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• Și sportivii raionului Dorohoi 
întîmpină ziua de 1 Mai prin partici
parea la diferite competiții. Astfel, aso
ciațiile sportive școlare pregătesc două 
ansambluri de gimnastică la care par
ticipă peste 500 de tineri. Demonstrația 
este programată pentru ziua de 1 

Mai în cadrul unei mart serbări cul
tural-sportive. Comisiile raionale pe 
ramură de sport organizează competiții 
de volei, oină, tir și popice dotate cu 
„Cupa 1 Mai“

M. Grișaru-coresp.

zinele lanos Herbak, printre care se 
află lăcătușul Arcadie Soos și elec
tricianul Eugen Andrașovschi, fotba
liști, care au înregistrat procente de 
depășire a planului de muncă cu 10— 
30 la sută. De asemenea, de multă sti
mă se bucură și tăbăcarul Gh. Mar
ton, campion republican de kipte, fa 
prezent antrenor al echipei Rapid Cluj. 
EI își depășește cu regularitate cifrele 
de plan.

Radu Fiseh - coresp. regional

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă

• Sportivii clujeni întîmpină prin 
noi realizări în muncă ziua de 1 Mai. 
Astfel, în cadrul unei ședințe de pro
ducție care a avut loc la depoul de 
locomotive din localitate au fost evi
dential lăcătușii Ioan Crăcan și Pavel 
Pipaș, fotbaliști în echipa de catego
ria C, G.F.R. Cluj, care au depășit 
planul pe primele 15 zile ale tanti a- 
prilie cu 10 la sută. Frumoase succese 
în muncă obțin și sportivii de ta u-

• In cinstea zilei de 1 Mai în pla
nul de muncă al asociației sportive 
Combinatul poligrafic Casa Scînteii 
sînt incluse o serie de competiții de 
șah, fotbal, ciclism și box. In afara a- 
cestor acțiuni, un număr de 12 grupe 
de sportivi ai asociației vor participa 
la întrecerile pentru cucerirea insignei 
„Gel mai bun sportiv din 10“.

N. Tokacek-coresp.
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laCairo: ,

Intîlnlrea de tenis dintre reprezenta
tivele R. P. Romine și R.A.U. contînd 
pentru primul tur al „Cupei Davis", în
cepe mîine la Cairo. In vederea acestei

SPARTACHIADA DE VARĂ A TINERETULUI

Au început întrecerile celei de a IV-a ediții a Spartachiadei de vară a tineretului. In curirtd vor pu
tea fi văzuți disputîndu-și cu ardoare întiietatea mii de atleți, înotători, cicliști, handbaliști, jucători de oină, 
luptători, voleibaliști, fotbaliști, popicari și trăgători.

In fotografie: aspect de la o întrecere de volei desfășurată anul trecut in Capitală.
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Sportivii participă cu însuflețire 
la acțiuni patriotice

Tinerii sportivi de la Gospodăria A- 
grioolă de Stat Cogealac din raionul 
Isitria, constrtuiți în brigăzi de muncă 
patriotică, au arat peste plan 200 ha 
și au plantat 320 pomi. Tractoriștii de 
îa S.M.T. au ascuțit în orele lor libere 
40 cuțite pentru pluguri. De asemenea 
Oi au amenajat un frumos parc. In a- 
ceastă acțiune s-au evidențiat în mod 
deosebit tractoriștii Gheorghe Goiaea, 
șef de brigadă, Nicoară și Murat ea nu.

Animați de dorința de a aduce o 
contribuție cît mai mare ta succesul 
munoilor agricole de primăvară, spor
tivii și sportivele de la G.A.S. Săcele, 
îndrumați de către organizația de 
partid, organizația de bază U.T.M.

sportive, 
voluntar 
Totodată 
anul a-

și consiliul asociației 
s-au angajat să însănunțeze 
15 ha porumb și 20 ha grîu. 
ei s-au hotărîit să însilozeze 
ceata 50 tone frunze pentru hrana a-
nimalelor ipe timpul iernii. In cadrul 
unei adunării generale, tractoriștii ute- 
miști s-au angajat să economisească 
oîte un litru de motorină pentru fiecare 
normă zilnică.

Brigăzi de muncă patriotică s-au mai 
constituit și în comuna Fîntîoele, unde 
sportivi ca Marin Frătuțu, Hie Vasîle 
și alții s-au evidențiat 1a lucrările ne
cesare irigării unei suprafețe de 10 ha 
grădină legumicolă.

Ștefan Constantin

Vești din regiunea Ploești
• COMISIA DE FOTBAL de pe lîngă consiliul raional U.G.F.S. Po

goanele a deschis în comuna Pogoanele un curs de arbitri. Printre elevii 
fruntași se numără Gheorghe Beteringhe, Ion Barbu, Ion Suga și_ alții, cara 
în viitorul apropiat vor <

• DE GURI ND AU 
LUAT SFIRȘIT între
cerile returului campio
natului de popice al 
raionului Cîmpina. Pri
mul Ioc în clasament

« IN ACESTE ZILE,
Pogoanele se desfășoară o mare ac- pionatului 
țiune de amenajare a noi terenuri 
volei necesare disputării

• O DATĂ CU VE
NIREA PRIMĂVERII, 
în orașul Cîmpina a 
sosit — ca în fiecare 
an — caravana 
material și 
ment sportiv, 
a cunoscut 
din primele zile

conduce meciuri din campionatul raional, 
îl deține Rafinăria 
Cîmpina I, urmată de 
C’.S. Poiana, Rafinăria 
Cîmpina II, 
Cîmpina 
Cîmpina.

Textilla 
și Petrolul 
Cele mai 

bune rezultate indtvi-
în raionul dițiuni a

duale au fost realizate 
de jucătorii Purje, Chi- 
țescu, Chiciorea, Stă- 
nescu, Burduhosu, Bu- 
nea, Ghiciu șl Han- 
drea.

B. Ionescu

CU 
echipa- 

care 
încă 

o 
atare afluență de cum-

de 
în bune con-

părători, dornici să se 
aprovizioneze cu ma
teriale necesare în ve
derea sezonului în aer 
liber. Au fost puse la 
dispoziția solicitanților 
cele mai variate sor
timente de tricouri, 
treninguri, mingi, pan
tofi de baschet etc. Din

meciurilor 
raional.

din cadrul caiu-

D. Roșu
inițiativa LD.M.S. Plo- 
ești și a consiliului 
raional U.C.F.S. Cîm- 
pina s-au luat măsuri 
ca în cursul acestei 
luni să se deschidă în 
localitate un magazin 
cu material și echipa
ment sportiv.

Eugen Stroe

confruntări importante a tenisului ro- 
mînesc, marți dimineața au părăsit Ca
pitala cu avionul jucătorii Gheorghe 
Viziru, Marin Viziru și Constantin 
Năstase. In seara aceleiași zile, de
legația noastră a și sosit în Capitala 
R.A.U.

Pentru partidele din aceste trei zile, 
reprezentativa noastră va avea — pro
babil — următoarea alcătuire: în me
ciurile de simplu vor juca Gheorghe 
Viziru și Constantin Năstase, iar la 
dublu frații Gheorghe și Marin Viziru. 
Forul de specialitate de la Cairo va 
alinia pe Eadr El Din El Sayed (ac
tualmente cotat drept primul tenismen 
al R.A.U.) și Kamel Moubarek. Deși 
cei doi jucători din R.A.U. au fost 
învinși acum doi ani la București de 
Gheorghe Viziru, iar Badr El Din El 
Sayed a pierdut și la Constantin Năs
tase, ținînd seama de avantajul tere
nului, întîlnirile se anunță echilibrate. 
Pentru a obține succes, sportivii ro-

mini vor trebui să facă apel la tot 
bagajul lor de cunoștințe tehnice $1 
tactice, să arunce în luptă întreaga 
lor energie. Și noi sîlitem convinși că 
jucătorii noștri nu vor precupeți nici 
un efort pentru o comportare cît mai 
bună, pentru a reprezenta cu cinste 

Ia Gezira Sporting 
a întilnî-

culorile noastre
Club — locul de desfășurare 
rilor de tenis de Ia Cairo.

Așa cum s-a mai anunțat, 
toarea meciului R.P.R.—R.A.U. va juca 
în turul doi cu cîștigătoarea partidei 
Irlanda—Noua Zeelandă. Această întîl- 
nire, inițial programată la Dublin 
pentru sfîrșitul acestei săptămîni, a lost 
amînată pentru zilele de 30 aprilie, 1 
și 2 mai tot Ia Dublin. De aceea și 
confruntarea din turul II se va disputa! 
la 15, 16 și 17 mai. Dar pînă atunci 
să așteptăm primele vești de la Cairo, 
unde mîine au Ioc primele două jocuri 
de simplu.

