
Miercuri după-amiază a avut loc în 
sala Ateneului R. P. Romîne adunarea 
iestivă organizată de Gomitetul oră
șenesc București al P.M.R. cu prile
jul împlinirii a 89 de ani de la naș
terea marelui conducător și învățător 
al proletariatului mondial, Vladimir 
llici Lenin.

In prezidiul adunării au luat Ioc 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, ~ ~ ~ ,
Petre Borilă, general colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion Gh. 
Maurer, A. A. Epișev, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, Ata- 
nase .loja, Florian Dănălache, Gheor
ghe Necula, Ștefan Voicu, Mihai Gh. 
Bujor, academicienii lorgu Iordan și 
Mihai Beniuc, Petre Coman, fierar la 
Complexul G.F.R. „Grivița Roșie", Ni- 
zolae Limban, lăcătuș ta uzinele „Mao 
Țze-dun", Sanda Voinea, șefă de bri
gadă la fabrica de produse zaharoa
se „București", Dumitru Vîrtej, me
canic la uzinele „23 August", artistul 
poporului Costache Antoniu, Boris 
Caragea, maestru emerit al artei.

La adunare au participat membri 
ai C.C. al P.M.R., ai guvernului și 
ai Prezidiului Marii Adunări Națio, 
nale, conducători ai organizațiilor 
obștești și ai instituțiilor centrale, re-

prezentanți ai oamenilor muncii din»' 
întreprinderile și instituțiile Capitalei, 
oameni ai științei, artei și culturii, 
generali și ofițeri superiori, activiști 
de partid și de stat.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Romînă-. 
și alți membri ai corpului diplomatic.

Adunarea festivă a fost deschisă de 
tov. Gh. Necula, membru supleant al
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Gheorghiu-Dej,
Emil Bodnăraș, G.G. al P.M.R,, prim-secretar al Co

mitetului regional București al P.M.R.
Expunerea consacrată celei de-a 

89-a aniversări a nașterii lui Vladi
mir llici Lenin a fost făcută de tov. 
Ștefan Voicu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., redactor șef al re
vistei „Lupta de clasă", organ teo
retic și politic al C.C. al P.M.R.

Expunerea a fost subliniată cu în
delungi și puternice aplauze. Partici
panții la adunare au manifestat cu 
entuziasm pentru triumful mărețelor 
idei leniniste, pentru unitatea indes
tructibilă și continua întărire a mare
lui lagăr al socialismului, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, au ovaționat în 
cinstea Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice și a Partidului Munci
toresc Romîn.

A urmat apoi un program artistic 
festiv. (Agerpres)

Legăturile internaționale ale sportivilor sovietici

TELEGRAMA
Tovarășului N. N. ROMANOV,
Președ'ntele Consiliului Centrai al Uniunii asociațiilor și organiza

țiilor sportive d’h U.R.S.S.
Cu ocazia constituirii Uniunii asociațiilor și organizațiilor sportive 

d J.R.S.S. și a alegerii dvs. ca Președinte al Consiliului Central al 
lh....oii, în numele conducerii U.C. F.S. și al meu personal vă transmit 
cele mai călduroase felicitări și vă urez din toată inima noi succese 
în activitatea de viitor, pentru triumful continuu at sportivilor sovietici, 
care pășesc alături de întregul popor pe drumul victorios al constru
irii comunismului.

In raportul prezentat de tovarășul 
N. N. Romanov la Conferința de con
stituire a Uniunii Asociațiilor și Or
ganizațiilor Sportive din U.R.S.S., un 
capitol important a fost consacrat le
găturilor internaționale ale sportivilor 
sovietici. Raportul a adus cifre intere
sante care caracterizează lărgirea ne
contenită a legăturilor internaționale 
ale sportivilor sovietici.

Reproducem acest capitol din rapor
tul publicat în ziarul „Sovietski sport".

„Crește și se întărește prietenia fră
țească a sportivilor sovietici cu spor
tivii Republicii Populare Chineze și ai 
tuturor țărilor socialiste; se lărgesc le
găturile cu sportivii Africii și Asiei; se 
desfășoară schimburi de delegații cu 
numeroase țări din Europa și America.

Persoane ostile Uniunii Sovietice din 
lumea capitalistă recurg și acum la 
născociri despre o așa zisă „cortină 
de fier". Tema aceasta este de mult 
perimată. De altfel, realitățile din țara 
noastră în domeniul legăturilor spor
tive internaționale pot face invidioase 
multe țări din lumea capitalistă, lumea 
așa zisă „liberă". Nu s-a ivit pînă a- 
cum nici un caz cînd 
sportivă străină n-ar fi 
în U.R.S.S. In schimb 
ale calomniei n-ar fi rău
că echipei baschetbaliștilor din Riga, 
care trebuia să joace pentru „Cupa 
Europei" cu formația „Real Madrid", 
i-a fost refuzată viza de intrare în

vreo delegație 
putut să vină 
maeștrilor în 

să le amintim

MANOLE BODNARAȘ 
Președintele Consiliului General al Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport din R.P.R.

Miine, in sala Floreasca

încep întrecerile celei de a ll-a ediții
i campionatelor internaționale de gimnastică ale R.P.R

Lotul sportivilor sovietici la sosirea

concurs frumos — ne-a spus condu
cătorul lotului polonez Kazimir Ba- 
ranski. Cunoscînd valoarea participan- 
ților — în special cea a gimnaștilor 
și gimnastelor sovietice, a gimnaste
lor cehoslovace și romî-ne — aștept un 
spectacol de înalt nivel".

Spania, iar guvernul franchist a inter- în dezvoltarea culturii fizice fi in rea* 
Zis baschetbaliștilor spanioli să mear
gă în Uniunea Sovietică. Conducătorii 
Iranului au interzis, de asemenea, ple
carea în U.R.S.S., în vederea unei in- 
tllniri amicale cu sportivii noștri, echi
pei luptătorilor iranieni. Reacționarii 
din conducerea sportului elvețian, în 
ciuda protestelor cercurilor largi ale 
opiniei publice elvețiene, au torpilat la 
sflrșitul anului trecut evoluția hoche- 
iștilor sovietici în Elveția.

In sportul mondial, alături de spor
tivii Uniunii Sovietice, un rol impor
tant îl joacă sportivii țărilor socia
liste frățești, țări în care, ca rezultat 
al victoriei socialismului, au fost ob
ținute succese uriașe în domeniul 
culturii fizice și sportului. Țările Lagă
rului socialismului au depășit cu mult 
principalele țări ale lumii capitaliste

lizări sportive".
Raportorul s-a oprit asupra partici-i 

parii la activitatea Federațiilor inter-» 
naționale pe ramuri de sport și a Co-î 
mitetuiui Olimpic internațional. To
varășul Romanov a criticat pe acei 
conducători ai sportului burghez caro 
operează sub lozinca „sportul în afa-» 
ra politicii" și a arătat caracterul fă» 
țarnic al acestei „lozinci".

„In lume există marea Chină — 
Republica Populară Chineză — a spus 
vorbitorul, care numără peste 100 mi
lioane sportivi. Taivanul este o parte 
a teritoriului chinez, o provincie a 
Chinei. Cit toate protestele organiza
țiilor sportive din R. P. Chineză, sus
ținute de organizațiile sportive aid 
multor altor țări, Federațiile internațio-

(Continuare în pag. 4-a)

SPORTIVII INTIMPINA

• La Arad au avut loc, zilele tre
cute, o serie de manifestații sportive 
în cinstea zilei de 1 Mai. De un in
teres deosebit s-a bucurat întrecerea 
de gimnastică dintre echipele femi
nine ale asociațiilor sportive Construc
torul București și Voința din locali
tate, cîștigată de gimnastele bucu- 
reștene. Un frumos succes de partici
pare a înregistrat și turneul de șah, 
desfășurat sistem fulger, care a adunat 
un număr de 114 concurenți. Cîștigă- 
torii turneului au fost sportivii C. 
Rădulescu (Școala sanitară) și Clara 
Friedmarm (Știința Timișoara).

ST. WEINBERGER-corespondent

• Brigăzile sportive de producție de 
la Cooperativa meșteșugărească „Cio
canul" din Tg. Mureș obțin succese 
deosebite în cinstea zilei de 1 Mai. 
Pe primul loc se situează brigada 
sportivă de la secția mașini de ealcu- 
lat, care și-a depășit cifrele de plan cu 
37 la sută. In cadrul acestei brigăzi 
s-au evidențiat muncitorii Llviu Bota,

jucător de popice, Andrei Rethi, lup
tător- și Gh. Koncz, fotbalist. Succese 
asemănătoare obțin și brigăzile spor
tive din cadrul secțiilor lăcătușerie 
mecanică, tinichigeirie, turnătorie, bo- 
binaj și aparataj.

ION PĂUȘ-corespondent

din Giulești 
o serie de 

cu oaracter 
viu interes, 
alcătuit:

• Duminică, stadionul 
din Capitală va găzdui 
manifestațhmi sportive 
festiv, care stîrnesc un 
Programul a fost astfel

Ora 9: Rapid—Arhitectura (rugbi, 
campionat cat. B).

Ora 11 : Rapid—Gloria Sighișoara 
(campionat cat. A handbal feminin).

Ora 12 : Rapid—Victoria Jimbolia 
(campionat cat. A handbal masculin).

Ora 13.15: Rapid—Progresul (cam
pionat fotbal juniori).

Ora 15: Tarom—Poiana Cîmpina 
(campionat fotbal cat. B).

Ora 16.45: Rapid—Steagul roșu 
Orașul Stalin (fotbal amical) pentru 
„Cupa 1 Mai".

