr. 16.

„CUPA DE VARA" LA BASCHET

In cadrul competiției dotată cu „Cu.pi 
dc vară“ organizată de clubul Olimpia 
s-au înregistrat următoarele rezulte, c : 
Start—C.S.U. (feminin) 32—32 ; Ci m- 
pia—Progresul (feminin) 63—42; Olim
pia — Rapid (masculin) 74—65. întrece
rile continuă sîmbătă și duminică la 
C.S.U.

„CUPA SEMANATOAREA" LA BOX
Marți seara a avut loc, în prezența a 

peste 1-500 de spectatori finala competi
ției de box „Cupa Semănătoarea4*. Tro
feul a fost cîștigat de colectivul C.F.'R. 
— I.C.I. In cadrul ultimei reuniuni, o 
victorie remarcabilă a înregistrat Con
stantin Simion (Semănătoarea) care l-a 
învins prin K.O. pe Vasile Căruțașu 
(Sc. sp. U.C.F.S.), Andrei Ol te anu (Ves
titorul) a cîștigat la puncte întîlnirea 
cu tânărul Teodor Lucian (Semănătoa
rea), iar Nicolae Calița (Vulcan) l-a în
trecut la puncte pe Dunrî*ru Ion (Gos
podării). Trebuie remarcată de aseme
nea comportarea lui C. Popa (T.p.) 
care l-a învins prin abandon pe Vasile 
Nicoiae (Titanii). Tînărul boxer de ca
tegorie grea Alexandru Jugiubete (Ti
tanii) l-a învins la puncte pe rezisten
tul Constantin Balica (T. D.)

V. Dumitrescu și N. Tokacek — 
coresp.



In cel
Tînăra reprezentativă 

apă a țării noastre a 
acesta în mod strălucit în arena in
ternațională. Marți seara, la Mos
cova, echipa R- P. Rom: e a obți
nut un 
nînd la i 
echipă a 
cel mai 
palmares 
zentativa 
faptul că 
sovietică 
și a urcat pe cea 
tă în clasamentul 
nu't de statisticieni 
lui trecut).

La Moscova: F. R. S. S. — Romînia 3*3!
de al doilea joc: U. R. S. S. II — România 2*3
de polo pe 

debutai anul

seara 
Ron- 

surprinzător, termi- 
(3-3) cii puternica 
Fără îndoială este 
rezultat înscris în

rezult ut
egalitate
U.R.S.S.
valoros
pînă în prezent de repre- 
noastră.

i la ultima olimpiadă 
a ocupat locul al 

mai înaltă 
(neoficial) 
la sfîrșitul

(Este cunoscut 
echipa 
II Mea 
treap- 
întoc- 
anu-

de pase Marchițiu, , „găsit" liber, e- 
galează situația. A arbitrat lanos 
Boer (RJP.U.). Echipele: U.R.S.S.: 
Gcroskov—Prokopov, Semionov— 
Kartașev—Breus, Mșveniradze, Ku- 
rennoi ; R.P.R.: Ștefănescu—Bădiță, 
Zahan—Blajek—Kroner, Griițescu,

★
.MOSCOVA, 18 (prin telefon). — 

In cel de al doilea joc, desfășurat 
La Moscova, echipei de polo pe apă 
a Rofirtniei i-a fost opusă reprezen-

Marchlțiu.

tativa secundă a U.R.S.S. Ca și în 
prima partidă, întîlnirea a luat sîîr- 
șit cu un rezultat nedecis: 2-2 (1-1). 
Atît • gazdele cit și jucătorii rotriîni 
au furnizat un joc de bun nivel teh
nic, cu faze rapide și spectaculoase. 
Au marcat Zahan (2) pentru R.P.R., 
Sleapin și Lezin pentru U.R.S.S. E- 
chipa țării noastre a jucat în urtnă- 
toîarea formație : Marinescu—Zahan, 
Bădiță— Blajek—Kroner, Grințescu, 
Marchlțiu.