învingă-

Norme pentru selectionarea în lotul olimpic 
al R. P. Romine la ciclism și la tir

CICLISM 1959 1960

100 km. pe echipe 2.20:00,0 2.18:00,0
200 m lansat 11,7 11,4
1.000 m. start de

pe loc 1:13,0 1:12,0

La Timișoara

.-3^

Competiții cicliste 
pentru tineret

La Timișoara 
desfășurat recent 
concurs de ciclism 
tat cu „Cupa școlii 
sportive de elevi din 
Timișoara". La între
ceri au luat parte ti
neri alergători din
Cluj, Orașul Stalin, 
Oradea, București și 
Timișoara. Competiția 
s-a bucurat de un 
deosebit succes. Iată 
reziliatele tehnice în
registrate :

40 km. — 
cronometru — 
ohipe: 1. Șc.
U.G.F.S. Orașul Stalin

s-a 
un 

do-

contra- 
pe e- 

sp. eL

(antrenor N, Qhicom- 
ban) 1 h. 02:5g0; 2. 
Victoria Bucureștf(an
trenor E. Galgotzi) 1 
h. 04:09,0; 3. Voința 
Cluj (antrenor V, Vlă- 
duț) 1 h. 05:Q4X>; 4. 
Șc. sp. el. 1 Timișoa
ra (antrenor F. Witt
man) 1 h. 06:37; 5. 
Dinamo Oluj; 6. G.S, 
Oradea; 7. Ambalajul 
metalic Timișoara; 8. 
Șc. sp. el. II Timișoa
ra; 9. G.F.R. Cluj; 10. 
Șc. sp. el. III Timi
șoara.

Proba pe circuit 
pentru juniori cat. I:

1. I. Ardeleanu (Ora
șul Stalin); 2. G. Po- 
povici (Orașul Stalin); 
3. G. Vasilescu (Bucu
rești); 4. A. Ferenc 
(Oradea); 5. A. Bul- 
gariu (Timișoara); 6. 
S. Mureșan (Cluj).

Proba 
pentru 
ll-a;
(£luj); 
(Cluj); 
(Cluj); 
(XSluj);
(Oradea); 
(■Cluj).

pe circuit 
juniori cat. a
1. I. Sekeli
2. T. Ambruș

A. Orban 
Poruțiu 
Sarkozi

I. Antal

3.
4.
5.

A.
A.
6.

4.000 m. indivi
dual 5:15,0

Urmărire pe
echipe 4:45,0

TIR

5:10,0

4:40,0

1960
[Armă liberă 3x40 focuri 
i (calibru mic) 1-145
. Armă liberă 60 focuri
r (calibru mic) 594
lArmă liberă 3x40 focuri
[ (calibru mare) 1.130
k Pistol liber 60 focuri 560
“ Pistol viteză 60 focuri 588
Talere 200 98%

SCHI
• Sportivi romîni la „Cupa de 
aur" de ia Cervinia

Gross

Aspect de la desjușurarea concursului pe circuit care a avut loc la 
Timișoara.

J Marți au părăsit tara plecînd In
> Italia schiorii romîni Niculae Pandrea,
> Cornel Tăbăraș și Gh. Bălan, oare vor 
1 participa la tradiționalul concurs „Cupa

,de aur", pe pîrtiile masivului Cervinia 
1 ,(4.482 m) din nordul Piemontului. In 
■ cadrul acestui concurs se vor desfii*. 
. șura probele de slalom uriaș și coba* 

i rîre

GIHVASTKA
• Participanții sovietici și ît«n 
lieni la campionatele internațio

nale ale R.P R.

La federația noastră au început să 
sosească înscrierile participanților ta 
campionatele internaționale de gimnas* 
rică ale R.P.R. Ieri s-au primit înscrie* 
rile din partea forurilor de specialitate 
din U.R S.S. și Italia.

Uniunea Sovietică va fi reprezentată 
de gimnast ii Victor Lisițki și Iurii Ma- 
kurin și de gimnastele Sofia Muratova 
și Ludmila Egorova. Participarea 
valoroșilor concurent i sovietici este o 
garanție pentru nivelul tehnic ridicat 
al campionatelor.

Din lotul italian vor face parte Arrigjb 
Garnoli și Angelo Vicardi la băieți, MiJ 
randa Cicognani și Gabriella Santa-ranaa cicog 

îrelli la tete.



*

Zile însorite de primăvară...
L A sosit primăvara și în Valea Jiului! Munții înalți dip împrejurimi 
J mai au pe vîrful lor cîte o căciulă albă de zăpadă, dar jos în vale adie 
l un vînt cald. Razele strălucitoare de soare se oglindesc în apele învol- 
f burate ale Jiului. Iar viața oamenilor de pe aceste meleaguri seamănă 
k tot mai mult cu aceste zile de primăvară însorite, ea devine pe zi ce 
F trece mai frumoasă. Din adîncurile pămînțului mîinile sîrguincioase ale 
J muncitorilor mineri scot la suprafață tot măi multe tone de cărbune, ' 
I dind industriei noastre zilnic șiruri întregi de vagoane încărcate cu această 
r hrană atît de necesară industriei noastre socialiste. Și munca lor este 
1 răsplătită din plin, Partidul și Guvernul asigurîudu-le condiții de viață 
f din ce în ce mai bune. Mereu apar blocuri noi de locuințe confortabile, 
/ 'se construiesc cluburi, săli de cinematografe, stadioane, săli de sport. 1 
l După muncă, pe minerii din Valea Jiului îi așteaptă multe prilejuri de 
r distracții, de odihnă. Un prieten drag le este și sportul. Ei se adună lingă 
\ mesele de șah, se întrec pe terenurile de sport, sau stînd în tribune în- 
f curajează echipele preferate.
7 In ultimii ani activitatea sportivă din Valea Jiului a luat un avînt 1 
» deosebit Tot mai
> ciațiilor sportive, 
jr . cabanele pitorești 
J aceste locuri am
I aspecte din viața și activitatea sportivă de zi cu zi a oamenilor muncii 
f din Valea Jiului. i s

multi oameni ai muncii se încadrează în secțiile aso- 
participă CH entuziasm la diferite întreceri, vizitează 
din munții apropiați. 6u prilejul popasului făcut prin 
văzut multe realizări frumoase. Iată mai jos cîteva

■Ar

Interviu la 500 metri sub pămint...
Liftul coboară cu mare rapiditate în 

adîiKimile pămînțului. Se aprind lăm
pile de mineri și pornim de-a lungul 
coridoarelor lungi, întortocheate, ar
terele minei. Aici circulă încontinuu 
vagonetele încărcate eu cărbune, în- 
dreptîndu-se spre suprafață. E lung 
drumul pînă la „inimă", pînă la aba
taje, unde pulsează în ritm viu viața 
minei...

Cărbunele — acest diamant negru, 
cum i se mai spune — strălucește 
la lumina becurilor electrice. Minerul 
Ion Ungureanu, unul dintre cei mai 
talentați practicanți ai sportului lup
telor de la Petrila, își îndreaptă toată 
atenția asupra muncii lui. După cîteva 
clipe ne zărește. Fața i se luminează 
de un zîmbet larg și ne întîmpină cu 
salatul tradițional al minerilor: „No
roc bun, tovarăși!“ E ușor să aduci 
vorba despre sport. Aceasta e doar 
pasiunea lui Ion Ungureanu, fiul co
lectivistului din Sarinasup (regiunea 
Constanța).

— Abia de două luni am început să 
practic luptele — ne spune minerul

insemiîăii
despre moca sportivă 
dim raionul Petroșani
• Asociația sportivă din Uricani,

de curînd înființată, riumără 400 de 
membri U.C.F.S. și a strîns cotizații 
în valoare de 2.500 de lei. Spor
tivii de la Uricani au obținut rezul
tate frumoase în competițiile de masă; 
ei au avut un reprezentant și la fi
nala Spartachiadei de trîntă: pe
Sandu Gheorghe.

• La faza regională a Spartachia
dei de iarnă sportivii din raionul Pe
troșani au ocupat cele mai multe 
locuri fruntașe: 4 locuri I kt haltere, 
§ la trîntă și 1 la tenis de masă.

• Asociațiile sportive Constructo
rul, Jiul, Voința, Parîngul din Pe
troșani stau slab cu strîngerea coti
zațiilor membrilor U.C.F.S. și nu-și 
dau interesul pentru îndreptarea si
tuației.

• Minerul Vulcan organizează nu
meroase competiții de casă, întreceri 
inter sectoare. In prezent se fac pregă
tiri pentru desfășurarea concursurilor 
dotate cu Cupa 1 Mai.

• Anul treeut în toamnă, sportivii 
din Cluj au făcut o demonstrație de 
tir cu arcul în raionul Petroșani. De 
atunci în numeroase asociații se prac
tică acest sport frumos. Astfel, la 
Bănița, mulți săteni au îndrăgit tj- 
rul cu arcuL

*

Ungureanu —, dar de-a lunci tare 
mi-e drag acest sport. Am fost „des
coperit" cu ocazia primelor întreceri 
ale Spartachiadei de Iarnă din acest 
an. Antrenorul Grigore Grăjdan m-a

Minerul Ion Ungureanu s-a afir
mat cu ocazia întrecerilor de trintă 
ale Spartachiadei de iarnă din acest 
an și astăzi este un component de 
nădejde al secției de lupte din aso
ciația sportivă Minerul Petrila.

îndrumat la secția de lupte a asocia
ției sportive „Minerul Petrila" și de a- 
tunci lucrez sub îndrumarea lui. La 
Spartachiada de trîntă am obținut re

Snteesă activitate
Pe bună dreptate asociația sportivă 

Minerul Lupeni are cu ce să se mîn- 
drească. In prezent registrele de evi
dență cuprind 4.500 de membri 
U.C.F.S., dintre care 85—90% sînt 
cu cotizația la zi. Secțiile de fotbal, 
lupte, rugbi, haltere, popice, volei, at
letism, ciclism, box au o activitate 
vie. Mulți tineri muncitori, mineri, 
tehnicieni se îndreaptă zilnic spre te
renurile de sport, găsind în activitatea 
sportivă un excelent mijloc de recrea

re după orele de muncă.
Antrenorii diferitelor secții pun un 

accent mare pe atragerea tineretului 
în sport, pe educarea comunistă a a- 
cestuia. Astfel, în secția de box, — de 
exemplu — în locul elementelor necores
punzătoare din punct de vedere mo
ral, ca Mihai Belea, sau loan Borșoș, 
au fost promovați mulți tineri talen
tați, fruntași în muncă și sportivi de 
nădejde.