In aceste zile, la Federația romînă 
; gimnastică a domnit o mare ani- 
ație: s-au făcut ultimele pregătiri 
i vederea celei de a Il-a ediții a cam- 
onatelor internaționale de gimnas- 
să ale țării noastre. Sala Floreasca, 
nbrăcată în haină de sărbătoare, își 
jteaptă și ea oaspeții. Peste tot flu- 
iră stegulețe multicolore.
...Iar mîine după masă, pe covo- 

11 cel mare se vor alinia reprezen- 
înții celor 6 țări, care timp de trei 
le se vor întrece pentru cucerirea 
țiului de campion internațional al 
cpublicii Populare Romîne.
Au sosit toți participanții. Unii din- 

e ei au și făcut cunoștință cu sala 
e concurs, cu aparatele, au partici- 
at chiar la antrenamente de aco- 
aodare. Printre concurenți sînt și 
echi cunoștințe: ~ Sofia Muratova, 
urii Makurin, Eva Bosakova, Nata- 
a Kot, Andrei Konopka, Miranda 
igognani care au mai cules aplau-

luptă strînsă pentru

o întrecere valoroasă 
antrenorul lotului so-

in Capitală pe aeroportul Băneasa 
(Foto : I. Mihăică)

zele publicului bucureștean cu ocazia 
concursurilor internaționale din anii 
trecu-ți. ETsta participanților constituie 
o garanție că și de această dată vom 
asista la un concurs de un înalt nivel 
tehnic și la o 
întîietate.

„Mă aștept la
— ne-a declarat
vietic, Ivan Juravliov. Mai ales la 
fete vom asista la un concurs de 
nivel ridicat, care poate fi considerat 
o mică „Cupă a Europei". La băieți 
sînt mulți tineri printre participant, 
dar cred, totuși, că și ei vor obține 
rezultate frumoase. Pentru lotul nos
tru acesta este primul concurs impor
tant al anului. Firește, ne-atn pregătit 
cu sîrguință. Printre rezultatele obți
nute în acest sezon de concurenți noș
tri trebuie să relev performanța tui 
Iurii Makurin, care recent a cîștigat 
„Cupa Ucrainei".

„Și eu cred că vom asista la un

PARTICIP. ANȚ1I

UNIUNEA SOVIETICA: Sofia Mura- 
tova, Ludmila Egorova, Victor Lișițkt, 
Iurii Makurin.
R. CEHOSLOVACA: Eva Bosakova, Han& 

Krausova, Pavel Gaidoș, Oscar Vtbensky.
R. P............    , ~ „

Dziuba, Andrei Konopka, Ernest Have- 
lek.

R. D. .
Ingrid FOrgt.

ITALIA: Miranda Cigognanl, Gabriella 
SantareUti, Arrigio CamoM, Angelo VI- 
cardi.

R. P. ROMINA: Elena Teodorescu, 
Son la iovan, Costache Gheorghiu, Gheor
ghe Tohăneanu.

PROGRAMUL

Vițneri. 24 aprilie: ora 16,44) — FESTI
VITATEA DE DESCHIDERE

Concursul masculin:
ora 17,< 
ora 17, 
ora 18, 
ora 19 
ora 20,2 
ora 21,

Concursul feminin:

ora 17,00: Siărituri; 
ora 17,50: Bîrnâ; 
ora ParaleHe;
ora 19,30: Sol.

Duminică, 26 aprilie:

Concursul primilor 6 clasați pe
rate:

ora 16,30: Sărituri (b);
ora 16,50: Cal cu minere (b) și 
turi (f);
oara 17,25: Inele (b) și bîrnă (f); 
ora 118,00: Soi (b) și paralele (f); 
ora 16,35: Paralele (b) și sol (f); 
ora 19,10: Bară (b).

POLONA: Natalia Kot, Brlgita

GERMANA: Renate Schneider,

Sărituri;
Cal cu minare; 

: Inele;
: Sol;

Paralele;
Bară

25 aprilie:

COMUNICAT

La campionatele internaționale 
gimnastică sînt valabile următoarele ctr. 
nete U.C.F.S.: albastre șl roșii in piele, 
albastre deiwtin (cn ștampila „Glm- 
nastScă“ alo membrUor Biroului F.R. 
Gimnastică), gtu în dermaitin ale maeș
trilor sportului Ia gimnastică, verzi în 
dermatln, ziariști, însoțifțe de deCegații 
eliberate de secția propagandă a U.C.FJs.

Ieri, ultimele 
la București 

mod efectiv, pregătirile pentruIn . . „
apropiatul meci R.P. Romînă—Turcia 
s-au încheiat ieri, cînd atît la Bucu
rești cît și la Istanbul au avut loc ul
timele antrenamente mai intense.

Lotul nostru a susținut un toc de 
antrenament pe terenul Glucoza. 
Echipa care urmează să fie aliniată 
duminică în fața Turciei, a disputat o 
primă repriză de 30 de minute și o 
a doua de 45, în compania formației 
l.C.A.B. A jucat tot timpul echipa: 
Toma-Popa, Caricaș, Soare-Jenei, Nun- 
weiller-Oaidă, Al. Vasile, Alexandrescu, 
Zavoda I, V. Anghel. Jucătorii au ma
nifestat multă dispoziție de joc, au 
construit numeroase acțiuni colective 
bine orientate și au finalizat în majo
ritatea cazurilor. De altfel, în repriza

antrenamente 
și Istanbul

a doua, înaintașii au tras 40 de șuturi 
la poartă. Precizia însă, a lăsat uneori 
de dorit. In general, reprezentanții 
noștri vădesc o bună dispoziție și 
așteaptă cu multă încredere partida 
de duminică, în care sînt hotărîți să-și 
apere cu toată energia șansele. Re
zultatul jocului de ieri : 5-0 (2-0). 
Au marcat: Zavoda I (3) și Alexan
drescu (2).

La Istanbul, după cum ne-a informat 
redacția ziarului Millet, selecționații 
turci au făcut și ei antrenament ieri 
după amiază. Jucătorii au manifestat 
o formă bună. Echipa națională nu a 
fost încă definitivată.

In ce privește arbitrii partidei, a* 
ceștia sînt trei iugoslavi : B. Netlel- 
kovski, Tr. Ivanovski și M. Mihailo^

HUNwEILLERO AID A



In comuna Angheluș tineretul desfășoară 
o bogată activitate sportivă

La poalele munților Bodocului, așezată printre dealuri, se află comuna 
'Angheluș. Și aici, ca și în alte numeroase comune ale R.A.M., activitatea 
sportivă cunoaște succese tot mai mari. Astfel, „Asociația Sportivă Mun
citorească" din comună a devenit asociație fruntașă pe regiune la „Con
cursul bilanț pentru asociațiile sătești". Munca ei rodnică 
pensată de consiliul regional U.C.F.S., care a premiat-o cu 
complet de fotbal.

a fost recom- 
un echipament

realizată astfel urmînd

In comuna Angheluș nu există 
familie fără 1—2 membri ai U.C.F.S. 
De altfel, dintre cei 750 locuitori, 236 
sînt membri ai U.C.F.S.

— „Cum ați reușit să asigurați 
baza materială , a asociației"? l-am în
trebat pe tov. Carol Fejes, președin 
tele asociației sportive și totodată pre
ședintele noii întovărășiri agricole din 
comună.

— „Bineînțeles că ne-am îngrijit în 
primul rînd — și am reușit — ca 
toți membrii U.C.F.S. să fie cu coti
zația la zi. Am primit sprijinul orga
nizației Se partid și al sfatului popular 
din comună, care ne-au dat atît aju
tor material cît și moral. De pildă, 
sfatul popular ne-a pus la dispoziție 
tm hectar de pămînt pe care l-am 
lucrat prin muncă voluntară; am se
mănat orz, iar cantitatea ce o vom 
obține am contractat-o la coopera
tivă, suma 
să o folosim pentru cumpărarea de 
echipament și materiale sportive. Noua 
întovărășire ne-a semănat 0,25 hec
tare cu in, iar gospodăria agricolă 
colectivă a cumpărat pentru club o 
masă de tenis și cîteva șahuri. In 
același timp G.A.G. ne asigură trans
portarea sportivilor la diferite com
petiții. De altfel, chiar președintele 
ei, tov. Krisfaly Marton, ne ajută 
la organizarea concursurilor. Cu spri
jinul sfatului popular am început a- 
menajarea unei baze sportive. La or
ganizarea brigăzii obștești de muncă 
ne-au ajutat colectiviștii Balia Ja
nos, Orban Marton, Molnar Mihali 
ș.a.“.

Am mai aflat de la tov. Fejes că 
în cadrul asociației activează 6 secții 
pe ramură de sport: fotbal, șah, te-

CONCURSURI... COMPETIȚII
«/Cupa Olteniei" la volei masculin

CRAIOVA (prin telefon). — Sîm
bătă șj duminică s-a disputat în lo
calitate o interesantă competiție mas
culină de volei dotată cu „CUPA 
OLTENIEI", la care au luat parte o 
serie de echipe valoroase din catego
ria B. Iată rezultatele și clasamentul: 
Jiul (fost O.F.R. Rovine) Craiova cu 
Feroviarul Constanța 3—2, cu Ști
ința Timișoara 3—1. cu C.S.A. Rm. 
.Vîlcea 3—1; Feroviarul Constanța cu 
Știința Timișoara 3—2, cu C.S.A. Rm. 
Vîlcea 3—1; Știința Timișoara cu 
G.S.A. Rm. Vîlcea 3—1. Clasamentul 
se prezintă astfel: 1. Jiul Craiova 
6 p.; 2. Feroviarul Constanța 5 p.;
B. Știința Timișoara 4 p.; 4. C.S.A. 
Rm. Vîlcea 3 p.