O frumoasă victorie internaționali 
a șahului nostru feminin

R.p. Romînă—R.p.jF. Jugoslavia 9‘|2-t■il
2

Gel de al doilea tur al meciului fe
minin de șah Romini a — Iugoslavia 
a consfințit — la un scor concludent 
— victoria echipei noastre, care re
purtează cu acest prilej un nou și 
valoros succes. Intr-adevăr, a învinge, 
și încă la 3 puncte diferență, o echi
pă recunoscută ca a doua din lume 
(după Uniunea Sovietică) reprezintă 
o performanță de mare prestigiu. Ea 
confirmă qu prisosință! dezvoltarea 
pe care o cunoaște în țara noastră 
șahul feminin, disciplină foarte tînără 
și a cărei adevărată existență a în-

★
MOSCOVA, 17 (prin telefon). 

In primui meci, desfășurat 
seara la Lujniki în prezența a 
de spectatori, echipele U.R.S.S. 
Romîniei au furnizat o partidă dina
mică și spectaculoasă. Scorul a ră
mas alb pînă aproape de sfîrșitul 
primei reprize cînd gazdele, în su
perioritate 
rea lui Blajek), 
prin 
tic’i își măresc avantajul prin 
lași Așveniradze, 
aceea jucătorii noștri să exercite o 
puternică presiune la poarta apărată 
de Goroskov. Ofensiva echipei noas
tre este încununată de succes; Bă
diță — din lovitură de la 4 m — și 
apoi Grințescu (la capătul unei fru
moase acțiuni) restabilesc echilibrul: 
2—2. Din nou gazdele se află în 
apă cu un om în plus (prin elimi
narea lui Bădița) și înscriu prin 
Prokopov. Riposta jucătorilor noștri 
este promptă. Se atacă cu întreaga 
echipă și după un spectaculos schimb

marți
3000

?'

nutnerică (prin elimina- 
reușesc să înscrie 

Mșveniradze. La reluare, sovie- 
ace- 

pentru ca după

Gh. Șerban (C.C.A.) și Dinamo I conduc
Am „Cursa Munților"

(prin tele- 
a „Cursei 
ruta Ora- 

a fost cîștigată 
Gabriel Moiceanu.

ORAȘUL STAUN, 18 
fon). — Etapa a ll-a 
Munților" desfășurată pe 
șut Stalin — Sibiu < 
de dinamovistul

Miercuri participanții la întrecere 
au luat startul în etapa a lll-a: Si
biu — Orașul Stalin (142 km). A- 
nimați de dorința de a cuceri po
ziții avansate în clasamentul gene
ral alergătorii au întreprins nume
roase acțiuni.

Ordinea sosirii în etapa a 
este următoarea: 1. L. Zănoni 3 h. 
38:38; 2. A. Șelaru; 3. Gh. Șerban; 
4. Torblc, același timp cu ^ învingăto
rul; 5. Cohanciuc 3 " "
tuhovics; 7. Ion 
timp; 8. I. Hora 3 
mirâki 3 h. 39:35; 
același timp; 11.
h. 39:56. Clasament general
3 etape: 1 Gh. Șerban (CCA) 11 h.

Ill-a

h. 38:39; 6. Tus- 
Vasile, același 

h. 38:47; 9. Ka- 
10. G. Moiceanu, 
C, Dumitrescu 3 

după

25:30; 2. L. Zanoni (Dinamo); 3.
Torok (Dosza); 4. A. Șelaru (Dina
mo) toți au același timp cu liderul;
5. Tustuhovics (Gwardia) II h. 25:31;
6. Ion Vasile (CCA); 7. V. Cohan
ciuc (Voința), același timp; 8. G. 
.Moiceanu (Dinamo) 11 h. 26:47; 9. 
Ktaminski (Gwardia), același ttmp; 
10. C. Dumitrescu (CCA) 11 h. 26:48. 
Clasa-meiit general pe echipe: I. Di
namo I 34 h. 17:47; 2. C.C.A. 34 h. 
17:49; 3. Gwardia 34 h. 22:15; 
Djnamo II 34 
34 h. 25:24.

Joi este Zi de 
dispută etapa

4.
h. 22:24 : 5. Dosza-

a
odihnă, iar vineri se 
IV-a.

EMIL IENCEG

Belgienii 
etapă a

dominat primaau
„Turului Bulgariei'

SOFIA, 18 
respondentul nostru).