(sei din Lupeni se mîndresc cu mulți 
sportivi de valoare: popicarii Iosif 
Pelcic și loan Nemeș, fotbaliștii Crăî- 
niceanu, Cotroază și Onea sînt numai 
clțiva. Ei sînt înconjurați cu dra
goste de tovarășii lor de muncă, sînt 
apreciați de ei pentru rezultatele lor 
frumoase la locul de producție și pe 
terenul de sport.

Sportivii din Lupeni se mîndresc 
și cu frumoasele baze sportive care 
stau la dispoziția tuturor celor care 
doresc să facă sport. De curînd a fost 
dată în folosință și o spațioasă sală 
de gimnastică.

Am făcut p vizită la clubul și sala 

Brigada 
de muncă patriotică 
a tinerilor fotbaliști 

de la Lonea <
Soarele dispare încet după vîrful 

muntelui. Pe stadionul așezat la poalele 
Parlngului,-fotbaliștii de la Lonea au 
terminat ' antrenamentul...

Tovarășul Mițu, secretarul organiza
ției U.T.M. a Exploatării Miniere Lo- 

: nea citește apelul ■ organizației tinere
tului în legătură tu alcătuirea brigă
zilor de mutică patriotică. Fotbaliștii 
echipei Paringul primesc, cu. entuziasm 
propunerea de a forma o brigadă pa
triotică de muncă. Obiectivul ei ? 
Propunerea o fac jucătorii: întreți
nerea bazelor sportive de la Lonea, 
participarea la acțiunea de strîngere 
a fierului vechi șl bine înțeles cit 
mai mari economii la locul de pro
ducție. In echipa de fotbal sînt 4 
membri și candidați de partid pre
cum și 13 utemiști. Aceasta repre
zintă o garanție in plus că brigada 
de muncă patriotică a fotbaliștilor 
duce
oare

la bun sfirșit angajamentele 
și le-a luat.

zultate bune. Sper, că în viitor voi 
progresa și mai mult.

— Și eu sînt foarte mulțumit de 
el — intervine tov. Purda Constan
tin, șeful de schimb. — Este unul 
dintre cei mai buni muncitori ai 
schimbului nostru. Dacă mai Vreți să 
cunoașteți cîte ceva despre activitatea 
lui, întrebați-1 pe antrenorul lui, care 
lucrează aici în apropiere.

Ne despărțim de interlocutorii noș
tri și gornim în căutarea lui Grigore 
Grăjdart, care lucrează în brigada 
fruntașă a lui Hajdu Iuliu, Erou al 
Muncii Socialiste.

— Noroc bun I — ne salută antre
norul de lupte. — Ați venit să vedeți 
cum lucrează ortacii mei ? Să știți 
că toți sînt oameni, nu glumă. Berin
da Nicolae, electrician, Ungureanu 
Ion, miner, Măthe Adalbert, muncitor 
la atelierele mecanice, Gabor Ion, mi
ner, Virag Mihai, frînar, Vladislav 
Silviu, miner, sînt printre primii la 
locul de producție. Ei sînt totodată 
sportivii fruntași ai secției de lupte. 
Gheorghe Pop și Bende Ion au par
ticipat în acest an ia finalele Sparta
chiadei de trîntă. Și ceilalți au obți
nut rezultate bune în competițiile re
gionale. Avem mulți juniori talentați, 
cu mari perspective. Toți participă în 
mod regulat la antrenamente. Intr-un 
cuvînt: merge treaba !

Da, așa e . luptătorii de la Petrila 
fac treabă bună nu numai în sălile 
de sport, ci și la locul de muncă. Ca 
și în sport, în muncă ei sînt în pri
mele rinduri.

sportivă la £upeni 
de gimnastică din Lupeni, unde zi de 
zi se adună mari grupuri de tineri și 
vîrstnici. Sala mare, bine amenajată, 
îi găzduiește pe boxeri, luptători, volei
baliști, iar în timpul iernii și pe fotba
liști, rugbiști, jucători de tenis ele. 
Vestiarele curate, dușurile asigură toa
te condițiile igienice necesare practi
cării sportului.

Clubul are multe săli spațioase, cu 
ferestre mari, prin care pătrund ra
zele luminoase ale soarelui. Mesele de 
șah stau aliniate în perfectă ordine, pa
letele de tenis de masă parcă te invită 
la joc... Alături, în bibliotecă, raftu
rile sînt pline de cărți, iar în sala de 
lectură ziarele și revistele așteaptă pe 
oaspeți. Răsfoim cartotecile. Iată aici 
cartoteca lui Carol Crăiniceanu, elec
trician la sectorul VI, jucător al se
lecționatei de juniori a țării la fotbal: 
Ehrenburg: „Furtuna", Raskatov:
, Probleme de electrotehnică", Jack Lon
don : „Chemarea străbunilor", Hasek: 
„Bravul soldat Svejk", Bubennov; „Mes
teacănul alb" — sînt numai cîteva din 
numeroasele cărți citite în ultima pe

rioadă... — „Este unul dintre cei mai 
pasionați cititori aii bibliotecii — ne 
spune bibliotecara —, dar mai sînt 
mulți alți sportivi care ne vizitează 
des".

Astfel își petrec timpul lor liber 
muncitorii, sportivii din Lupeni, dis- 
trîndu-se și îmbogățindu-și mereu cuno
ștințele. .

Materiale redactate de
ILDIKO GYORGYPAL

O vizită făcută recent în orașul Craiova ne-a prilejuit o 
constatare îmbucurătoare: rubrica noastră „Lovitura de pedeapsă" are 
...•rude și în provincie și încă din cele mai apropiate. Inițiativa comisiei 
orășenești de. propagandă a. U .C.F.S. Craiova, de a monta în plin centrul 
orașului o gazetă satirică, în care sînt biciuite moravurile învechite, ati
tudinile incompatibile cu titlul de sportiv de tip nou, merită toate feli
citările și este demnă de a fi urmată și de alte comisii.

(Foto : O. pîngu)

va 
pe O importantă competiție de gimnastică: 

finalele campionatelor de juniori
Sîmbătă și duminică vor avea Ioc 

la Cluj finalele campionatelor de ju
niori la gimnastică. Această competi
ție va fi o trecere în revistă a cadre
lor de rezervă în această ramură de 
sport și — in acefași timp — va con
stitui un prim criteriu de selecționare 
a celor mai buni gimnaști și gimnaste 
care vor participa la tabăra de vară 
organizată de F.R.G. pentru ridicarea 
nivelului de pregătire a tineretului.

Campionatele de juniori din acest 
an s-au bucurat de mare popularitate 
în rîndurile tineretului. Un exemplu 
concludent în această privință: la 
faza regională a campionatului au 
participat 290 băieți și 327 fete! Nu 
a fost ușor să alegi din acest număr 
pe cei mai buni, care să fie invitați 
la finale. Printre participanți notăm 
pe Anton Radar (R.A.M.), Constantin 
Nevschi (Bacău), Lucia Holovaschi, 
Georgeta Dumitriu (Constanța), A- 
lexandru Szilagyi, Mariana Bruck 
(Cluj), Maria și Ecaterina Crăciu- 
nesett (Galați), Mircea Artopolescu 
(Pitești), Mircea Lisovschi, Ligia Fi
lip, Crisanta Neagu (Ploești), Kon
rad Kasper, Heide Maentele, Christa 
Schinker, Emilia Scorțea (Reg. Stalin), 
Cristina Doboșan, Despina Gruiev 
(Timișoara), lulia Podoreanu. Elena 
Tutan, Cristina Andrița, Edtnee llie 
(oraș București) nume care au și de
venit cunoscute în gimnastică. E re
gretabil însă faptul că regiunile Su
ceava și Hunedoara nu vor avea nici 
un reprezentant la finală.

Programul campionatelor cuprinde 
în afara probelor de gimnastică, și

Pe marginea campionatelor de scrimă ale junioriior

Centre de scrimă care au rămas în urmă...
Împrejurările ne obligă să revenim 

la o discuție începută cu două luni în 
urmă, privind creșterea și formarea de 
noi cadre în scrimă. Semnalam atunci 
că, față de posibilitățile existente, nu
mărul celor ce practică acest sport și 
valoarea lor nu satisfac în general ce
rințele actuale ale sportului nostru în 
plin avînt. Și dădeam ca exemple ora
șele Oradea, Timișoara, Tg. Mureș și 
București, apreciind că din aceste cen
tre de scrimă se pot ridica elemente 
noi susceptibile de progres. Ca bază 
de discuție ne servise atunci compor
tarea nesatisfăcătoare a unor scrinieri 
în „Cupa orașelor", competiție rezer
vată tinerilor sub 21 arii.

