
fruntașii întrecerilor Spartachiadei 
ie iarnă a tineretului — ediția 1959

H’ i nedoa ra-DeVS
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XMarți dimineață a avut toc la sediul 
C.C. al U.T-M.' ședința de analiză a 
desfășurării celei de a IV-a ediții a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Cu acest prilej au fost premiate re
giunile fruntașe pe țară in acțiunea de 
mobilizare și organizare a întrecerilor 
Spartachiadei. Au fost prezenți preșe
dinții consiliilor regionale U.C.F.S. din 
întreaga țară precum și secretarii co
mitetelor regionale U.T.M. Activiștii 
sportivi prezenți la consfătuire au par
ticipat Ia rodnice discuții. Ei și-au împăr
tășit din experiența proprie, expunînd 
pe larg metodele folosite în munca de 
mobilizare a tineretului ia întrecerile 
Spartachiadei.

Intr-adevăr, multe și variate au fost 
mijloacele folosite pe întreg cuprinsul 
țării pentru angrenarea tinerilor la a- 
ceastă mare competiție de mase. 
„Ora Spartachiadei" — iată una din

metodele folosite în regiunea Constan
ța. La stațiile de radioficare din ra
ioanele acestei regiuni se difuzau zil
nic emisiuni consacrate Spartachiadei 
de iarnă, se popularizau asociațiile] 
sportive fruntașe, precum și cele mai 
bune rezultate obținute de sportivi. 
In Regiunea Autonomă Maghiară 
„Cluburile Tineretului" — în număr 
de 120 —■ au jucat un rol deosebit în 
atragerea sportivilor romîni și maghiari 
la întrecerile Spartachiadei. Un ecou 
mare în rîndurile tineretului timișorean 
a avut organizarea de „Duminici ale 
Spartachiadei" și „Joi ale tineretului" 
care s-au transformat în adevărate 
manifestații sportive și culturale.

Toate aceste Inițiative locale, precum 
și altele, folosite în regiunile patriei

(Continuare in pagina 3-a)
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Marți începe competiția internațională de volei 
„CUPA D I NA M O“

Au fost stabilite normele minime 
pentru participarea la întrecerile de atletism 

din cadrul J.
ROMA 13 (Agerpres). Consiliul Fe

derației internaționale de atletism, care 
și-a ținut lucrările la Roma, a stabilit 
printre altele normele minime pentru 
înscrierea la Jocurile Olimpice din 
1960. Vor putea participa la con
cursul olimpic de atletism numai at- 
leții care au realizat cel puțin urmă
toarele performante : bărbați: 100 m 
I0”4/I0; 200 m 21”3/10; 400 m 47” 

800 m 1'49” 3/10; 1500 m
3^’; 5000 m 14’10”; 10.000 m
29'40"; 3000 m obstacole 8’55”; 110 
m garduri 14” 4/10; 400 m garduri 
52”2/10; înălțime 2,05 m; lungime 
7,60 m; triplu salt 15,60 m; prăjină 
4,40 m; greutate 17 m; disc 53 m; 
suliță 76,50 m; ciocan 62 m; decatlon 
6750 puncte. Femei: 100 m plat 11” 
8/10; 200 m 24”3/10; 800 m 2’12”; 
80 m garduri H"2/10; înălțime 1,67 
m: lungime 5,90 m: greutate 14,60 m; 
disc 48 m; suliță 49 m.

Potrivit noilor reguli stabilite de fe
derația internațională, toate țările pot

0. de la Roma
înscrie un concurent la fiecare din 
probele arătate mai sus. Totuși acele 
țări care au un al doilea atlet, avînd 
stabilite minimile acestor probe după 
I octombrie 1959, pot să-l înscrie pe 
acesta la Jocurile Olimpice și chiar 
tui al treilea dacă acesta îndeplinește 
condițiile cerute. Fac excepție de la 
aceasta probele de maraton 50 km 
și 20 km marș pentru care ră- 
mîne în vigoare vechiul regulament; 
fiecare țară poate să înscrie la aceste 
probe oîte trei concurenți. Consiliul a 
fixat de asemenea standardurile de ca
lificare care acordă dreptul atleților 
de a participa efectiv la finalele pro
belor de sărituri și aruncări. Iată a- 
ceste standarduri: bărbați: înălțime 
2,00 m; lungime 7,40 m; triplu 15,50 
m; prăjină 4,30 m; greutate 16,75 m; 
disc 52 m; suliță 74 m; ciocan 60 
m; Femei: înălțime 1,65 m; lungime 
5,40 m; greutate 14,50 m; disc 47 
m; suliță 48 m.