Romică Schultz
Reuniune pugilisticâ la Slatina
In sala asociației sportive Voința 

ffîn localitate s-a desfășurat o gală 
5n cadrul fazei regionale a campio
natului republican de box. Au parti
cipat pugiliști din raioanele Cîmpu- 
îung Muscel, R. Vîlcea, orașul Pi
tești și Slatina. Iată campionii regio
nali: muscă: Dumitru Voicu (orașul 
Pitești); cocoș: Gh. Ciurea (C-lung 
(Muscel); pană: Florea Ilie (C-lung 
(Mused!);' ușoară: Constantin Ancuța 
'(Slafina); minimă: C. Stănoiu (ora- 
rșnl Pitești); hîrtie: Ion Bădiță (oraș 
Citești); semiușoară: V. Fîntînă (R. 
Vîlcea); mijlocie: Mihai Iqrdache {G-

lung Muscel); mijlocie mică: Florea 
Mihalache (C-lung Muscel).

Mioara Nacea
„Cupa Primăverii" la oină

Printre sporturile practicate cu multă 
dragoste în raionul Călărași se nu
mără și oină. De curînd consiliul ra
ional U.C.F.S. Călărași a organizat 
etapa raionailă a „Cupei Primăverii" 
Ia oină, competiție ce constituie o ade
vărată repetiție generală înaintea înce
perii campionatului raional de oină 
pe anul 1959. Primul loc a revenit 
echipei asociației sportive K „Drum 
Nou" Radu Negru 1, care a cîștigat 
toate întîlnirile la scoruri concludente. 
Pe locurile următoare s-au clasat echi
pele: „Drum Nou" Radu Negru 2, 
Avîntul Centrul școlar agricol Călă
rași și înfrățirea “................ “ ~
marcat că toți 
cîștigătoare sînt 
Radu Negru.

Ștefan Vodă. De re- 
componenții echipei 
membri ai G.A.G.

Stan Cristea 
de volei la Bîrlad 
terenul sportiv Vo-

Intrecere școlară
De curînd, pe 

ința au avut loc întreceri la volei, 
băieți și fete, în cadrul etapei re
gionale a campionatului republican 
școlar de volei. Au participat selec
ționatele orașelor Iași, Huși, Vaslui 
și Bîrlad. Întrecerile au fost viu dis
putate, mai ales la băieți, unde lupta 
pentru primul loc s-a dat între se
lecționatele orașelor Huși și Bîrlad. 
Meciul dintre aceste dpyă echipe a

atletism și denis de masă, popice, 
handbal.

In momentul de față se formează 
echipe feminine de volei și popice. E- 
chipa de fotbal s-a clasat pe primul 
loc în turul campionatului raional.

— „Am aflat că o serie de jucă
tori din echipa de fotbal au fost sus
pendați pentru acte de indisciplină. 
Ce măsuri ați luat pentru îmbunătă
țirea muncii de educație cu spor
tivii?"

— „Organizațiile de bază P.M.R.
și U.T.M. ne-au ’ f~
această direcție 
fi în curînd dați 
tivitate. O serie

ajutat temeinic în 
și sperăm că vom 
ca exemplu de spor- 
de jucători au fost

sancționați, îar tu unii spectatori, 
care n-au o atitudine justă pe tere
nul de sport, înțelegînd greșit felul* 
cum trebuie să încurajeze echipa noa
stră, a fost dusă o intensă muncă 
de lămurire. In gazeta de perete a 
asociației noastre sportive au fost 
scrise articole pe această

— „Ce ne puteți spune 
iectele asociației ?“

— „Consiliul asociației 
frumoase. Vrem să mărim numărul 
membrilor, să atragem cît mai multe 
fete în activitatea sportivă, să ter
minăm terenul nostru de sport, să 
adîncim munca de educație în rîndul 
sportivilor. Dorința noastră 
membrii gospodăriei agricole 
din Angheluș să fie mîndri 
tivii lor".

temă".
despre pro-

are planuri

este ca 
colective 
de spor-

CAROL KOVACS
(articol trimis în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondență")

Aspecte de la o „duminică sportivă“ la Bîrlad

Stadionul Tineretului, baza spor
tivă a asociației Voința, terenul de 
handbal și sălile de sport ale com
plexului școlar din Bîrlad, au găz
duit zileie trecute frumoase între
ceri organizate cu prilejul unei 
„duminici sportive". Concursurile 
au angrenat peste 700 sportivi din 
regiunea Iași. Numai la atletism 
au luat startul mai mult de 250 
sportivi din toate raioanele regi
unii.

Fotografia de sus reprezintă de
filarea coloanei de sportivi a aso
ciației „Unirea" Bîrlad, iar cea de 
jos o fază din meciul de rtigbi 
Constructorul Bîrlad — C.C.A. ter
minat cu victoria militarilor la 
scorul de 18—0.

(Foto: D. Păvălașcu)

fost foarte dîrz și s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 pentru Bîrlad. Echipa 
învingătoare a devenit campioană a 
regiunii Iași.

Cele 6 meciuri disputate în cadrul 
competiției masculine au scos în evi
dență buna pregătire a tinerilor Dan 
Polosnicu (cel mai bun jucător al 
concursului), Macarie Volf și Iulian 
Vrabie din Huși, L. Gînju, Ștefan A- 
drian, Ion Stratilă din echipa campi
oană și Dragoș Dragomir din Iași.

In competiția feminină, de un mai 
slab nivel tehnic, echipa orașului Iași 
a cîștigat titlul de campioană. Iată 
clasamentele: BĂIEȚI: 1. Bîrlad 6 p,
2. Huși 4 p, 3. 
0 p, FETE: 1. 
4 p, 3. Vaslui

Iași 2 p, 4. Vaslui 
Iași 6 p, 2. Bîrlad 
2 p, 4. Huși 0 p.

Solomon El iade
CAMPIONATULUI

următoarea în-

CLASAMENTUL
DE FOTBAL AL REGIUNII 

SUCEAVA
După trei etape de la reluarea cam

pionatului de fotbal al regiunii Su
ceava, clasamentul are 
fățișare:
1. Minerul Vatra Domet
2. Dlnamo Botoșani
3. Constr. Vatra Bornei
4. Avîntul Frasin
5. St. Roșu C.F.R. Suc.
6. Energia Moldovlța
7. Metalul Rădăuți
8. Fulgerul Suceava
9. Filatura Fălticeni

10. Feroviarul Cîmpulung
11. Voințe - * •
12. Unirea
13. I.R.A.

Botoșani
G. Humorului
1# Șiret

Duminică în înireaga (e

A ll-a etapă a crosului de mas
„Să întîmpinăm 1 Mai“

Etapă I — pe asociații r-i a cro
sului de mase „Să întîmpinăm 1 
Mai" s-a desfășurat într-o atmosferă 
de mare entuziasm. Zeci de mii de 
tineri din orașele și satele patriei 
S-au întrecut la cros duminica tre
cută, pentru a cinsti și în acest fel 
sărbătoarea oamenilor muncii din în-

Miine începe Ia Cluj

AI doilea concurs al etapei finale 
a campionatului republican individual 

de tenis de masă
Cel de al doilea concurs, din tota

lul de patru organizate în cadrul 
etapei finale a campionatului repu
blican individual de tenis de masă, 
începe mîine la Cluj. După cum se 
știe, aceste întreceri vor conta și pen
tru „Cupa F.R.T.M.", ce va fi atri
buită asociației sau clubului care în 
cursul celor patru concursuri va tota
liza cel mai mare număr de puncte 
la cele cinci probe. Iată, de altfel, 
cum arată clasamentul „Cupei 
F.R.T.M." înaintea concursului de 
mîine: 1. Progresul Cluj 58 p.; 2. 
Constructorul București 52 p.; 3, Vo
ința București 39 p.; 4. Progresul 
București 16 p.; 5. Petrol Chimie 
București 6 p.

La întreceri vor fi prezenți fruntașii 
tenisului nostru de masă, care nu 
ș-au mai întîlnit într-o competiție 
internă de amploare de aproape două 
luni. Cum concurentii s-au pregătit 
cu multă grijă, sperăm că meciurile 
se vor ridica la o bună valoare teh
nică.

Au începui întrecerile linele ele campionatuii 
repuhlican de Dna la juniori

Constanța, 22 (Prin telefon de la 
trimisul nostru). Prima semifinală a 
campionatului republican de box juni
ori a constituit pentru amatorii de 
box din Constanța o adevărată săr
bătoare. Cei 22 de boxeri au furnizat 
dispute aprige, la un nivel tehnic ridi
cat Este greu de scos în evidență dis
putele mai interesante, totuși trebuie 
să remarcăm întîlnirea dintre ușorii
I. Marcu și M. Dumitrescu în care 
ambii sportivi au practicat un box o- 
fensiv, ciar, cu schimburi variate de 
lovituri, care au entuziasmat pe spec
tatori.

Iată rezultatele tehnice, în ordinea 
categoriilor: Adrian Circiu (Bocșa 
Romînă) b.p. Al. Spătaru (Bacău), Gh. 
Badiu (C. Lung) b.p. B. Orban (Cluj),
A. Macovei (Craiova) b.p. Gh. Vasile 
(București) — decizie nejustă —, Șt.
Costescu (Cluj) b.p. E. Popa (R. Vîl
cea), 1. Dinu (Constanța) b.p. Gr. 
Dumitrescu (București), I. Petrescu 
(Reșița) b.p. V. Mîrza (Cluj), I. Mar
cu (C. Lung) b.p. M. Dumitrescu 
(București), K. Koncsak (Gheorghieni)

s mi ii ii”
DESCHIDEREA CAMPIONATULUI 

CONDUCĂTORILOR AMATORI

După defilarea concurenților înscriși 
în campionat și cuvîntul lui Mircea 
Crișan, din partea artiștilor, s-a dispu
tat prima probă a campionatului condu
cătorilor amatori. După o frumoasă 
luptă, victoria a revenit armăsarului Jo- 
vin, condus de Rozalia Avram, de la 
Teatrul Tineretului.