(prin telefon de la co-
Miercuri la

ora. 13 s-a 
tapă a celei 
rulai Bulgariei", la care 
cicliști din 7 țări. Etapa a fost îm
părțită in două semi-etape (Sofia- 
Coc’erinovo 92 km. și Cocerinovo-Di- 
mitrovo 82 km.). Cei mal activi au 
fost alergătorii belgieni, inițiatorii 
majorității evadărilor. Cicliștii ro- 
mini au stat in espectativă și firește 
n-au putut ocupa locuri de frunte. 
Doar Braharu a acționat energic pe 
ultima parte a cursei reușind să so
sească la Dimitrovo cu unul din pla
foanele fruntașe. Clasamentul primei 
etape este următorul: 1. Van Ton- 
gerloo (Belgia) 4 h.25:I0; 2. Buysse 
(Belgia), 3 Vindervogel (Belgia), 
in același timp cu învingătorul. Ci
cliștii rorriini au ocupat următoarele 
locuri: 17. T. Braharu 4 h. 2S:52: 
32. N. Pelcaru 4 h, 26:55; 34. P. 
Gane 4 h. 28:12: 37. D. Munteanu 
același timp; 53. Gh. Calcișcă 4 h. 
38:08. Pe echipe: 1. Belgia 13 h. 
15:30; 2. Olanda 13 h. 18:58; 3. 
R. P. Bulgaria 13 h. 19:11;... 7. R. P. 
Romînă 13 h. 22:09. Joi se dispută 
etapa Dimitrovo-Plovdiv, iar vineri 
Plovdiv-Hascovo.

TOMA HRISTOV

dat startul in prima e- 
de a VIII-a ediții a „Tu- 

participă

ceput abia în anii regimului de de
mocrație populară. Succesul de acum 
ne arată că drumul pe care s-a mers, 
acela al răspîndirii șahului în ma
sele largi de tineri și tinere, a fost 
cel bun și în acest sens trebuie sS 
se persevereze în continuare.

Vrînd parcă să reediteze rezultatul 
din meciul cu Polonia, Maria Pogo- 
revici și-a luat în turul II revanșă 
asupra Verei Nedeljkovici. A fost o 
partidă agitată, cu un joc extrem de’ 
tăios, în care Pogorevici a făcut do
vada unui înalt simț combinativ. Și 
Irina Tzitron s-a revanșat pentru în- 
frîngerea din primul tur, cîștigînd Ia’ 
Velimirovici o partidă interesantă, 
deși nu lipsită de greșeli. Lidia Gtu- 
roiu a cîștigat în deschidere un caf . 
la Rocici-Delak, avantaj suficient pen- 
tril victorie. Parjidele Nicolau — Ti
mofeeva, Goian — Suturovici, Gogi- 
lea — Osterk și Balaban — Polihro- 
niade (care a îti!ocuit-o pe Rodica 
Manolescu), au fost remize. In tillima 
din aceste partide egalitatea a fost 
consemnată (în mod surprinzător) 
într-un moment cînd reprezentanta 
noastră deținea un substanțial avan
taj material și pozițional. Singură 
victorie a iugoslavelor în acest tur ’a 
fost repurtată de 
rescu.

Cîștigînd turul 
R. P. Romîne a
meci cu scorul final de 9>/2'—6'/2. O 
victorie care situează echipa noastră 
în
Și 
de

Stadler la Teodo-

il cu 5—3 echipa 
obținut victoria în

itndul celor mai bune din lume 
care confirmă succesele anterioare 
l<a Emmen și Krakovia.

V. CHIOSE
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Luptătorii romini ț 
„Cupa mondală ft

Șapte echipe din Europa și una din America de sud 
își dispută sferturile de finală

Se cunosc acum toate cele 8 echi pe care au trecut cu succes examenul 
dificil al jocurilor din serii și astăzi continuă lupta — după sistemul de 
cupă (eliminatoriu) —, înfruntîndu-se în sferturile de finală ale competiției. 
La Stockholm, pe stadionul Rasunda, 
unii Sovietice; la Malmo campioana 
ne își apără titlul în fața’ 11-lui fugo 
cent inaugurat, Brazilia joacă împotri 
Franța și Irlanda de nord luptă și etc 
finale.