Campionatele juniorilor recent dispu
tate au ridicat din nou această pro
blemă, scoțînd din cauză unele echipe 
de orașe și, dimpotrivă, întărind con
vingerea asupra unor lipsuri consta
tate la echipele altor orașe. Dar să vor
bim în primul rînd de acele centre care 
ne-atr dovedit că se îngrijesc de creș
terea și pregătirea unor sportivi pentru 
viitor. Cel mai elocvent exemplu îl o- 
leră Satu Mare. Intr-un clasament 
(neoficial) acest oraș a ocupat din nou 
locul I. La Satu Mare se duce o per
manentă ntuncă cu tineretul, cu copiii 
și, firește, la fiecare competiție de a- 
cest gen alte și alte nume apar în 
foile de concurs, alți și alți sportivi 
își înscriu numele pe tabelele de per
formanțe. Și din Tg. Mureș am remarcat 
de această dată mulți tineri sub 18 
ani. De altfel, orașele Tg. Mureș și 
Satu Mare sînt printre cele ce au a- 
vut la campionatele de juniori cei mai 
mulți conct'.renți, ceea ce dovedește că 
federația de specialitate apreciază mun

probe de atletism, care contribuie în 
mare măsură la dezvoltarea multila
terală a juniorilor și junioarelor, lată 
programul întrecerilor: sîmbătă dimi
neața : probe atletice pentru toate ca
tegoriile și exerciții impuse pentru ca
tegorii superioare: sîmbătă după masă: 
băieți categorii inferioare; duminică 
dimineața: fete categorii inferioaie, 
precum și exerciții liber alese catego
rii superioare

Duminică dimineață la ,.Dinamo” 

0 reuniune de box 
cu caracter de selecție 

pentru „europenele” 
de la Lucerna

Duminică dimineața va avea Ioc la 
velodromul Dinamo o reuniune pugi- 
listică cu caracter de selecție, în ve
derea alcătuirii lotului de boxeri care 
vor reprezenta țara noastră 1.: campio
natele europene de la Lucerna. Iată 
programul galei: N. Puin—V. Vintilă, 
C. Gheorghiu—C. Toma, M. Urlățea- 
nn—A. Farcaș, I. Mihalic—V. Czegeli, 
G. Dumitrescu—S. Bogoi, M. Stoiăn— 
Marin Ion, N. Șerbu—C. Stănescu D. 
Gheorghiu—Tr. Stuparu, Gh. Negrea—- 
O. Cioloca, N. Mîndreanu — D. Ră- 
gălie. Reuniunea va începe la ora 10.

ca secțiilor de scrimă din aceste lo
calități și de aceea a și invitat un nu
măr mai mare de sportivi. Pozitivă 
este și activitatea Ia Cluj (reprezen
tanții acestui oraș au cucerit trei ti
tluri) ca și cea din Sibiu, Craiova, 
Cărei etc.

Atunci, tinde-i necazul? In primiri 
rînd în... București, oraș care are cei 
mai mulți antrenori și dintre cei mal 
bine pregătiți. La ora actuală Bucureș- 
tiul este reprezentat în competițiile de 
scrimă pentru tineret numai de școala 
sportivă de elevi și de clubul sportiv 
școlar. Mulțumitor? Nu, după părerea 
noastră. De ce ntt iau antrenorii bu'cu- 
reșteni exemplul celor din Cluj, care au 
avut ia campionate trăgători din chi
biți sportiv școlar și din asociațiile 
sportive Știința și Progresul ? De 
ce nu mai întîlnim în concursuri — 
așa cum se întîmpla înainte vreme — 
sportivi de la Progresul, Metalul sau 
alte cluburi și asociații buct.reștene ? 
Este clar că interesul pentru tinerele 
elemente a slăbit inadmisibil de mult 
în ultima vreme.

Nici la Arad, Oradea sânt Timișoara 
lucrurile nu sînt ct.' mult schimbate față 
de cele din București, deși unii sportivi 
din aceste orașe ■ au obținut perfor-' 
mante valoroase chiar cu prilejul re
centelor campionate. Dar ei constituie 
exemple izolate. Ceea ce rămîne valabil 
este remarca privind lipsa de preocupa
re pentru asigurarea unei baze largi d« 
mase în scrimă Este timpul ca antre
norii noștri să înțeleagă, în sfîrșit, că 
trebuie să facă o cotitură în munca 
cu tineretul și... s-o fa~ă1

EL. MATEESCU ,



Note, știri, rezultate Pregăttpi pentru „Cupa RXPID1*
Lotul R.P.R. joacă azi la Russe

In continuarea pregătirilor pentru meciul cu Turcia de la 26 aprilie, 
Iotul nostru reprezentativ de fotbal susține azi la Russe un meci de veri
ficare, cu formația locală Dunav, din prima categorie a campionatului bul
gar. Această întîlnire este utilă pentru că va supune echipa noastră la un 
examen dificil în condițiunile unui joc în deplasare, pe un teren necunoscut 
și în fața unui public care, fără îndoială, va încuraja echipa locală. In plus, 
Dunav — o echipă care practică un fotbal viguros și care are multă putere 
de luptă — va face pe jucătorii noștri să se întrebuințeze serios. In această 
partidă lotul va intra — probabil — pe teren în urmatoSrea' formație : Toma- 
Popa, Garicaș, Greavtt (Macri nu-i încă refăcut de pe urma unei entorse) 
Al. Vasile, Ntinweiller-Oaidă, Constantin, Dintilescu, Mateianu, V. Anghel, 
urmînd ca în timpul jocului să fie folosiți și alți jucători.

Duminică un cuplaj la „Republicii"
Pentru duminică lotul are asigurat 

an alt meci de pregătire, de data 
aceasta la București cu Farul 
stanța. Intîlnirea va avea loc

Echipele bucureștene de categorie A au Susținut întîlniri amicale

Con- 
pe 

Stadionul Republicii și va fi precedată 
ie derbiul seriei a doua a catego
riei B, Metalul Titanii — Tarom. Ul- 
limele pregătiri ale lotului vor 
oc marți, miercuri și joi (joc 
:u o formație de categorie C).

întîlniri amicale
Duminica trecută s-au disputat cîteva 

octiri amicale, ale căror rezultate au 
ost:

© Brad: Aurul—U.T.A. 3—2 (0—1).— 
loc tehnic, rapid. Aurul a meritat vic- 
oria; a dominat măi miift. Au marcat 
n ordine: Țîrlea (UTA), Murzacu 
Aurul) — din 11 m —, Sereș
UTA) — din lovitură liberă de la 

!0 ni —, Manea (Aurul) și Dănciu- 
escu (Aurul).
• Galați: Știința — Dinamo Bacău 

!—2 (0—1). — Joc viu disputat, în 
:are gazdele au dat o replică vigu- 
oasă băcăoanilor. Au marcat: Asan 
2) pentru Dinamo, Zgardan și Voicu 
Știința).
• Constanța : Farul — IMUM Med

gidia 5—0 (3—0). Cel mai bun com- 
lartiment al Farului a fost atacul. 
Vi marcat: Ciosescu (3), Niculescu 
;i Moroianu.

avea
ușor

© Bocșa Vașiova: Metalul Bocșa 
Romînă — Știința Timișoara (tineret) 
5—0 (3—0). Au marcat: Tudoroiu
(3) și Bîrzu (2).
• Făgăraș: Chimia — Torpedo 3—1 

(1-1).
• Timișoara: Știința — Drubeta

Tr. Severin 3—1 (1 —i). — Joc de 
cîmp egal. Studenții au cîștigat prin

două aufo- 
a marcat

golul lui lordăescu și 
goluri. Pentru oaspeți 
Hamza.

• Ieri, echipa Rapid — din categoria 
C — a întrecut într-o partidă amicală 
pe Flacăra Moreiii (cat. B) cu 
(1—0) prin punctul înscris de 
mitrescu.

Dunav Russe la București

1—0 
Du-

A fost perfectată revanșa meciului 
Metalul M.I.G. Titanii-Duna v Russe. 
Cum se știe, fotbaliștii buoureșteni au 
reușit să termine la egalitate (0—0) 
partida disputată acum cîtva timp la 
Russe. Revanșa va avea loc în ziua de 
22 aprilie la București.

In această perioadă de întrerupere 
a campionatului categoriei A, echipele 
își continuă în mod obișnuit activitatea 
de pregătire și susțin meciuri amicale, 
cu scopul de a menține jucătorii în 
formă în vederea reluării campionatu
lui (3 mai) și de a încerca o serie de 
elemente tinere. Formațiile bucureștene 
au jucat duminică, iar sîmbătă aceas
ta se vor întîlni în cadrul ’unui turneu 
dotat cu „Cupa . Rapid", care se va 
desfășura în nocturnă pe Stadionul Re
publicii. Reamintim 
mo—Progresul (ora 
Rapid (ora 20).

Duminica trecută,
Tr. Măgurele cu Oltul, de care a dis
pus cu 4—0 (1-—0) prin punctele mar
cate de Crișan (2). Bone și Raksi. 
Militarii au folosit o echipă interesantă 
ca alcătuire: Voinescu — E. Nagy 
(Cepolski), Fr. Nagy, Dragomirescu 
(E. Nagy) — Zavoda II, Mihăilescu 
— Rakși, Crișan, Constantinescu, Bone’ 
Renie. Cum se vede, au jucat toți ju
cătorii de rezervă.

De asemenea, și Rapid a încercat cî- 
teva elemente noi. Ceferiștii au evoluat 
la Zimnicea, unde au întrecut formația 
locală Dunărea cu 8—1 (2—1), punctele 
fiind marcate de Olarii (2), Nisipeanu 
(2), Matei, Stanca, Copil și lonescu, 
respectiv Mărdioșanu. Rapid a aliniat 
echipa : Dungu — Mecu, Neamțu, 
Văcaru — Langa, Stancu — Copil, 
lonescu, Nisipeanu, Olaru, Matei.