Rezultatele tehnice sînt următoarele :
I. Gluma (Kocsis), Vila, Sonata. Cota: 

3,10—30,80 lei.
II. Orșova II (Toderaș), Rușețu, Si

ghișoara. Cota : 4,10—25,40—40,50 lei.
III. Herța (Voronin), Caliban II, Her

mes. Cota : 7,50—131,70—67,50 lei.
Ordinea triplă : 556,90 lei.
IV. Holtei (Marcu T), Cocora, Gla- 

diola. Cota : 4,05—13,90—114,30 lei.
V. Jovln (Rozsilla Avram), Novac, O- 

ravlța. Cota : 2,50—20,90—26,80 lei.
VI. Vampir (Avram G), Succes, Ză

duf. Cota : 9,70—29,70—10,40 lei.
VII. Jalea (Avram G.), Evantai, Haga. 

Cota : 2,90—4,10—8,40 lei.
Vin. Coleta (Toderaș), Crișana, Ivona. 

Cota : 2,00—6,30—6,40 lei.
ALERGĂRILE DE SIMBATA

Reuniunea de sîmbătă 25 aprilie cu
prinde 8 aiergări. Caii din prima cate- 

treaga lume. Corespondenții nc 
relevă elanul cu care tinerii par 
panți s-au întrecut în cadrul et; 
pe asociații. Așa de pildă, coresp 
dentul D. Rusu din raionul Pog 
nete ne-a scris că etapa pe asoci 
a fost întîmpinată cu multă buci 
de tinerii săteni, care s-au prezer 
în număr mare la startul probe 
Din cei 180 de concurenți, cei 
buni s-au dovedit Ivan Barbu, Ghi 
ghe Mandache, Ștefan Răducanu 
Ștefan Alitache. Dintre asociațiile sj 
tive care au realizat cea mai mas 
mobilizare s-au evidențiat Recolta i 
ragiale, Recolta Smîrdan și Prof 
sul Pogoanele. Corespondenții Ai 
Simota din Rădăuți și Al. Grișa 
din Dorohbi, ne-au relatat despre 
tensa preocupare a asociațiilor sp 
tive din localitățile respective p 
tru asigurarea succesului acestei 
semnate competiții de mase.

Duminică va avea loc a doua 
ultima etapă a crosului „Să înti 
pinăm 1 Alai", la care vor lua star 
campionii pe asociații din fiecare o: 
sau centru de comună. De astă da 
participanții se vor întrece pe d 
tanțe mai lungi. Astfel, seniorii x 
avea de parcurs 1.500 m, senioar 
800 m, juniorii 1.000 m. și junioan 
500 m. Consiliile raionale și orășene 
fac pregătiri intense pentru asigui 
rea celor mai bune condiții de d 
putare a concursurilor din acea: 
etapă. Traseele au fost alese cu mu 
grijă, iar pe de altă parte s-, 
luat măsuri pentru o pavoazare 
adevărat sărbătorească, astfel ca ace 
stă tradițională competiție să ai 
asigurat un cadru corespunzătc 

b’.<p. E. Nicoli (Reșița), E. Spulb 
(Iași) b.p. P. Alentzel (Timișoara) • 
decizie nejustă —, Gh. Petri (Orade; 
b. k.o. rep. III pe Șt. Potocaru (Con 
tanța), E. Janovici (Cluj) b.p. I. Gră 
deanu (Medgidia).

întrecerile continuă joi și sîmbătă.

R. CALARAȘANU

Astă-seară, reuniune 
de box la „Dinamo“

Astă-seară au loc pe stadionul Dinam 
finalele concursului de calificare a can 
pionatului R.P.R. la box — seniori (fa2 
orășenească). Iată programul reuniuni 
tn ordinea categoriilor: D. Davidescu- 
N. Mocanu, D. Tudor—m. Dogaru. Gl 
Ghițfi—V. Zgondea, R. Șerban—L. DKiți
C. Popa—C. Ciurea, M. Goanță—F. On 
sei, M. Mirea—A. Rosnovski, N. Stoian-
D. Mihai, C. Nicu—D. B»ailaci, I. Monea- 
T. Crîngașu, D. Trandafir—Gh. Nlcolat 
V. Net ea—O. Ballca.

Galia începe la ora 19. In caz de ti mi 
nefavorabil ea va avea loc în sala Di
n<amo

gorie figurează în premiul Musme ș 
Natala. In prima alergare participă 
Adrian 2100 (Vasile Gh.), Hopușor 214/ 
(Moldovan), Olteț 2140 (Bonțoi Gh.), Bal
tag 2140 (Kocsis), Hermina 21'40 (Mihăi- 
lesou), Hamefal 2140 (Tănase Gh.), Tic 
21*60 (Szabo I), Ticău 2160 (Voronin), 
Oțel 2180 (Solcan), Zvon II 2190 (CioVanu 
Gh).

REINTRA COVASNA, GAL ȘI VĂDUVĂ

Principala atracție <a reuniunii de ga
lop de duminică 26 aprilie constă în 
reintrarea lui Gal și a iepelor Covasna 
și Văduva. Acești cai concurează în 
premiul Simla, care are următoarea con
figurație : Gal 58 (Nemeth F.), Văduva 
58 (Cîmpeanu), Covasna 55 1/2 (Huțu)eag), 
Nunu 55 (Soare Gh.), Stoc 53 (Crișan)» 
Lăstun 53 (Lazăr Gh.), Leandru 52 (Spă- 
taru C.).

In cadrul unui schimb de experiență» 
jocheul maghiar Nemeth F. va încăleca 
la noi trei reuniuni. Pe același inter
val a plecat la Budapesta Gh. Stotan.

Pariul ordinea triplă va funcționa în 
alergările a treia, a cin cea și a șapifea» 
care au cîte 10 concurenți fieoare.

Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de 4.190,50 lei și s-a închis.



Regrupare de pluton în fruntea clasamentelor categoriei B la fotbal
Pe măsură ce se dispută etapele 

returului, campionatul categoriei B 
devine tot mai interesant, atît în ceea 
ce privește lupta pentru evitarea re
trogradării, cît și aceea pentru pri
mul loc Rezultatele de duminică au 
contribuit în mare măsură la crește
rea interesului mai ales față de bătă
lia din fruntea celor două clasa
mente. Intr-adevăr, la ora actuală cu 
greu s-ar putea formula un pronostic, 
cu privire la primele locuri.

® In prima serie, liderul s-a schim
bat de două ori în decurs de două 
etape, iar dintre echipe doar trei au 
dovedit constanță în rezultate în ace
iași interval de 8 zile: C.S.M. Baia 
Mare — în primul rând — a cîști- 
gat două meciuri consecutive (primul 
acasă, al doilea duminică la Arad), 
Tractorul Or. Stalin, care are la activ 
două meciuri nule și Știința Cra
iova (joc egal acasă și victorie la 
Oradea). In rest, echipele care la 12 
aprilie au cîștigat, duminica aceasta 
au pierdut, iar cele care săptămîna 
trecută au pierdut, de data aceasta 
au cîștigat. Deci, în general, terenul 
propriu constituie în această serie 
avantaj însemnat, firește, dublat 
o pregătire destul de bună, cum 
dovedit formațiile pînă acum.

• Minerul Lupeni este din nou 
der, dar nu-i sigur că-și va păstra 
locul, pentru că duminica viitoare 
joacă la Craiova, în timp ce C.S.M. 
Reșița va primi vizita echipei Gaz 
Metan Mediaș. De altfel, în această 
serie mai candidează la primul loc 
și echipele cu cîte 19 și 18 puncte, 
iar cele cu 17 pot încurca și ele 
multe din socotelile fruntașilor. Nu 
mai vorbim de formațiile care caută 
să se îndepărteze cît mai repede de 
„zona retrogradării", și care și du
minica aceasta au opus o mare re
zistență, răpind unor echipe din șan
sele lor de a mai urmări plutonul 
fruntaș. In privința ultimelor locuri 
însă, se pare că situația este lămu
rită în bună măsură. Știința Craiova 
’i C. S. Oradea se găsesc la cinci și 
espectiv șase puncte în urma Trac

torului, clasat pe locul 12.
• Nici în seria a doua situația nu

se prezintă altfel. Taroni a pierdut, 
o dată 
puncte 
avans.
pentru
în care Metalul M.I.G. București, mai 
ales (în urma frumoasei comportări 
de duminică), și Unirea Iași își men
țin ferm candidaturile la șefie. Pen
tru Tarom — care duminică a

cu meciul de duminică, două 
din cele trei pe care le avea 
In acest fel s-a redeschis lupta 
primul loc și în această serie,

care este în plină cursă pentru evi
tarea zonei „lanternei roșii".

® In coada clasamentului serici a 
doua, 
evite 
tarea 
dorit.
aceea
nu-i vor folosi. La locul penultim... 
candidează Victoria Suceava, Unirea

Prahova nu mai are șanse să 
ultimul loc. De altfel compor 
acestei echipe lasă mult de 
Poate, va mai face surprize ca 
de la Moreni (12 aprilie), dar

Cnocral allelic repoUlicfin de primăvară 
peniru iuoiori pi iunioare

Fază din jocul Metalul M.I.G.— Tarom. Portarul 
ieșit la timp pentru a culege

nifestat scăderi în special în 
atac (lipsă de hotărîre și 
în acțiunile de poartă) — 
viitoare se anunță deosebit de difi
cile, mai ales că împotriva liderului 
toate echipele vor să joace bine. Nu-i 
mai puțin adevărat însă, că și ad
versarii săi, Metalul M.I.G. și Uni
rea Iași, au și ei un program destul 
de dificil: primul joacă duminică la 
Moreni (și Flacăra vine după o în
frângere Ia Fălticeni), iar al doilea 
la Suceava, împotriva unei formații

Ghiță (Metalul) a 
balonul urmărit de Mii ea (Tarom) — dreapta.