Trei din aceste opt calificate au be
neficiat de o singură zi de odihnă 
înaintea confruntărilor de astăzi, ele
ment important în aprecierea șanselor 
pe 
In 
de 
de 
la . „
pentru a fi stabilit un cîștigător în 
meciul Irlanda de nord—Cehoslovacia 
au fost necesare 120 minute de joc.

Dar să ne oprim mai'întîi asupra 
pasionantei partide de baraj dintre 
U.R.S.S. și Anglia.

se întîlnesc echipele Suediei și Uni- 
mondială, reprezentativa R. F. Germa- 
slaviei; la Goteborg, pe stadionul re- 
va Țării Galilor; iar la Norrkbpitig, 

pentru dreptul de a intra în semi-

Iul egalizator în min. 42, după ce 
Zikan, extremul stingă 
deschisese scorul în min. 
lungiri, după 100 minute 
celași McParland a adus 
landei de nord : 2—1.

cehoslovac, 
19. In pre- 
de joc, a- 

victoria Tr

Astăzi se stabilesc primele patru 
echipe ale C.M.

care le au adversarii din „sferturi", 
toate cele trei meciuri suplimentare 
marți s-a dat o luptă epuizantă, 
fiecare dată victoria fiind obținută 
diferență de un singur gol. Iar

Fotbaliștii sovietici au fost 
mai buni

După două meciuri nule, fotbaliștii 
sovietici și englezi s-au întîlnit pentru 
a 3-a oară în decurs de o lună. Aspec
tul jocului a semănat foarte mult cu 
primul meci din serii, cînd sovieticii 
au condus cu 2—0 și au fost egalați 
în ultimă instanță. Și acum, prima re
priză a fost caracterizată printr-o in
sistentă dominare a reprezentative? so
vietice, englezii neputîndu-și găsi ca
dența. înaintașii sovietici asaltează 
poarta lui McDonald și tînărul portar 
englez are ocazia să-și facă remarcate 
calitățile. Dar — după cum a trans
mis radio-reporterUl N. Ozerov — și 
englezii au avut ocazii de a marca, pe 
contra-atac, punînd la încercare pe 
Iașin. Acesta avea să fie. de-altfel, 
după pauză, un factor important în 
în realizarea victoriei sovietice. Por
niți în trombă de la începutul repri
zei a doua, engjezii au bombardat 
poarta lui Iașin cu șuturi periculoase, 
dar de fiecare dată excelentul portar 
sovietic a salvat echipa sa de ia go- 
luri care păreau gata făcute. Din min. 
66,' sovieticii reiau inițiativa. In min. 
6<:. o degajare de la poarta lui Mc 
D .aid lunge la Voinov, acesta îl 
ia-'eaza ;-e llin, care pătrunde în 
cectru l ~ schimb rapid cu V. Ivanov

?1 pune în poziție de șut pe același 
llin, care deși jenat de mijlocașul 
Clayton, trimite puternic mingea în 
bară, de unde aceasta ajunge în gol. 
A fost golul victoriei, englezii neanai- 
putînd să refacă pfriă la sfîrșit han
dicapul. De cîteva ori, atacanții en
glezi s-au găsit singuri în fața lui 
Iașin, dar acesta s-a dovedit de ne
trecut.

învingătorii au confirmat forma 
■bună arătată în primele două meciuri 
ale campionatului. Iată un comentariu 
al cunoscutului ziarist suedez Peter 
Brie, publicat în ziarul „Sport“-Ziirich 
după primul meci U.R.S.S.-Anglia : 
„Ceea ce ș-a remarcat imediat, a fost 
o categorică superioritate tehnică și 
tactică a rușilor. Impresionantă este 
suplețea jucătorilor ruși, care, chiar 
dacă erau de statură mai mică dectt 
adversarii lor, au fost superiori 
focul de cap, purind in valoare 
nețea lor tehnică și excelind apoi 
jocul cu ambele picioare".