Dinamo s-a deplasat la Craiova, unde 
a jucat cu Dinamo. Scor final: 4—2

programul: Dina-
18.15) și C.C.A —

C.C.A. a jucat la

La 29 martie, în cadrul campionatului, Progresul a reușit să dispună 
de Dinamo cu 1—0. Fotografia de mai sus reprezintă o fază din această 
partidă: Călinoiu cîștigă un „duel" cu Oaidă, sub privirile lui Sura (în al 
doilea plan, dreapta). Va reuși Dinamo să se revanșeze în meciul amical 
de sîmbătă seară? (Foto: V. Bageac)

prilie și ou G.G.A. la 26 aprilie, iar 
Dinamo București cu Dinamo Bacău 
ia 26 aprilie la P. Neamț.
— - - ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

în campionatul 
categoriei B la handbal

La Cluj, în cadrul campionatului re- 
ublican de handbal categoria B s-a 
ispuitat ieri meciul dintre Știința Cluj 
i Știința Galati. Gazdele au învins 
u i6—10 (5—4).

R. F1SCH, coresp. regional

(2—0) pentru bucureștem. Au marcat: 
Biikossy, Vîlcov, Călinoiu șt Ene, res
pectiv llie Petre și Marica. Formația 
bueureștenilor:’ Coztna — Valcan, Mo- 
troc, Panait II — Călinoiu, Dragomir, 
— Semenescu, Varga. Biikossy (Ene), 
Vîlcov (Stoenesou, Biikossy), Stiru.

In fine, Progresul a făcut luni un 
meci de antrenament cu o combinată 
A. S. Pompierul, de care a dispus cu 
6—0 (4—0), prin golurile înscrise de 
Leucă, Ciocea, Neagu, Petrescu, Ioniță 
și Banciu. Echipa utilizată : Birtașu — 
Nedetou, Cojoearu, Soarlat — Petrescu, 
Ciocea — Leucă, Smărăndescu (Nea
gu), Banciu (Ioniță), Mafteuță, Bluj- 
dea. Știrbei și Soare au fost scutiți 
de antrenament.

După partidele de sîmbătă, echipele 
vor continua să susțină partide ami
cale : Progresul cu Petrolul la 23 a-

COMUNICAT
In vederea numerotării locurilor 

la manifestațiile sportive ;
Posesorii de permise de liberă 

intrare la manifestații sportive: 
albastre, roșii piele și verzi de 
ziariști, sint rugați a le depune in 
perioada 20—25 aprilie 1959 la Se
cretariatul U.C.F.S. — str. Vasile 
Conta nr. 16.

Menționăm că după această dată 
permisele nedepuse își pierd vala
bilitatea.

Competiția celor 84 de orașe
La 19 aprilie va începe „Cupa orașelor" 

de juniori
stimulent pentru 
ei caută să fie selecționat pentru a-și 
afirma talentul și cunoștințele. In plus, 
„Cupa orașelor" oferă posibilitatea unei 
întreceri între cele mai valoroase ele
mente. din diferite orașe ale țării. De 
aici rezultă și importanța ei : depista
rea celor mai buni juniori și. asigura
rea unei evidențe clare a cadrelor 
necesare reprezentativei de juniori.

„Cupa orașelor" — care, de fapt, 
se reia anul acesta — se va desfășura 
pe etape, cu jocuri simple eliminatorii. 
Prima etapă, cum am spus, se va 
disputa la 19 aprilie, apoi — în con
tinuare — la 3 mai — etapa a ll-a, 
la 17 mai — etapa a III-a, la 31 mai 
— optimile de finală, la 5 iulie — 
sferturile de finală, la 12 iulie — se
mifinalele și la 19 iulie — finala. La 
prima etapă vor participa selecționatele, 
a 44 de orașe, programul fiind astfel 
alcătuit:

C. Lung Moldovenesc — Vatra 
Darnei, Rădăuți — Dorohoi, Suceava 
— Botoșani, Piatra Neamț — Roman, 
Fălticeni — Pașcani, Tecuci — Bîrlad, 
Focșani — R. Sărat, Cîmpina — Tîr- 
goviște, Bacău — Buhuși, Corabia — 
Caracal, Medgidia — Călărași, Tg. 
Jiu — Lupeni, Oțelul Roșu — Caran
sebeș, Alba lulia — Teiuș, Orașul 
Victoria — Făgăraș, Bistrița — Dej, 
Toplița — Sf. Gheorghe, Careii Mari 
— Satu Mare, Sighișoara — Mediaș, 
Cioara — Turda, C. Lung 
tești) — Pitești și Simeria

In etapele următoare vor 
competiție echipele altor 40 
(București și Timișoara participă cu 
cîte două echipe). Selecționatele vor 
fi alcătuite din juniori născuți în anii 
1940—42. In ce privește jocurile care 
se vor termina la egalitate, federația 
a stabilit că ele se vor prelungi, 
urmînd ca în eventualitatea menținerii 
egalității și după prelungiri, să se ca
lifice echipele în deplasare.

de fotbal
pentru echipele

In curînd va începe o nouă compe
tiție fotbalistică, de data aceasta re
zervată juniorilor. Este vorba de 
„Cupa orașelor" a cărei dală de în
cepere a fost stabilită la 19 aprilie. 
Scopul acestei întreceri a tinerilor 
fotbaliști este angrenarea și stimularea 
lor într-o activitate bazată pe selec
ționare. Jocurile între selecționate 
constituie, în mod obișnuit, un puternic

juniori. Fiecare dintre

ampionii țării la baschet
Mărturisim că și noi, ca și marea 

najoritate a spectatorilor prezenți la 
Beciurile susținute de echipa masculină 
ie baschet a C.C.A., am așteptat în- 
Mdeatina cu nerăbdare evoluția valo- 
oase: formații militare. Este, de altfel, 
ren să nu fii cucerit de îndemînarea 
u care baschetbaliștii de ia C.C.A. 
onduc balonul, de precizia aruncărilor 
' coș. de viteza în care-și desfășoară

doua clasată. Lotul, redus ca număr 
(doar 9 jucători: Folbert, Fodor, Ne- 
def, Em. Niculescu, Nedelea, I. Di- 
nescu, Testiban, Cimpoiaș și Oh. Va
lerin),' s-a dovedit bine pus la punct 
de către antrenorul C. Herold, care 
s-a străduit să învingă dificultățile 
ivite din cauza acestui efectiv inx. 
Oricum însă, cea mai importantă pro
blemă a echipei C.C.A. rămîne aceea

(reg. Pi-
— Deva, 
intra în 

de orașe

__ae baschet a Casei Centrale a Armatei, campioană republicană 
>e utuii 195811959. De la stingă la dreapta, sus: I. Dinescu, Gh. Valeriu, 
■‘rof. C. Herold (antrenorul echipei), T. Nedelea, Al. Fodor, I. Testiban; 
os : A. Folbert (căpitanul echipei), Ăl. Nedef, Em. Niculescu, I. Cimpoiaș. 

(Foto: B. Ciobanu)
•

a nu mai trece prin emoțiile provocate 
de descompletarea echipei, ci și pentru 
a se întări în vederea realizării unei 
comportări cît mai bune în „Cupa Cam
pionilor Europeni", la oare ne va re
prezenta țara pentru a treia oară. Fe
licităm pe baschetbaliștii de la C.C.A. 
pentru noul succes abținut în campio
nat și le dorim o activitate și mai rod
nică în viitor, pentru sporirea bunului 
renume al baschetului nostțp

D, STANCLLESGli)

formează jucătorii prezenți în 
eren. Acestea sînt de altfel, carac- 
eristicile echipei C.C.A., cîștigătoare 
lentru a treia oară alternativ și a 
loua oară consecutiv a titlului de cam- 
>ioană a țării.

C.C.A., formația care și-a cucerit de 
nu Iți ani numeroase simpati i printre 
spectatorii jocurilor de baschet, a făcut 
i în acest campionat dovada valorii 
ale, ocupînd primul loc la •> 
iiferență de 8 puncte față de cea de a

• Ultimul concurs Pronosport a 
fost caracterizat printr-o serie de sur
prize care au făcut ca nici una din 
variantele depuse să nu întrunească
12 rezultate exacte. Așa se explică 
faptul că premiul I a revenit celor
13 participant care au reușit să in
dice 11 rezultate exacte. In afară de 
aceștia peste 300 de variante au indi
cat 10 rezultate exacte obținînd cîte 
385 lei și peste 1.500 variante au in
dicat 9 rezultate exacte, obținînd cîte 
130 lei de fiecare variantă, ceea ce 
reprezintă o sumă destul de impor
tantă pentru o variantă cu 
tate.

• Programul concursului 
sport din această săptămînă 
un interes deosebit datorită 
rii a trei partide internaționale inter- 
reprezentative. Dubla confruntare din
tre echipele R.P. Ungară și R.P.F. 
Iugoslavia este fără îndoială deschisă 
oricărui rezultat, deși formațiile ma
ghiare pleacă favorite. Același lucru 
se poate spune și despre echipa Bel
giei, deși o victorie olandeză n-ar

9 rezul

Prono- 
stîrnește 
inchtde-

Clasamentele categoriei g la ragbi
0
2
2
1

• înaintea etapei a V-a, clasamentele 
categoriei B la rugbi se prezintă astfel :

SERIA
Milifia

Ploești
Bucur
M.I.G. II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Dinamo
C.S.A. 
Cetatea 
Metalu. 
Rapid 
Știința 
Petrolul 
Sirena 
S.N.M. 
Știința 
Meteor

București 
Pitești

Constanța
Arhitectura

1. Zimbrul
2. C.F.R. Buzău

SERIA
Tecuci

A

I
4 3 1 0 36: 6
4 3 1 0 23:15
4 2 2 0 15: 6
4 2 11

2
2
1
1
1
0

3
3
4
3
4
4
3 0

o 1 
o 
o
1 
o 
o 
o

29:27
90: 3
30: 5
23:23

1
3
1 14:17
3 14:26
4
3

3:36 
3:113

11 
ii
10
9
7
7
6
6
6
4
3

HA
4 3
4 2

1
1

ți
1

23; 6
25: 9

11
9

3. Petrolul Ploești
4. Petrol Chimie Buc.
5. Progresul Galofi
6. Aeronautica

Unirea Brăila 
Laminorul Roman
Știinta Galați 
Cimentul Medgidia

SERIA j
Cluj
Petroșani 
Sibiu 
timișoara

Orașul Stalin
Hunedoara 

Lupeni
Tîrnăveni 
Petroșani

7.
8.
9.