(Foto Gh. Dumitru)
Focșani, Gloria Bistrița, dar nici echi
pele situate mai sus și cu cîte 14 
puncte (Rulmentul Bîrlad, 
Galați și A.S. Pompierul) nu 
scutite de emoții...

In categoria B însă, mai 
etape și multe se mai pot

linia de 
claritate 

etapele Dinamo 
sînt încă

sînt 10 
întîmpla.

PUNCTE DE VEDERE...
Am asistat, duminică, la un joc 

foarte interesant și chiar fru
mos în prima sa parte, deși 

avea un pronunțat caracter decisiv 
pentru clasamentul seriei a doua a 
categoriei B : Metalul M.I.G. (antre
nor 1. Bălănescu) — Tarom (antre
nor R. Ghiurițan). Am văzut la lucru 
două din echipele bune din categoria 
13, care au dovedit multă preocupare 
(în special Metalul M.I.G.) pentru des
fășurarea unui joc cît mai 
los și mai eficace. Și, spre 
au reușit în bună măsură, 
fotbal care din acest punct 
a depășit destule partide 
categoria A. Am reținut pe parcursul 
jocului străduințele fotbaliștilor de a 
rezolva — tactic — anumite situații 
ivite în joc și în această privință 
merită să fie subliniat modul cum au 
reușit să se descurce metalurgiștii. 
Un singur exemplu. In min. 45, Me
talul a atacat pe stînga prin Dan, 
ajuns pe post de extremă. Dan a 
pasat lui Andreescu, venit în ajutorul 
său. Metalurgiștii au văzut însă că 
acțiunea nu are șanse de reușită pe 
această parte, deoarece apărarea Ta- 
rom-ului era la post. Atunci, Aîetalul 
a schimbat direcția de atac, căutînd 
să desfacă apărarea adversă. Andre
escu a pasat înapoi halfului stînga 
Anton și acțiunea s-a desfășurat rapid 
spre dreapta, astfel : Anton-Ignat-Bu- 
zatu. Aici s-a produs o nouă schimbare 
de direcție: Buzatu a pasat spre cen
tru, lui Andreescu — demarcat și pla
sat corect la marginea careului, în 
timp ce Radu Tudor se infiltrase în 
dispozitivul defensiv advers. O nouă

spectacu- 
lauda lor, 
printr-un 

de vedere 
chiar din

pasă, în adîncime, lui Radu Tudor, un 
stop pe „dreptul", un șut cu „stîn- 
gul“ și... gol. In tot acest timp, nici 
un jucător de la Tarom n-a atins 
mingea. A fost o acțiune clară, bine 
concepută și desfășurată atît tehnic cît 
și — mai ales — tactic.

Și pentru că veni vorba de meciul 
Metalul M.I.G.—Tarom se cu
vine să mai subliniem și o pro

blemă de arbitraj, deosebit de impor
tantă : aceea a aprecierii intenției dc 
lovire a adversarului. .Arbitrul P. Ra- 
paport este un element tînăr, care a 
dovedit multe calități și care în ma
joritatea cazurilor a corespuns. Cu 
timpul a devenit un arbitru bun. Dc 
aceea sîntem mai pretențioși față de 
el, și nu-i putem trece cu vederea 
greșeala comisă duminică : a eliminat 
cu multă ușurință pe jucătorul Dan 
(Metalul M.I.G.) pentru o infracțiune 
în care elementul „intenție" nu a exis
tat. Această decizie greșită a arbitru
lui a influențat, categoric, desfășurarea 
jocului și putea să influențeze și re
zultatul pe care Metalul M.I.G. îl
ritase pînă atunci cu prisosință. Me
ciul, atît dc echilibrat și frumos pînă 
în momentul eliminării lui Dan, și-a 
pierdut din interes, Metalul — rămas 
în 10 oameni — s-a retras în apărare 
și dacă totuși scorul de 2—0 a rămas 
nemodificat pînă la urmă, aceasta se 
dator-ește — în primul rînd — apără
rii energice și organizate a metalur- 
giștilor și — în al doilea rînd — 
jocului greșit al înaintării echipei Ta
rom. Iată cum o singură greșeală de 
arbitraj poate „strica" un meci, (p.g.)

Știri,
® Tragerea la 

finală a Cupei 
miercuri 29 aprilie ora 19 la sediul 
federației. La ședință vor trebui să 
fie prezenți delegații autorizați ai 
echipelor calificate, deoarece cir acest 
prilej vor fi stabilite și orașele (neu
tre) în care vor aveâ loc cele patru 

se știe

mc-

DIN TOATE SPORTURILE
CONFERINȚA ANTRENORILOR DE 

HALTERE

Vineri șt simbătâ va avea Inc în Ca- 
pltală conferința pe țară a antrenorilor 
la haltere. Cu acest prilej vor fi expuse 
referate despre reîmprospătarea cunoș
tințelor în metoda unica de antrena
ment, periodizarea antrenamentelor, me
toda de antrenament a halterofililor cTe 
la C.C.A. ș.a. De asemenea, se va ține 
și o lecție practică de antrenament, în 
care se vor arăta metode de pregătire 
51 vor fi exemplificate noile modificări 
ale regulamentului international.

FAZA INTERREGIONALA A CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN DE POPICE

Prima etapă a fazei inter regiuni din 
cadrul campionatului R.P.R. de popice 
pe echipe va avoa loc simtâtă și duminică, 
lată programul : MASCULIN la B ia Mare: 
C.S.M.—C.S. Oradea; Tg. Săcuiesc: Vo
ința—Voința Cluj; Timdșoara: C.F.R.— 
Voința Craiova; petroșani: Voința—Me
talul Reșița: București: -Metro m

Orașul Stalin; Mvrtiaș: Gaz Met n—Pe- 
troJul Pjoești; Pitești: Constructorul— 
Olimpia Giurgiu; Medgidia: Cime.tul-- 
Laminorul București; Iași: C.S.M.—reg. 
Suceava; FEMININ la Baia Mare: 
C.S.M.—C.S. Oradea; Arad: U.T.A.—Dru- 
te.ta T. Severin; Lupeni; Minerul—Voința 
Timișoara^ București: Repid—Gaz Me-
te-n Mediaș; Orașul StalEn: Metrom— 

Voința—Cetatea 
V oi nța—Recci t a 
Voința—Voința

Mediaș; Orașul i 
Unirea Azupa; Pitești 
Giurgiu; Constanța: 
București; Tg. Mureș: 
Cluj.

„CUPEI ORA-PENULTIMA ETAPA A
ȘULUI BUCUREȘTI*» LA HOCHEI PE 

IARBA

Intîlnirile de hochei pe iarbă dispu
tate duminică dimine.<ța pe terenul ITI 
din parcul 23 August, în cadrul 
timei etape a ,,Cupei Orașului 
rești", s-au soldat cu următoarele 
tale: C.S. Victoria—Acvila 2—0 
Au marc?t: Baghilovici și Stanca. 
VI—Constuctorul 0—0.

penul- 
BUCU- 
rezul- 
(0—0)

C.S.A,

Printre competițiile tradiționale ale 
atletismului nostru figurează la loc 
■ie cinste și întrecerile din cadrul 
concursului de primăvară cu caracter 
republican pentru juniori și junioare. 
Această competiție, care se află la a 
V-a ediție, se bucură dc largă popu
laritate. Tinerii noștri atleți văd în 
ca posibilitatea de a se., face reajar- 
cați, de a putea obține rezultate din
tre cele mai bune care să le justi
fice selecționarea în lotu'. republican 
al juniorilor. In același timp, antre
norii și profesorii dc educație fizică 
au acum prilejui să-și vadă roadele 
muncii entuziaste pe care au desfă
șurat-o, descoperind și îndrumînd noi. 
și noi tineri talentați.

Concursul va avea loc la siîrșitul 
acestei săptămîni pe Stadionul Re
publicii din Capitală. La aceste între
ceri au fost invitați peste 150 dintre 
cei inaf buni atlcți juniori și junioare 
din majoritatea orașelor țării. Acesto-

ra li se vor adăuga bucureștenii și 
cei caie vor fi aduși de cluburile și 
asociațiile sportive. In acest fel, or
ganizatorii — Federația roniînă ele 
atletism — contează pe participarea 
a peste 300 de tineri atlcți.

Competiția se va desfăbura indivi
dual și pe echipe. Au dreptul să pai- 
ticipe cei născufi în 1940 sau mai 
tineri. Conform regulamentului nostru 
de atletism, vor fi folosite următoa
rele materiale : JUNIORI : greutate 
și ciocan — 6 kg.; disc — 1,5 kg.; 
suliță — 0,800 kg.; 110 mg. — 91,4 
cm; JUNIOARE: greutate — 4 kg.; 
disc — 1 kg.; suliță — 0,600 kg.

★

Tot la sfîrșitul acestei săptămîni, 
pe stadionul tineretului, se vor des-: 
fășura întrecerile fazei pe centru a 
campionatelor universitare de atletism. 
Finalele acestei competiții vor avea 
loc la Cluj la 9 și 10 mai.

Pregătirile rugbiștilor noștri 
pentru „Cupa Victoriei** 
Ieri a avut ioc cel de al doilea trial —

Cel de al doilea trial al rugbiștilor 
noștri fruntași înainte de Cupa Victo
riei s-a desfășurat ieri pe stadionul 
Republicii.