Favoriții învinși™

in 
fi- 
in

Avantajul de un gol nu s-a dovedit, 
însă, suficient în celelalte două me
ciuri de baraj. La 1—0 pentru Un
garia, după o repriză în care maghia
rii dominaseră cu autoritate dar steril, 
în partea a doua a jocului galezii 
reușesc să marcheze cu concursul a- 
părării adverse. „Sarosi și Matrai au 
adormit!..." — a exclamat exasperat 
crainicul postului de radio Budapesta, 
în momentul cînd John Charles, pă
truns în careu, l-a pus pe Ivor Al- 
Ichurch în poziție de șut: 1—1. Tot 
Sarosi are „pe conștiință" și al doilea 
gol. Neatent, el a lăsat pe Medwin 
să-i „sufle" o minge degajată cu 
mîna de Grosics >*n careu și atacab
ilii galez a introdus balonul în plasă. 
Scor fina! : 2—I pentru Țara Galilor.

Extremul stînga McParland a fost 
motorul echipei irlandeze și în me
ciul cu' Cehoslovacia. El a' marcat go-

Dintre cele patru meciuri de astăzi, 
contînd pentru sferturi de finală, două 
se impun atenției generale: Suedia- 
U.R.S.S. și R.F. Germană-Iugoslavia. 
Primul, contrar unei tradiții instituite 
de precedentele întîlniri (de două ori. 
U.R.S.S. a cîștigat categoric: 7—0 
în 1954 și 6—0 £n 1955) trebuie pri
vit ca foarte echilibrat, deoarece acutn 
Suedia prezintă o echipă întărită cn 
jucătorii recliemați din alte țări: B. 
Gustafsson (Atalanta), Liedholm (Mi
lan), Hamrin (Padova), Mellberg (St. 
Francais), Skoglund (Inter ) și Gren. 
întors definitiv în patrie.

Important este și faptul că suedezii 
se odihnesc de sîmbătă, în timp ce 
sovieticii au susținut marți meciul de 
baraj cu AngKa, în' care au depus 
serioase eforturi.

Și întîlnirea R.F. Germană-Iugosla 
via se anunță foarte echilibrată, ceea 
ce nu se poate spune despre celelalte 
două jocuri din sferturi — Franța- 
Irlanda de Nord și Brazilia-Țăra Ga
lilor — în care primele echipe trebuie 
în mod normal să-și impună superio
ritatea în fața unor echipe care au 
susținut marți meciuri de baraj epui
zante.

Concursul școlilor sportive U.C.F.S.

BIJZAU 18 (prin telefon). — După 
o zi de odihnă petrecută fa Brăila, 
tinerii alergători au luat startul în 
etapa a IlI-a, desfășurată pe ruta 
Brăila — Buzău (99 km.). De-a lun
gul celor 99 km. etapa a fost presărată 
cu numero'ase atacuri, evadări și ac
țiuni energice. In final victoria a re
venit la sprint alergătorului Alex. Zin 
(Buc.) cu timpul de 2 b. 35:15 (me
die orară 38,420 km.). In clasamentul 
general individual continuă să con
ducă FI. Cucu (Buc.), urmat de FI. 
Cristescu (Buc.), Petre Gref (Or. 
Stalin), ș.a. Pe echipe conduce se
lecționata BRĂILEI.

Joi la prînz a plecat pe calea aeru
lui la Sofia un grup de luptători ro- 
mîni c'are vor participa la întrecerile 
„Cupei mondiale" la lupte libere. Au 
tăcut deplasarea următorii sportivi: 
P. Vatrici (cat. 57 kg.), V. Popescu 
(cat. 62 kg.), C. 11 at liazi (cat. 73 
kg.), Gh. Marinescu (cat. 79 kg.) și 
FT. Balto (est 87 kg.).

Prima reun tine a competiției va a- 
vea loc mîine după masă. De altfel, 
toate reuniunile se vor desfășura după 
amiaza și sdara. Duminică vor fi cu- 
noscuți cîștigătorii la oele opt cate
gorii.

Fără îndoială, lupta pentru meda
liile de aur se va da între sportivii 
sovietici, turci, iranieni, japonezi și 
bulgari. Cît privește pe reprezentanții 
noștri, așteptăm de la ei o comportare 
cît mai bună.

Gimnastele noastre 
învingătoare în Italia

Inh’-una din cele mai vechi săli de 
sport din Triest (și chiar din italia) 
s-a desfășurat acum două zile întîl- 
nirda de gimnastică dintre echipele 
feminine ale Italiei și Republicii Popu
lare Romîne. Un public numeros a 
umplut pînă la refuz sala pentru a 
admira măiestria gimnastelor din 
cele două țări și îndeosebi pe repre
zentantele, noastre, care au făcut o 
impresie fdarle nună.