10.

A

2 1
2 0
2 0
2 0

3
4
4
3
2 2 0 0
4 10 3
4 0 13
4 0 0 4

70: 3
23:16
12:12
14: 6
9: 0
9:39
3:18
0:79

III-A
1. C.F.R.
2. btiinta
3. C.S.Â.
4. C.F.R.
5. Olimpia
6. Corvinul
7. Minerul
8. Chimica
9. Utilajul

4 3 0 1 28:14
0 0 58: 5
0 1 24: 9
0 1 15:18
0 0 20: 5
0 2 24:30
1 3 8:31

3 0 1 2 21:26
3 0 0 3 0:60

3 3
3 2
3 2
2 2
3 1
4 0

10
9
7
7
6
5
5
4
3

* O II IP‘
Rezultatele tehnice de ieri sînt urmă

toarele :
I. Havuz (Buțan), GladttOla, Codruț.

Cota: «0—17,80 lei.
II. Tulipan (Mihăilescu), Cocora, Haga.

Cota: 2,70—17,50—19,80 lei.
Hoțu (Moldovan), Herța, Rosa.
7,20— 57,3’}—23.10 lei. Ordinea triplă

III.
Cota:
345 lei

IV Fenomen (Horîa Căciutescm, Graba 
Havara Cota: 81,00—172,30—177,20 lei.

V Bereta (Ichim), Succes, Eronin 
100,90 lei. Ordinea

(Simo St.), Olimp II, 
4,50—6,30—31.90 
(Brailowsky),

4,00- 33.f»
247,90 lei 

I icurîci III
Cota:

Baldachin ________
Cota: 2.50—9,80—6,40 lei.

Alergările de sîmbătă

Sîmbătă 18 aprilie la ora 15.30 
organiza o reuniune de trap.

Pe program figurează două alergări 
distanța de 2.100 metri, printre care . 
alergarea principală pr. Lora. In această

Cota; 
triplii.

VI
Virtei VI 

VII.
Tunica.

onosport

lei. 
Zefira,

se va

pe
Si

I 8 M S
probă participă: Piamfil 2.109 (Avram G), 
Tecfana 2110 (Szabo A), Hermina 2110 
(Mihăilescu), Demon 2110 (Solean). Zvon 
TI 2150 (Teolil), Simfonfct 2160 (Ichim), 
Ticău 2170 (Voronin).

Iiesetrâderea sezonului alergărilor de 
galop

Duminică 19 aprilie, la ora 10, se des
chide sezonul de primăvară ai alergă
rilor de galop. Programul cuprinde 8 
alergări ou 66 cai. Cîte 10 concurentl 
sînt în premiile Violetelor si Liliacului.

Osii din prima categorie se întîlnesc 
în premiul Panseluțelor și anume: Stoc, 
Lăstun, Nunu, Codaș, Leandru Și Cazac.

Modificări aduse pariului austriac
S-a înființat un plafon de 25.000 lei. 

Pînă la atingerea plafonului premiul se 
cîștigă numai cu buletine cu 7 cai cîș- 
tlgători.

Pariul pe cai plasați s-a desființat. 
Pariul austriac s-a ridicat Fa suma de 

10 273,71 lei și s-a închis.

PREMIILE PRONOSPORT

-A

surprinde pe nimeni. Oricum prezența 
celor 3 meciuri internaționale și a ce
lor 9 partide din categoria B asigură 
un program interesant și este neîn
doielnic faptul că și 
frumoase.

• Dintre partidele 
care sînt cuprinse în 
cursului de duminică, 
cisive pentru aspectul

premiile vor ii

de categoria B 
programul con- 
unele sînt de- 
final al clasa

mentelor seriilor respective. Este ca
zul meciurilor C.F.R. Timișoara— 
C.S.M. Reșița, Minerul Lupeni—Cor
vinul Hunedoara, Unirea Iași—Unirea 
Focșani în care sînt angajate echi
pele din primele locuri.

De. felul în care aceste echipe se 
vor comporta în meciurile ce le au 
de susținut duminică depinde în bună 
măsură rămînerea lor în lupta pentru 
promovare.

In urma omologării concursului 
Pronosport Nr. 15 (etapa din 12 a-: 
prilie 1959) au fost stabilite urmă
toarele premii:

Premiul I: 
zultate exacte, 
8.443 lei.

Premiul II: 
zultate exacte, 
385 lei.

Premiul III : 1.513 variante cu 9 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 130 lei.

Fondul de premii : 439.062 lei.
PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a concursul 
Pronoexpres nr. 15 din 15 aprilie, ati 
fost extrase următoarele numere :

21 18 19 4 43 20
Numere de rezervă : 46 5.
Fond de premii : 813.538 lei.
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport.

13 variante cu 11 re- 
revenind fiecăreia cite

342 variante cu 10 Fe
re venind fiecăreia cîte



Un nou succes la popice Campionatul masculin de volei

București-Berlin (feminin) 2430-2318 p. d.
București-Berlin (masculin) 2425-2360 p.d.

ORAȘUL STALIN, 15 (Prin te
lefon). Sala Metrom din localitate 
6-a dovedit neîncăpătoare pentru nu- 
âtetoșii amatori ai jocului de popi- 
ce, dornici să asiste la întîlnirea din
tre reprezentativele orașelor Bucu- 
fești și Berlin. Echipele r -astre au re
purtat din nou victorii de prestigiu.

întrecerea București-Berlin (feminin) 
S-a soldat cu victoria ategorică a 
echipei noastre la scorul de 2430— 
2ST3 p.d. De data aceasta învingătoa
rele au acționat mai calm, cu siguran
ță, apropiindu-se de valoarea lor o- 
bișnuită. Ele au stabilit o medie re
marcabilă de 405 p.d., care întrece cu 
mult pe cea realizată în Caoitală în 
cadrul primului meci: 375 p.d. Pentru 
comportarea lor frumoasă merită evi
dențieri Ilona Nagy, Olimpia Po
pescu și Sidonia Jilovan. Dintre ju
cătoarele berlineze s-a remarcat EH— 
sab:th Bannert. Iată rezultatele ce
lor șase dispute directe la cîte 100 
bile mixte: Sidonia Jilovan 412— 
Elisabeth Banncrt 422, Ana Felszegy 
409 — Lotte Zeibig 371, Maria Nadaș 
386 — Hilde Belgau 386, Olimpia

„Cupa Dinamo" la tir
V. Panțuru a stabilit două noi recorduri R.P.R.

Poligonul Tunari a găzduit ieri pri
mul concurs oficial de tir al anului, 
tradiționala „Cupă Dinamo". Deși din 
puuct de vedere organizatoric au fost 
semnalate multe deficiențe (lipsă de 
ținte, trăgătorii neasistați, panourile 
Standului de la 300 m. n-au funcționat), 
totuși rezultatele obținute de unii1 tră
gători sînt îmbucurătoare. Acest lucru 
dovedește eă sportivii s-au pregătit te
meinic în vederea reluării activității o- 
ficiale, iar aceste întreceri la toate pro
bele clasice, vor constitui mai ales 
pentru trăgătorii dinamoviști un bun 
prilej de verificare.în vederea apropia
telor concursuri de la Moscova, la care 
ei vor participa.

In prima zi de concurs s-au desfă
șurat probele de talere aruncate din 
șanț manșa 1 100. t. și armă militară 
3>. J focuri la 300 m. Cel mai triimos 
rezultat a fost obținut de trăgătorul 
dinamovist V. PANȚURU, care în pro
ba de armă militară a stabilit două 
noi recorduri R.P.R. El a realizat pe 
cele trei poziții 516 p. (vechiul record 
511 p. îi aparținea tot lui și fusese 
stabilit în anul 1957). Cel de al doilea 
record a fost obținut în cadrul aceleiași

Călăreții romîni participă la întrecerile 
hipice internaționale de la Nisa, Roma și Neapole

Au mai rămas doar două zile pînă 
la concursul hipic internațional 
de obstacole de la Nisa. La 
acest concurs țara noastră va 
fi reprezentată de patru călă
reți și anume: Vasife Pinciu, Virgil 
Bărbuceanu, Gheorghe Langa .și Ale
xandru Longo care, atît în perioada 
de pregătire cît și în concursurile din 
primăvară au dovedit cea mai bună 
formă. în legătură cu participarea re
prezentanților noștri la concursul de 
la Nisa (18—26 aprilie) și apoi la cele 
de la Roma (1—10 mai) și Neapole 
(12—17 mai), înainte de plecare, 
antrenorul lotului republican, Gheor
ghe Antohi, ne-a spus :

„Echipa țării noastre pleacă în con
diții mai bune ca oricînd. Afirmînd 
acest lucru mă refer în primul rînd 
la forma bună în care se află cei pa
tru călăreți, Ia calitatea materialului 
cabalin, cît și la organizarea din timp 
a acestei deplasări. In timpul pregă
tirii lotului nostru reprezentativ am 
ținut seama de eventualele greutăți 
ce ni se vor ivi în față, în toate cele 
trei concursuri hipice internaționale, 
fia bază de pregătire am luat progra
mul concursului desfășurat anul trecut 
la Roma. Cei care au asistat la recen
tele concursuri de pe baza hi
pică din Calea Plevnei își amintesc, 
desigur, de acele probe care purtau 
denumirea de „Marele Premiu ai Ora
șului Roma", „Cupa Națiunilor" și alte 
probe de obstacole din programul con
cursurilor de anul trecut de la Roma 
și Neapole. O primă concluzie este 
aceea că lotul nostru reprezentativ se 
prezintă mult mai bine pregătit și 
deci cu mai multe șanse decît anul 
trecut. Cele trei concursuri sînt însă 
foarte pretențioase prin aceea că la 
ele participă cei mai buni călăreți din 
lume. După cîte am fost informați, 
la fiecare probă vor lua parte cel 

Popescu 412 — Elisabeth Dornek 387, 
Ilona Nagy 414 — Imgard Handschke 
384, Erica Arion 897 — Gerda Bam
berg 368.