In 
întîi, 
tri” (două reprize a 30 minute), în 
care 
zenți. Apoi, din jucătorii care s-au 
dovedit a fi cei mai în formă au fost 
alcătuite două echipe care au jucat 
o singură repriză (30 minute).

cadrul trialului a avut loc, mai 
un meci între ,,Roșii" și „Albaș-

au fost cuprinși toți jucătorii pre-

rezultate la fotbal
sorți a sferturilor de 
R.P.R. va avea loc

Metalul M.I.G. București Dunav
Russe 0—1 (0—0)

meciuri, programate — cum
— la 20 mai.

• La meciul dintre foștii jucători, 
care se va disputa sîmbătă în ‘ " 
echipele vor fi alcătuite din 
fotbaliști: 
fostului Rapid): P, Radulescu, Marki, 
Negru-Ghiurițan, Alihăilescu, Asbicea- 

Costea-Lung.u Ma- 
Filote. Bogdan,

Giulești, 
următorii 

ECHIPA A (pe scheletul

Negru-Ghiurițan, . 
nu-Viniilă, Socec, 
rian, A. Radulescu, . . _.n__ ,
Tănăsescu, C. Bărbulescu. ECHIPA B 
(pe scheletul fostului Juventus) : Tr. 
lonescu, SMnctdescuiSjera, Gică An
drei, Teodorescu-Drăgan, Gorgorin, 
Pepelea-A Bărbulescu, lordache, Fla- 
maropol, Gică Popescu, Constantines- 
cu-Grecu, Gică Niculae, A. Niculescu, 
Taciuc, Catană, Alexandrescu. Toți a- 
cești jucători vor ti prezetfți vineri la 
ora 12 la U.C.F.S. oraș București (Sta
dionul Tineretului).

• Meciul amical Progresul — Pe
trolul proiectat pentru astăzi, a fost 
contramandat.

• Cîteva rezultate din „Cupa Ora
șelor" la juniori: C. Lung Aîold. — 
Vatra Dornei 1—3, Rădăuți 
rohoi 
3—2, 
șani 
Tirgoviștc 3—0, Corabia 
1—2, Tg. Jiu 
gidia ' 
Mare 1—3.

Do-
12—1, Suceava — Botoșani 

Fălticeni — Pașcani 2—3, Foc- 
— R. Sărat 6—0, Cîmpina —

Caracal
Lupeni 3—1, Med-

- Călărași 5—2, Cărei — Satu

Spectatorii care, în ciuda timpului 
rece, au ținut să asiste ieri după 
masă la întâlnirea internațională de 
pe stadionul Dinamo, au plecat deza
măgiți de jocul confuz în special din 
prima repriză, cînd au abundat pasele 
greșite. In plus, metalurgiștii au abu: 
zat de pase înapoi și combinații pe 
„metru patrat". Echipa bulgară și-a 
găsit cadența abia în repriza a 11-a, 
cînd atacanții săi au derutat de multe 
ori apărarea adversă prin deschideri 
lungi, pe aripi. De altfel, unicul gol 
al partidei a fost realizat în această 
parte a jocului: în min. 70, la un 
corner executat de Țanov, mingea a 
fost reluată în plasă cu capul de 
Florov. După gol, bucureștenii au or
ganizat cîteva atacuri mai periculoase,' 
dar s-au pripit în fața porții și 
au ratat copilărește ocaziile de gol 
ivite (Dumitru min. 75, Marcoci 
min. 83). Arbitrajul fără greșeli al 
lui P. Kroner a fost mult ușurat de < 
comportarea 
Formațiile :

METALUL 
M1TRAȘCU, 
Coidum — Buzatu 
Tudor, 
DUMITRU (Ion).

DUNAV RUSSE: Stankov (Daska- 
lov) — Karaigiev, MINCEV, Atanasov 
(Peevev)—ȚANOV, Kircev— Vasilev 
(Kolev), Kolcev, FLOROV, Aliev (Ig
natov), DIȘIL1EV.

In deschidere: 
Miliție 5-3 (3-2). 
(2), Ene (2) și 
Turcu, Szakacs și

Fără a se fi ridicat la nivelul jo
cului desfășurat cu o săptămînă în 
urmă, meciul de antrenament de ieri 
a evidențiat totuși tendința tot mai 
accentuată către un joc deschis, în 
care circulația balonului să fie făcută 
cu maximum de repeziciune. In plus, 
este de apreciat faptul că o serie de 
jucători (Georgescu, Alexandrescu, 
D. lonescu, Căliman, Alatcescu, De- 
mien) dovedesc spirit inventiv în con- 
struirea unor faze de joc, ceea ce de- 

I termină spectaculozitatea jocului și 
I implicit mărirea eficacității lui. De 

asemenea, capitolul pregătire fizică — 
altădată deficitar — ni s-a părut 
mult îmbunătățit. Iată formațiile folo
site în ultima repriză a trialului : 
Albaștri: p. Niculescu—Balcan, Că- 
liinan, Georgescu, D. lonescu—Cernat, 
lancu—Șerbu, Tuțuianu, M. Iliescu— 
Celea, Rusu—Coter, Al. lonescu,
Chiosea ; ROȘII : Alexandrescu—Si- 
tnion, Rotaru, Ilie loan, Drăcea—Ghe- 
rasini, Mateescu—Alanole, Antimoianu, 
Mazilu—Aîelinte, Rădulescu—Pîrcălă- 
bescu, Griîn, Doru Pavel. In cadrul 
trialului au mai jucat Demien, Sava, 
Nistor, Nagel, Drobotă, Vusek, Cio
bănel. Scor final 16—5 pentru „Al
baștri".

sportivă a jucătorilor.

M.I.G. - GHIȚA — DU- 
SZABI, Fodor — Floroiu, 

(Nicolae), Radu 
Andreescu (Marcoci), Dan,

CI
sp&w

Dinamo—Dinamo 9 
Au marcat: Szoko 
Nicușor, respectiv 
Călinoiu (autogol).

(Al. I)

Programul concursului Pronosport 
nr. 17 din 26 aprilie cuprinde meciul 
internațional 
Roinînă, din 
tiției „Cupa 
din returul 
categoria B.

Concursul
menea, au predominat meciuri din ca
tegoria B, s-a soldat cu premii neaș
teptat de frumoase. In etapa prece
dentă a fost suficient ca în campiona
tul categoriei B, în afară de victoriile 
echipelor gazdă, un meci să se ter
mine la egalitate (C.S. Tg. Mureș — 
Tractorul Or. Stalin) și unul să se 
soldeze cu 
- C.S.M. 
variantelor 
nească 12 
puține au 
concurs să iasă 9 pronosticuri de 1 
și să fie doar 8 variante cu 12 re
zultate.

După toate aparențele, la concursul 
de duminică pronosticurile nu se vor 
axa în aceeași proporție pe 1, deoa
rece o serie de echipe redutabile joacă

de fotbal Turcia — R.P. 
cadrul returului compe- 
Europei" și 11 meciuri 
campionatului de fotbal

anterior, în care, de ase-

victoria oaspeților (AMEFA 
Baia Mare), ca din totalul 
depuse doar opt să întru- 
rezultate exacte. De altfel 
fost cazurile cînd la un

tl

O^ono sport
în deplasare: Metalul Titanii, Mine
rul Lupeni, C.F.R. Timișoara, C.S.A. 
Sibiu ș.a.

Ceea ce socotim deosebit de intere
sant să amintim participanților este 
faptul că și concursurile care au me
ciuri din categoria B aduc premii fru
moase.

De altfel premiile concursului Pro
nosport nr. 16 au dovedit o dată în 
plus avantajul sistemului de partici
pare pe buletine colective (combinate). 
Dintre cei 8 participanți care au in
dicat 12 rezultate exacte, 4 au obți
nut premiile pe buletine colective 
(combinate). Astfel, Chelia Zîn, care 
obține premiul I pentru a doua oară 
în ultima lună, a participat. pe un 
buletin colectiv, reușind să obțină 1 
premiu I, 4 premii II și 6 premii III. 
Ceilalți participanți care au reușit să 
Indice 12 rezultate exacte sînt Lazăr

Oancea din Baia Mare, Dumitru Con- 
deescu din Tg. Jiu, Petre Oprescu din 
Teliuc, reg. Hunedoara, Costică Olaru 
din Ițcani, reg. Suceava și buciirește- 
nii D. Diaconu, Ion Hărășoiu și Du
mitru Mihăiescu.

In urma omologării concursului Pro
nosport nr. 16 etapa din 19 aprilie, au 
fost stabilite următoarele premii :

Premiul 1:8 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecăreia 
12.427 lei.

Premiul II : 
zultate exacte, 
516 lei.

Premiul 111: 
zultate 
64 lei.

Fond

231 variante cu 11 
revenind fiecăreia

cîte

re
cite

exacte,
2.754 variante cu 10 rc- 
revenind fiecăreia cîte

de premii: 397.670 lei.
PRONOEXPRES

La tragerea din urna a concursului 
Pronoexpres nr. 16 din 22 aprilie a.c., 
au fost extrase următoarele numere: 

6 46 49 24 31 27
Numere de rezervă: 1 9.
Fond de premii: 757.124 lei.
Rubrică redactată de 1. S. Loto- 

Pronosport,



sportivilor sovietici
(Urmare din pag. I)

nale și C.I.O. continuă să recunoască 
pe ciankaișiști, punînd pe sportivii chi
nezi în situația de a fi nevoiți să ru
pă relațiile cu aceste federații și cu 
G.I.O. Este de crezut că In acest caz 
acționează principiul „apolitismului în 
sport"? Fiecare vede în aceasta politică. 
Dar ce fel de politică ? A imperialiști
lor americani care încearcă să creeze 
„două Chine".