Frumoasa comportare a sportivelor 
din R.P.R. a găsit ecou și în paginile 
ziarelor apărute a doua zi după în- 
tîlnire. Subliniind măiestria acestora, 
ziarele o 
drept „o 
bilă" și 
întreaga

dalifică pe Elena Teodor eseu 
balerină acrobatică neegala- 

are aprecieri pozitive pentru 
echipă.

De peste hotare
, Intr-un concurs des-ATI FTISM fâeurat recent, record-HlLEllJlTl mana xjuiunii Sovie

tice U proba de să
ritură în înălțime Taisia Ceneik a reu
șit un valoros rezultat trecind ștache
ta ridicat» la 1,76 m. : nou record al 
VniHUi Sovietice și a doua perfor
manță mondială a -mulul.

• La Leipzț", atletul Buehl (R. D. 
Germană) a parcurs distanța de 3000 
m. obstacole în 3:55,2. Două valoroase 
performanțe a realizat Gizela Birke- 
meier i li,8 sec. pe 100 m. șl 11,0 sec. 
pe 80 m. g

Turul ciclist al Iu- 
rirl KM Koslaviei se va des-
VIVUIDIU fășura anul acesta în

tre 3—9 august pe un 
km. împărțit în nouă 
de odihnă. La această 
caracter internațional, 

-- - -- p.
Ce- 

Ger-

triuseu de M4 
etape, cu o zt 
competiție, cu 
vor fi prezențl alergători din R. 
Bulgaria, ItaU-a, R. P. Ungară. R. 
hosiovacă, R. P. Polonă, R. D. 
mană. R. P. Romînă și alte țări

DUBLA INTILNfRE U.R.S.S.—ITALIA

Potrivit unei știri 
transmise din Gdte-

borg de ziarul italian 
,,L^a Gazzetta dello

Sport“ între Secția de fotbal a Uni
unii Sovietice și Federația italiană a 
Intervenit un acord cu privire la un 
meci amical tur-retur U.R.S.S.—Italia. 
Cele două întîlnini se vor disputa la 
Roma1 șl Moscova, la date care vor fl 
stabilite, în cursul anului 1960.

FOTBAL

Giînnastcle noastre au cîștigat 
„duelul" cu reprezentantele Italiei. 
Atît la exercițiile impuse cît și ta 
cele liber alese, ele și-au dovedit su
perioritatea cîștigînd — în fina] — 
cu 372,788 puncte față de 369,141 cite 
au realizat italiencele. Din echipa țării 
gazde cele m'ai bune au fost cunoscu
tele Miranda Cicognani, Liliana Scări- 
cabaroczi și Rosela Cicognani.

După cum am subliniat, întîlnirea 
cu Italia a contat ca o ultimă veri
ficare a gimnastelor noastre înaintea 
campionatelor mondiale care vor avea 
loc în curînd. Și cu acest ultim pri
lej s-a constatat că fetele noastre 
sînt bine pregătite și la exercițiile 
impuse și la cete liber alese. In Italia, * 
ele au concurat mai bine la exercițiile 
liber alese, deși diferența dintre ele 
și sportivele Italiei a fost — ta liber 
'alese — mai mică decît la impuse. 
(184,027—181,824 la impus și 188.661— 
187,161 la liber ales). Elena Teodo- 
rescu a fost cea mai bună. Ea a cîș
tigat locul I cu destulă ușurință. Bine 
s-au comportat Emilia Liță și Ileana 
Petroșanii. In accentuată revenire de 
formă: Sonia lovan, Elena Dobrovol- 
schi și Utta Schlandt, deși ultima s-<a 
resimțit cel iriai mult după obositoarea 
călătorie de două nopți și o zi. Re
zultate tehnice:

Echipe: R.P.R. — Italia 372,788—
369,141; individual compus: 1. Elena 
Teodorescu 76,098 pet; 2. Miranda Ci
cognani T5,Q^7 pet; 3. Ileana Petro, 
șanu 74,964 pet; 4. Liliana Scarica- 
baroezi 74,664 pet; 5. Emilia Liță 
74,531 pet: 6. Rossela Cicognani 
74,028 pet.
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