Partidă dintre reprezentativele ora
șelor București și Berlin (masculin), 
disputată tot sistem 100 bile mixte, 
a revenit de asemenea sportivilor ro
mîni cu scorul de 2425—2360 p.d. Di
ferența de 65 p.d. în favoarea echi
pei noastre putea fi mult mai mare 
dacă Iuliu Erdei nu s-ar fi comportat 
inexplicabil de slab, pierzînd în fața 
adversarului său (Gerhardt Korner) la 
o diferență apreciabilă de 58 p.d. 
Semnalăm performanța lui Ion Dra- 
gomirescu, care a reușit să întreacă 
pe reputatul Eberhardt Luther. Iată, 
de altfel rezultatele: Gheorghe Res- 
mereanu 409 — Kahalt Gross 386, Iu
liu Erdei 354 — Gerhardt Korner 
412, Victor Ivan 412 — Berndt Rumpf 
384, Francisc Micola 420 — Eber
hardt Hoffman 367, Tiberiu Negru 419 
— Herbert Uhlman 410, Ion Drago- 
mirescu 411 — Eberhardt Luther 401.

PETRE DUMITRESCU-corespondent

probe la poziția în picioare și este de 
170 p., cu 3 puncte superior vechiului 
record stabilit în 1955. Rezultatul lui 
V. Panțuru ar fi putut fi și mai valo
ros, dacă el ar fi fost mai constant în
deosebi la poziția în genunchi, unde 
a realizat numai 166 p., rezultat infe
rior celui la poziția în picioare.

Iată rezultatele :
Talere aruncate din șanț manșa I:

1. 1. Dumitrescu 96 t.; 2. Gh. Enacbe 
93 t. ■ 3. Șt. Popovici 92 t. i 4. A. loa- 
nițescu 91 t. Armă militară 3x20 focuri, 
clasament general pe trei poziții: 1. 
V. Panțuru (Dinamo) 516 p. —- NOU 
RECORD R.P.R.; 2. P. Sandor (Dinamo) 
468 f ; 3. Ene Drăgan (Dinamo) 464 
p.; 4. Iosif Schmidt (C.C.A.) 443 p. 
Clasament pe echipe: 1. Dinamo 1819 
p. ; 2. C.C.A. 1711 p.

Astăzi se desfășoară probele de ta
lere aruncate din șanț manșa a Il-a, 
iar mîine proba de armă liberă calibru 
mare 3x40 focuri seniori, armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri femei și ju
niori și pistol militar seniori.

V. GODESCU

puțin o sută de cai dintre cei mai 
buni. Să ocupi, deci, unul din primele 
zece locuri la aceste concursuri nu 
este chiar atît de ușor; dimpotrivă. 
Sînt, totuși, optimist cunoscînd con
știinciozitatea cu care s-au pregătit 
băieții noștri în primăvara acestui an. 
Un singur lucru aș vrea să nu uite 
nici unul din ei: atunci cînd se află 
în întrecere trebuie să dea tot ce pot 
(și știu că ei pot da mult), fără să 
țină seamă de anumite nume sonore 
înscrise în programul concursurilor".

Iată o recomandare pe care o sus
ținem și noi.

*
Gălăreții romîni au plecat luni seara 

cu trenul, îndreptîndu-se spre Nisa. 
Lotul este condus de Iov. Constantin 
Toader, secretar general al Federației

r

Polugaevski conduce în turneul 
de șah de la Marianske Lazne
PRAGA (Agerpres).
Turneul internațional de șah de la 

Marianske Lazne a continuat cu des
fășurarea partidelor cuprinse în run
da a IV-a. Intr-o frumoasă partidă po
zițională, șahistul romîn Radovici a 
remizat cu maestrul cehoslovac Koz
ina. Alte rezultate înregistrate în 
runda a IV-a: Platny (R. Cehoslova
că)—Jenssen (Danemarca) 1—0; Ra- 
bar (Iugoslavia)—Fabian (R. Ceho
slovacă) */2—>/2; Gromek (R. P. Po
lonă)—Herinck (R. Cehoslovacă) 1—0; 
Fichtl (R. Cehoslovacă)—Minev (R. 
P. Bulgaria) */2—*/2; Malich (R. D. 
Germană)—Glass (Austria) 1—0; Po
lugaevski a întrerupt cu mare avantaj 
la Szabo.

In cea de-a 5-a rundă a turneului 
internațional de șah de la Marianske

Dinamo a egalat
fa primul joc care a precedat întîl- 

nirea derbi a etapei, s-au întâlnit e- 
chipsle bucureștene Victoria șl Voin
ța. Ambele echipe au jucat nervos, 
luptând pentru punctele necesare „e- 
vadărîi" din partea de jos a clasa
mentului. In primul set, Victoria con
duce cu 9—0, dar jucătorii Voinței 
au o frumoasă revenire, egalează 
la 12 și cîștigă setul cu 15—13. 
In seturile care urmează lupta este 
foarte strînsă deși cei de la Victoria 
conduc uneori la diferențe mari. Ad
versarii lor fac eforturi pentru a ega
la, dar atacul Victoriei (în care au 
excelat Săplăcan și Georgescu) joacă 
mai puțin nervos în finalurile seturi
lor, determinînd victoria. Scor final:
3— 1 (13—15, 15—8, 15—13, 15—11) 
pentru Victoria.

Cealaltă partidă a pus față în 
față echipele Dinamo și Constructorul, 
întîlnirea deși nu anunța o luptă echi
librată, a prilejuit un joc foarte 
disputat, terminat cu victoria în cinci 
seturi a echipei Dinamo: 3—2 (15—12,
4— 15, 15—5, 15—17, 15—8). Dinamo- 
viștii au jucat în această partidă foar
te simplist, toate mingile fiind îndrep
tate în atac către Derzei și Păunoiu. 
Această greșită orientare a dat prilej 
celor de la Constructorul să-și îndrep
te toată atenția spre acești doi jucă
tori, contrîndu-i deseori eficace. Setul 
4 a fost cel mai disputat, echipele 
mergînd din punct în punct. Dinamo- 
viștii au condus cu 14—12, Construc
torul cu 15—14, apoi 15—15 și Con
structorul a cîștigat cu 17—15. Arbi
trul Milan Stănescu a condus inegal,

„Cupa Dinamo" la polo
Mîine seară: Dinamo — C.C.A.
De la începutul acestei săptămîni 

echipele bucureștene de polo pe apă 
își verifică stadiul de pregătire în 
cadrul competiției organizată de clu
bul Dinamo. Pînă în prezent s-au 
desfășurat două etape soldate cu ur
mătoarele rezultate: etapa I: C.C.A.
— Cetatea Bucur 5—3, Dinamo — 
Știința 11—3, Rapid — Constructo
rul 4—4. Etapa a H-a: Dinamo — 
Cetatea Bucur 6—6, Știința — 6.G.A. 
1—4.

Mîine seară, de la ora 19,45 la 
bazinul acoperit de la Floreasca este 
programată o nouă etapă. In cel mai 
important meci al serii se vor intîlni 
echipele Dinamo și C.C.A. Iată pro
gramul etapei: Cetatea Bucur — Ști
ința, Dinamo — C.C.A. și Dinamo II
— Rapid.

romîne de călărie și pentatlon modern. 
Cu cîteva zile mai înainte, au fost 
îmbarcați cu aceeași destinație caii 
Prundiș, Mindir, Robot, Rubin, Odo- 
bești, Bimbo, Machedon, Sucitu, 
Adjud, Nor și Rapsod pe care vor 
concura cei patru călăreți romîni.

O. GINGU

Fotbaliștii turci își continuă pregătirile 
— Va absenta Metin

ISTANBUL 15. (Prin telefon). — 
Fotbaliștii turci își continuă pregăti
rile în vederea meciului pe care se
lecționata Turciei îl va susține la 26 
aprilie la Istanbul, în compania re-

Lazne, șahistul romîn Radovici a în
tîlnit pe cehoslovacul Platny și a în
trerupt partida în poziție favorabilă. 
Maestrul sovietic Polugaevski a cîști
gat la Glass (Austria), Rabar (Iu
goslavia) la Flerinck (R. Cehoslovacă), 
și Kozma (R. Cehoslovacă) la Alster 
(R. Cehoslovacă). Partidele Szabo (R. 
P. Ungară)—Fichtl (R. Cehoslovacă) 
și Ujtelki (R. Cehoslovacă)—Malich 
(R. D. Germană) s-au terminat re
miză.