La campionatele mondiale de bas
chet din Chile echipele U .R.S.S. și 
Bulgariei au refuzat să întîtnească ,.e- 
chipa Taivanului" admisă ilegal la 
campionat. Urmările vă sint cunoscu
te : rezultatele echipei noastre, care a 
cîștigat toate întîlnirile finale printre 
care și în fața campioanei mondiale 
și olimpice, echipa S.U.A., ca și re
zultatele jocurilor sportivilor bulgari 
au fost anulate.

Nu numai organizațiile sportive so
vietice dar și numeroase organizații 
sportive de peste hotare, mulți spor
tivi, au primit cu revoltă hotărîrea ile
gală a conducătorilor Federației inter
naționale de baschet și au felicitat e- 
chtpa reprezentativă a U .R.S.S. ca a- 
devărată campioană a lumii: Dar, me
rită să ne întrebăm după ce s-au ghi
dat „imparțialii" conducători ai 
F LE.A. luind această hotărîre ruși
noasă și lipsită de bun simț? Aceas
ta reprezintă, oare „sportul in afara 
politicii" ? Nu, aceasta este de aseme
nea o manifestare politică, dar a unei 
politici îndreptate împotriva sportivi
lor țărilor socialiste.

C.I.O. și o serie de federații inter
naționale manifestă o atitudine nejustă 
țață de sportivii R.D.G. și ai R. P. D. 
Coreene"

Raportorul s-a referit pe larg asupra 
problemei democratizării Federațiilor 
internaționale, subliniind că e un lucru 
anormal faptul că în compoziția orga
nelor alese nu intră reprezentanții ță
rilor în care sporturile respective sînt 
larg practicate, că problemele cele 
mai importante ale activității federa- 

Au îosi alcătuite echipele de haltere 
ale orașelor București și Istanbul

Iritîlnirea internațională 
de sîmbătă seara din 

. mo este așteptată cu

de haltere 
sala Dina- 
mult inte

res. Ea este de altfel, prima întrecere 
internațională din acest an a halte
rofililor noștri și constituie, totodată, 
un bun prilej de verificare a posibi
lităților lor în vederea altor confrun
tări. Echipa orașului București a fost 
definitivată.
consacrate, 
tineri 
în echipa 
Bălcăceanu. 
completă: Ion Panait (cat. cea mai 
ușoară), Ion Birău (cat. semiușoară), 
Lisias lonescu (cat. ușoară), Tiberiu 
Roman (cat. semi mijlocie), Atilla 
Vasarhely (cat. mijlocie), Lazăr Ba- 
roga (cat. semi grea) și Nicolae Băl
căceanu (cat. grea). De remarcat că 
după o lungă absență în 
tră Tiberiu Roman, care 
la cat. ușoară la categoria semi mij
locie.

Halterofilii turci au o activitate in
ternațională de dată recentă. In 1957, 
echipa orașului Istanbul a susținut

Alături de elementele 
în echipă se află și doi 

Ion Panait (pentru prima oară 
Bucureștiului) și Nicolae 

lată, de altfel, echipa

echipă rein- 
a trecut de

SCRIMA
• Intîlnire R.P.R.—R.S.F SR.

In zilele de 2, 3 4 și 5 mai va avea 
loc in sala Floreasca din Capitală in- 
iilnirea intemațior. dă la scrimă dintre 
echipele R.P.R.' și R.S.F.S.R. La 2 și 3 
mai se desfășoară întîlnirea pe echipe, 
iar 'la 4 și 5 concursul individual.

9 „Cupa Primăverii" la Con
stanța

Sîmbătă și duminică. în sala Sportu
rilor din Constanța va avea loc „Cupa 
primăverii" la scrimă, competiție re
zervată celor mai buni trăgători ai ță
rii. Federația dte specialitate a invitat 
cîte 16 trăgători la fiecare armă. „Cupa 
primăverii" este o ultimă verificare a 
scrimeriior fruntași înaintea întîlnirii 
internaționale cu echipele R.S.F.S.R. de 
la 2—5 mai. In baza comportării lor 
la Constanța, federația va alcătui re
prezentativele noastre pentru această 
Importantă confruntare internațională.

că 
la

țtei stat rezolvate personal de condu
cătorii lor și nu la congrese și de către 
comitete executive. In organizațiile spor
tive ale unor țări se practică discri
minarea rasială și ea este tolerată de 
Federațiile sportive internaționale.

Tovarășul Romanov a arătat 
este nejust ca sportivilor afiliați
federații să li se interzică să se întîl- 
nească cu cei care nu fac parte din 
federație.

Vorbind despre activitatea și struc
tura C.I.O. tovarășul Romanov a re
marcat că „a venit vremea, așa cum 
arată multe personalități sportive de 
peste hotare, să se schimbe modul de 
alcătuire a Comitetului Olimpic Inter
național, care să fie transformat in
tr-un organ reprezentativ, incluzind 
pe președinții tuturor federațiilor spor
tive internaționale și ai Comitetelor 
Olimpice recunoscute de C.I.O."

Raportorul s-a pronunțat în favoa
rea lărgirii programului Jocurilor O- 
limpice si sporirii numărului de parti
cipant, împotriva reducerilor, cum în
cearcă să facă C.I.O.

,,Sportivii sovietici ar saluta inclu
derea in programul locurilor Olimpice 
a unor discipline sportive care nu sint 
cultivate in țara noastră, dar care au 
o largă răspîndire în alte țări, mai cu 
seamă în Africa și Asia".

„Poate că unora dintre cei care ac
tivează în C.I.O. și in federațiile in
ternaționale nu le vor veni la inimă 
observațiile arătate și nu Le va place 
critica — a spus raportorul — dar, 
nici pe viitor nu ne gtndim să tăcem 
și să renunțăm ia demascarea celor 
care pun piedici colaborării dintre 
sportivii întregii lumi, celor care aduc 
în sport principii antidemocratice.

In legătură cu aceasta noi transmi
tem dorința sinceră a sportivilor so
vietici de a întări prietenia cu cole
gii lor de sport din toate țările lumii, 
transmitem sprijinul pe oare organiza
țiile sportive sovietice îl vor acorda 
permanent federațiilor internaționale 
și CJ.O. în activitatea lor utilă și im
portantă.

— la Istanbul — primul meci în 
compania selecționatei București. 
Atunci, victoria a revenit echipei ro- 
mîne cu 7—0.

★
Ieri ni s-a comunicat telefonic de 

la Istanbul că selecționata orașului, 
care va face deplasarea la București, 
a fost alcătuită — în ordinea catego
riilor — din următorii sportivi: Dalga

Proteste împotriva discriminării rasiale 
la Jocurile Olimpice

LONDRA (Agerpres). — CTK trans
mite :

Uniunea „Campania împotriva discri
minării rasiale în sport" a dat publici
tății la Londra un protest împotriva 
faptului că o parte a conducerii Comi
tetului olimpic internațional intențio
nează să permită ca în cadrul Jocuri
lor Olimpice să se facă discriminări ra
siale. Protestul a fost semnat de 20 re
prezentanți de vază ai vieții publice 
printre care Trygve Lie, fost secretar 
general al O.N.IL, savantul englez Ber
trand Russel, cunoscutul alpinist John 
Hunt, cîntărețul Maurice Chevalier, ar
hiepiscopul de York și Capetown. Iu 
numele sportivilor cehoslovaci acest 
protest a fost semnat de Emil Zatopek.
în protest se arată că C.I.O încalcă și pentru Jocurile Olimpice din 1960.

• DUPĂ ZECE RUNDE, în turneul 
internațional de șah de la Marianske 
Lazne conduc Szabo și Ujtelki cu 7*/2 
p. Reprezentantul nostru Corvin Ra
dovici ocupă locul 9 cu 4 puncte și 
două partide întrerupte. EI are șanse de 
cîștig la Malich dar stă în poziție de
favorabilă în partida neterminată cu 
Alster.

• REPREZENTATIVELE DE BAS
CHET ale R. P. Chineze au debutat 
cu succes în turneul pe care-1 între
prind în R. P. Ungară. Oaspeții au 
învins echipa de. tineret a R.P.U. cu 
103—72 (masculin) și 81—33 (femi
nin). In întîlnirile cu formațiile clubu
lui Csepel victoriile au revenit de ase
menea baschetbaliștilor din R. P. Chi
neză cu 61—50 și respectiv 70—49.

• ATLETUL CEHOSLOVAC Jiri 
Skobla a participat Ia un concurs des
fășurat la Hanoi (R. D. Vietnam). El

Cupa Primăverii” la tenis
Incepînd de ieri, Timișoara găzdu

iește întrecerile competiției de te
nis dotate cu „Cupa Primăverii". La 
cele cinci probe ale concursului parti
cipă cei mai buni jucători și jucătoare.

Din rîndurile concurenților care au 
luat „startul" în cadrul partidelor de 
la Timișoara notăm pe Ion Țiriac, 
Eugen Cristea, Alex. Bardan, Ion Ra- 
kosi, G. Bosch ș. a.

Iată cîteva rezultate înregistrate ieri: 
simplu bărbați: Saiti—Caralulis 3—6, 
6—4, 10—8; Turdeanu—-Chivaru 8—6. 
8—6; Bardan—Burcescu 6—0, 6—1;
Dancea—Kiselef 6—4, 6—3; simplu
femei: J. Namian—L. Doboșiu 6—4, 
6—2; " " — _ . 
6—0, 6—3; I. Ponova 
6—1, 6—3.

H. Brenner —■ El. Roșianu
L. Avram

Echipa Recolta I
Nici anul acesta concursul dotat 

cu „Cupa Primăverii", care marchează 
inaugurarea oficială a sezonului com
petițiilor de pentatlon modern, nu 
s-a bucurat de condiții atmosferice 
prielnice. Vîntul puternic și foarte 
rece a influențat desfășurarea între
cerii.