Polugaevski, care a cîștigat și par
tida întreruptă cu Szabo, a trecut din 
nou în fruntea clasamentului cu 4*/2 
puncte, urmat de Kozma 4 puncte, 
Szabo, Rabar, Ujtelki cu cîte 3l/2 
puncte, Fichtl 3 puncte, Radovici 2 
puncte și o partidă întreruptă.

pe Rapid în fruntea clasamentului
Huerînd uneori în compensație. A- 
ceasia nu justifică ieșirea nesportivă 
a jucătorilor Mitroi și Novac de la 
Constructorul.

La Orașul Stalin, echipa locală 
Tractorul a întîlnit formația G.C.A. 
Militarii, în continuă ascensiune, au 
obținut o nouă victorie valoroasă în- 
tr-un meci care putea reveni tot atît 
de bine și celor de la Tractorul, care 
au condus în setul decisiv cu 13—9 1 
Scorul: 3—2 (15—7, 13—15, 13—15, 
15—7, 15—13) pentru G.G.A. O im
portantă contribuție la victorie au a- 
vut-o Mușat, Corbeanu și Glaici,

In Capitală, în ultimul meci al „ga
lei" voleibaiistice, s-au întîlnit Ceta
tea Bucur și Rapid. Partida (foarte 
importantă în special pentru feroviari) 
a fost la fel de dîrză și de disputată 
ca și cea din turul campionatului, dar 
de o valoare ceva mai scăzută. Au 
fost și faze interesante, construite in
genios de o parte și de cealaltă a 
fileului. La aceasta a contribuit în 
mare măsură și arbitrajul corect, și

Au început pregătirile lotului R.P.R. 
pentru „Cupa Victoriei** la rugbi
Ieri, pe stadionul Republicii, a avut 

loc primul trial al jucătorilor noștri 
de rugbi susceptibili să reprezinte 
culorile țărij în apropiatele întreceri 
din cadrul „Cupei Victoriei". A fost 
un antrenament reușit, în care toți ju
cătorii s-att comportat satisfăcător. 
Balonul a fost jucat permanent la 
mînă, cu multă repeziciune,

Trialul a constat dintr-un meci de 
cîte două reprize a 30 minute între 
„albi" și „albaștri". Mai rutinați, „al
bii" au reușit să cîștige cu scorul de 
14—11 (6—11). „Albaștrii", cu foarte 
mulți debutanți printre ei, au totuși 
meritul de a fi condus pînă aproape 
de sfîrșitul jocului. Realizatori : D- 
lonescu — lovitură de pedeapsă și 
transformare, Țîbuleac — încercare, 
Penciu — lovitură de pedeapsa și în
cercare (pentru „albi"), Sava — două 
încercări, Alexandrescu — lovitură de 
picior căzută și Șerbu — transforma
re (pentru albaștri). Au fost folosite 
formațiile : „ALBI" : Penciu—Rotaru, 
Barbu, Țîbuleac, Vusek—D. lonescu, 
Gtierasim—Pîrcălăbescu, lordăohescu.

TER-OVANESIAN:
In sudul Crimeii, la Ialta, se desfă

șoară primul concurs oficial de atletism 
în aer liber, întrecerile interdeparta
mentale ale Ucrainei. La competiție iau 
parte peste 350 reprezentanți ai asocia
țiilor „Avangard", „Burevestnik", „Di
namo", „Spartak", „Kolgospnik".

Prima zi s-a soldat cu o serie de 
rezultate bune printre care și un exce
lent record unional stabilit de Igor 
Ter-Ovanesian în proba dc săritură în 
lungime. Cea mai bună încercare a 
sa a măsurat 7,91 m. Ovanesian a în
deplinit norma (7,70 m.) pentru a fi 
inclus în echipa olimpică a U.R.S.S.

din echipa Turciei? -
prezentativei R. P. Romîne, în cadrul 
„Cupei Europei".

In vederea acestei întîlniri, Fede
rația turcă a fixat un lot de 15 ju
cători. Pînă acum nu se poate afirma 
cu precizie forma pe care o va lua, 
echipa turcă, dar este probabil că ea 
va fi foarte asemănătoare cu aceea 
care a evoluat la București, la 2 no
iembrie. Astfel, este aproape sigură 
selecționarea portarului Turgay, ca și 
prezența pe linia de fund a lui Ismail, 
Naci și Basri. In formă se află mij
locașul Mustafa, iar din cvintetul o- 
fensiv nu vor lipsi cttnoscuții Lefter, 
Kadri și Gan. In schimb, este in
certă prezența în centrul liniei de atac 
a lui Metin, care actualmente este 
suspendat de federația turcă pentru 
acte de indisciplină (a lipsit de la 
antrenamente).

Fotbaliștii turci doresc să nu dez
mintă palmaresul pe care-1 dețin pe 
teren propriu, unde în ultimii ani 
n-au pierdut decît un singur meci, 
în fața naționalei Braziliei (0—1).

De notat ca selecționata Istanbu- 
lului, care întreprinde actualmente un 
turneu în R. F. Germană, nu cuprin
de nici un jucător susceptibil de se
lecționare în „națională". 

ceva mai „larg" ca de obicei al Ittf 
R. Florian.

Victoria a fost obținută pe merit de 
Cetatea Bucur cu 3—2 (15—11, 11—15, 
9—15, 15—9, 15—11), care și-a luait 
o meritată revanșă după înfrîngerea 
suferită în toamna anului trecut.

Ultimul set a fost și cel mai inte- 
resant. Rapid a condus la început cu 
4—0, dar Cetatea Bucur, atacînd cu 
o forță deosebită, a egalat situația și 
chiar a luat conducerea cu 7—4 dar 
terenul s-a schimbat la 8—7 pentru... 
Rapid! Urmează acțiuni de o valoare 
ridicată, dar feroviarii sînt depășiți în
cetul cu încetul: 14—8. La acest scor 
ei au o revenire frumoasă dar tardivă 
și ajung la 14—11, dar nu mai pot 
evita pierderea meciului.

Dintre jucători s-au evidențiat Dra
gan (cel mai buh de pe teren), Pa- 
vel și Nicolatt de la Rapid, Palade, 
Ganciu, Rusescu de la Cetatea Bucur.

Intrucît C.S.M.S. Iași nu s-a pre
zentat în meciul de la Tg. Mureș e« 
Știința Cluj, aceasta a cîștigat jocul 
cu 3—0.

Gotter—Radulescu, Mazilu—Manole, 
Graur, Al. lonescu. „ALBAȘTRI" : A- 
lexandrescu—Sava, Ciobănel, Ilie Ioan, 
V. Georgescu—Nistor (Iancu), Mate- 
escu—Grun. Doru Pavel, Tudorache— 
D. Bărbii, V. Rusu—Șerbu, Țuțuianti, 
M. Iliescu.

Consfătuire 
cu cititorii

Ziarul „SPORTUL POPULAR" în 
colaborare cu consiliul raion*’ 
U.C.F.S. Cîmpina organizează 
ziua de 18 aprilie ora 17 o con
sfătuire cu cititorii, sportivii ți 
corespondenții săi din orașul 
Cîmpina. Consfătuirea va avea 
loc în sala asociației sportive 
Rafinăria Cîmpina ți va fi ur
mată de un program sportiv (de
monstrații de gimnastică, halte
re, box etc.).

La săritura în înălțime Boris Rîbak 
a trecut 2,08 m, iar B. Brumei și V. 
Popov 2,00 m. F. Ykacev a cîștigat a- 
runcarea ciocanului cu 64,83 m, iar V. 
Zbitneva aruncarea discului cu 49,18 
m. La aruncarea greutății femei M. 
Kuznețova a reușit 15,95 m. V. Kom- 
paneeț a obținut 54,03 in. la disc.

Numeroase surprize 
in campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Franței

PARIS (Agerpres).
Campionatele internaționale de tenis 

de masă ale Franței au început c,u cîte
va mari surprize. Fostul campion al 
lumii, japonezul Ichiro Ogimura, a 
fost eliminat chiar din primul tur de 
către brazilianul Alberto Kurdoglian, 
care a cîștigat meciul cu 3—2.

Un alt jucător japonez, Seiji Narita, 
a pierdut în turul doi la iugoslavul Vo- 
grinc cu 1—3. Tot ca o surpriză poate 
fi considerată și eliminarea lui Berczik, 
care a cedat c,u 1—3 în fața lui Hrbud.

Cu mare succes a jucat perechea ce
hoslovacă Stipek-Vyhnanowski, care 
a învins în finală cu 3—2 pe campionii 
mondiali Ogimura-Murakami. Jucătorii 
cehoslovaci și-au luat astfel revanșa 
pentru finala campionatelor mondiale 
de la Dortmund cînd au pierdut cu 
3—2. De data aceasta ei au jucat ex
cepțional reușind să cîștige setul deci
siv cu 21—11. In proba de simplu mas
culin Harangozo l-a învins cu 3—2 pe 
Sido după un meci deosebit de atractiv. 
In sferturile de finală, Harangozo a 
pierdut cu 3—0 în fața japonezului Mu
rakami oare s-a calificat în semifinale 
alături de Marcovici, Stipek și Van 
Tiet.

In semifinalele probei de simplu fe
minin s-au înregistrat următoarele re
zultate : Matsuzaki-Koczian 3—0 ; E- 
guchi-Haydon 3—2. De remarcat că 
în sferturile de finală Koczian a eli- 
minat-o cu 3—1 pe japoneza Namba.
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