Cu toate acestea și mai ales pen
tru faptul că și parcursul probei de 
călărie de la G.A.S. Roșia a fost 
structural modificat 
rile anterioare, se 
evoluția celor mai 
tatloniști a fost 
reușita desfășurării 
tribuit și faptul că toți 
bine pregătiți, au putut 
rității parcursului.

Iată ordinea primilor 
ceastă probă: 1. Wilhelm Roman (Re
colta I) 
greșul) 
(C.C.A.
(Recolta

fată de concursu- 
poate aprecia că 
mulți dintre 

mulțumitoare, 
probei a mai 

caii au
face față du-

pen- 
La

con
test

clasați în a-

955 p; 2. Alex. Bruja (Pro- 
914,5 p; 3. Traian Croitoru 
II) 905,5 p; 4. Gh. Mărcuță
I) 860,5 p; 5. D-tru Țintea

Aii, Gimiș Nuri, Nuri Akîr, Sarkiz 
Gulap, Sardi K'rktamar, Sadik Pe- 
kunlu și Ardă Kiikel.

Lotul halterofililor turci a părăsit 
Istanbul ieri, plecînd cu trenul spre 
București.

Presa turcă de specialitate acordă 
multă atenție acestei întîlniri în care 
este dată ca favorită echipa orașului 
București.

unul din principiile de bază ale statu
tului olimpic, care interzice orice discri
minare pe criterii rasiale, politice sau 
religioase. încâlcind acest principiu, 
Comitetul vrea să admită participarea 
la Jocurile Olimpice din 1960 a Uniunii 
Sud-Africane și a Rodeziei.de sud, ale 
căror guverne nu permit ca din selec
ționatele lor să facă parte negrii, care 
reprezintă cea mai mare parte a popu
lației acestor țări. Delegația Ghanei 
intenționează să prezinte în cadrul se
siunii Comitetului olimpic internațional, 
care va avea loc In luna mai la Mun- 
chen, un proiect de rezoluție în care va 
cere ca principiul interzicerii oricărei 
discriminări să fie confirmat din nou

aruncat greutatea la 17,89 ni. In a-a _
fără de concurs Skobla a marcat ex
celentul rezultat de 18,47 m.

• LA AKKRA (Ghana) O’Brien a 
reușit 18,32 la greutate și a ocupat pri
mul loc la disc c.u performanța de 
55,10 m

• INTR-O DUBLA INTILNIRE in
ternațională de tenis de masă disputată 
la Praga echipele Japoniei au învins 
cu 5—1 (masculin) și cu 3—0 (femi
nin) formațiile R. Cehoslovace. In me
ciul masculin Stipek l-a învins cu 2—0 
pe Hoshino iar într-o partidă demon
strativă jucătorul cehoslovac Mike în 
vîrstă de 16 ani l-a întrecut cu 2—0 
pe Narita.

Reprezentativa de tenis a R. P. R.
Cairos-a întors de la

Aseară s-au înapoiat cu avionul, ve
nind de la Cairo, tenismenii romîni 
care au întîlnit în cadrul „Cupei Da
vis" echipa R.A.U. La sosirea pe aero
portul Băneasa, maestrul sportului 
Gheorghe Viziru ne-a făcut următoa
rea declarație: „Am avut un meci 
foarte greu cu reprezentativa R.A.U., 
adversarii noștri fiind hotărîți să scoa
tă un rezultat favorabil. Căldura ne
obișnuită pentru noi în această peri
oadă, peste 35 de grade, ne-a stin
gherit mult în acțiuni. In meciul deci
siv cu Moubarek, eu am jucat prea 
reținut. Totuși, am luptat din răspu
teri și după ce am egalat în setul pa

„Cupa Primăverii" la pentatlon modern

conduce după proba de călărie

Wilhelm Roman (Recolta 1) ciștigătorul probei de călărie
(Foto: R. Vilara)

Teodo-(C.C.A. I) 838 p; 6. Victor 
rescu (Progresul) 733 p.

In urma acestor rezultate 
mentul „Cupei Primăverii" are 
toarca înfățișare: 1. RECOLTA 
Roman, Gh. Mărcută, Gh. Tomiitc) 
2.496 p; 2. PROGRESUL (Al. Bruja, 
V. Teodorescu, Cr. Lichiardopol) 1.881 
p; 3. C.GA. I (D. Țintea, N. Mari-

clasa- 
urmă- 
I (W.

pentru

în evidență 
din jucătorii 
încă multe 1
Dacă pentru

Marți după-amiază, lotul reprezen
tativ masculin de handbal a susți
nut o partidă 
pania echipei 
14—14 (6—8). 
(4), Barabaș 
tache II (2), 
trescu, Bădulescu pentru lot și Feren- 
schiitz (6), Schutz (3), Lindenbach, 
Barth, Kalet, Jendel, Falchessel
C.S.M.  Reșița.

Partida a scos 
că o bună parte 
ționați manifestă 
de ordin tehnic, 
debutanți acest lucru mai este oare
cum scuzabil ce pot spune jucătorii 
consacrați? Ce scuză poate invoca, de 
pildă, Costache I care 
multe mingi din greșeli 
afară de faptul că a 
Costache I a avut și o 
„vedetă", supărîndu-se cînd era de
posedat de balon și desconsiderîndu-și

de verificare în com- 
C.S.M. Reșița. Scorul: 
Au marcat: Costache I 
(2), Covaci (2), Cos- 
Nicula, lonescu, Dumi

a pierdut 
tehnice? In 
jucat slab, 

atitudine de

• CONTINUINDU-ȘI TURNEUL IN 
U.R S.S. echipa suedeză de fotbal 
Sundsvall a fost întrecută cu 3—0 de 
formația Torpedo Kutaisi.

9 FINALA CAMPIONATULUI DE 
TENIS al Australiei (simplu bărbați) 
a revenit lui Fraser care a dispus de 
Emerson cu 3—6, 12—10, 6—3.

• PE O CĂLDURĂ CANICULARA 
s-au desfășurat în orașul Durban cam
pionatele de atletism ale Africii de 
sud. Iată cîteva rezultate: disc. Dw 
Plesis 56,32 m ; 100 yarzi. Jefferys 
9,7 sec.; 220 yarzi. Day 21,3 sec.; 
120 yarzi garduri. Malan 14,2 sec. j 
220 yarzi garduri. Potgieter 23,7 sec.; 
440 yarzi garduri. Potgieter 51,8 sec.; 
lungime. Nell 7,31 m. A doua zi 
Jefferys a alergat 220 yarzi în 21,1 sec. 
iar Potgieter a obținut 51,4 sec. pe 440 
yarzi garduri.

am redevenit stăpin petru la 6—6 
situație".

Tot în legătură cu acest meci, că
pitanul echipei T. Bădin ne-a spus că 
într-adevăr căldura mare a avut influ
ență asupra jucătorilor noștri. In ce
ea ce privește partida Gh. Viziru —< 
Moubarek, T. Bădin ne-a spus că jtw 
cătorul romîn, prea încordat din cauza 
importanței meciului, a acționat în a- 
numite momente cu mult sub valoarea 
posibilităților lui. „Pînă la urmă însă 
Gogu a știut să găsească resursele ne
cesare și cu o voință rar întîlnită să 
iasă învingător" și-a încheiat scurta 
sa declarație T. Bădin.

nescu, D. lonescu) 1.858 p; 4. C.C.A. 
II; 5. RECOLTA II.

Astăzi se desfășoară proba la spadă 
(sala de la Ștrandul Tineretului, de 
la ora 9), iar mîine are loc proba de 
tir (Poligonul Tunari, de la ora 
9,30).

R. V,

coechipierii și adversarii. Considerăm 
necesar ca antrenorii lotului sau chiar 
federația 
împotriva

Lotul a
REPRIZA 
Bădulescu,
— Barabaș, Zikeli, lonescu, Costache 
I, Nicula ; REPRIZA A I! A : Me- 
deșan — Bădulescu, Iliescu, V. Se- 
laru, Florea, Covaci, — Barabaș, Cos- 
tache II, lonescu, Costache I (Zikeli), 
Dumitrescu.

să ia măsuri disciplinare 
acestui jucător.
folosit următoarele formații: 
I: Haberpursch — Iliescu, 
Nițescti, S. Marcu, Covaci

Concursul hipic international
de la Nisa

probele „Nenumerota- 
Societătii de Curse", 

a terminat învingător 
Mancinelli pe calul

Nisa 22 (prin telefon). Concursul 
hipic internațional a continuat astăzi 
în localitate cu 
tă“ și „Premiul 
In prima probă 
călărețul italian
Gloria cu 0 puncte, timp 58,6 sec. Că
lăreții romîni au ocupat prin Longo 
pe Sucitu și Langa pe Rapsod, la ega-' 
litate de puncte, locurile 12 și 13 cu 3 
p. și 87,5 sec., iar V. Pinciu pe calul 
Nor locul 14 cu 4 p., timp 72,3.

In proba dotată cu „Premiul Soci
etății de Curse" locul întîi a revenit 
lui Piero d’Inzeo (Italia) pe calul The 
Rock cu 0 p.., timp 40 sec. Cel mai 
bun rezultat obținut de călăreții ro- 
mîni în această probă a fost cel 
lui V. Pinciu care pe caii Prundiș 
Mindir a ocupat locurile 9 și 10 
1/4 p. și respectiv 4 p. penalizare.

Concursul continuă astăzi cu probă 
„Marele Premiu al Orașului Nisa",' 
iar mîine este zi de repaus.

al
Și 

cu

Rodeziei.de