Sezonul marilor competiții inter
naționale de volei se inaugurea
ză anul acesta în țara noastră 

o dată cu „Cupa Dinamo" la care și-au 
anunțat participarea puternice echipe 
de club din 9 țări. Voleibaliști și vo
leibaliste din Uniunea Sovietică, 
R.P. Chineză, R. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, R.D. Germană, R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, R.P.D. Coreeană și din 
țara noastră își vor da din nou mîna 
pe terenul de sport, vor întări priete
nia dintre ei, vor contribui la dezvol
tarea mișcării sportive din țările so
cialiste frățești.

Trebuie să arătăm că întrecerea este 
organizată ou ocazia aniversării a 11 
ani de la înființarea clubului sportiv 
Dinamo București (14 mai 1948).

Competiția va avea loc între 19—24. 
mai in Capitală, pe terenurile de volei 
special amenajate în incinta parcului 
sportiv Dinamo. După cum am fast 
informați cu ocazia unei conferințe de 
presă ce a avut loc marți dimineață 
la sediul clubului sportiv Dinamo 

București, vor participa următoarele 
formații: Dinamo Moscova, asociația 
sportivă M.S.P. din R.P. Chineză, Ruda 
Hvezda Praga, Gwardia Varșovia, Di
namo Berlin, Dozsa Budapesta, Spar
tak Sofia, asociația sportivă „Bănghe" 
din R.P.D. Coreeană și Dinamo Bucu
rești — la băieți, Dinamo Moscova, 
Dinamo Berlin, Gwardia Varșovia, a- 
sociația sportivă „Bănghe" din R.P.D.

Coreeană și Dinamo București — ia 
fete.

Alexandra Ciudina va fi prezeM*  
ia „Cupa Dinamo"

Vorbind despre echipele participant*,  
trebuie să arătăm in primul rind ad ta

startul competiției se vor alinia puteri 
rscele formații ale clubului Dinamo. 
Moscova. Echipa de fete se află actu
almente pe locul 2 in campionatul £7- 
niunii Sovietice și a fost de multe ori 
campioană unională. Din echipă

(Continuare în. pag. 4)

Mîine, pe terenul central Progresul

Un frumos mccmr al călăreților romîni la Napoli

Gh. Langa, cîștigâtorul 
Premiului Societății Napolitane

Primele două simpluri din întâlnirea de Cupa Davis 
R. P. Romînă-Noua Zeelandă

Cod- 
ince- 
start
RJl

GHEORGHE VIZIRU întîlnește în primul meci pe MARK. OTW.Vi.

Sosiți luni seara tîrziu în Capitala 
noastră, jucătorii de tenis neozeelan
dezi n-au pregetat ca a doua zi dimi
neață să ia contact cu terenurile din 
str. dr. Staicovici, pentru un antrena
ment metodic, ore în șir. Faptul este 
caracteristic și el denotă seriozitatea 
cu care oaspeții privesc întîlnirea cu 
reprezentativa rcmînă din cadrul „Cu> 
pci Davis".

l-am ' urmărit și noi pe neozeelan
dezi la antrenamentele efectuate și 
trebuie să spunem că cea mai bună 
impresie he-a lăsat-o Lewis Gerrard, 
care de altfel este și racheta nr. 1 a 
oaspeților în această întîlnire. Lew 
Gerrard este un bun tehnician, pose
sor al unui forhend rapid și al unui 
rever eficace. El lovește mingile din 
plină viteză, are un remarcabil simț 
al plasamentului.și mai cu seamă re
gularitate. Coechipierul său Mark Ot
way, deși apare după o întrerupere de 
mai bine de doi ani a activității, a dovedit 
și el o tehnică suficient de avansată, 
una din armele principale fiindu-i vo- 
leul de pe stingă. Totuși el nu posedă 
aceeași mobilitate și aceeași tărie a 
loviturilor ca Lew Gerrard fiind deci 
mai vulnerabil. Are o calitate în plus

însă: combativitatea. Pe Brian Woolf 
nu ani putut să-l vedem la lucru,’“de
oarece nesimțindu-se bine, nu a par
ticipat deocamdată la antrenamente.

Am profitat de pauzele dintre setu
rile „amicale" ale adversarilor noștri 
pentru a sta de vorbă cu Gerrard și 
cu Dennis Coombe conducătorul dele
gației. Am fost bucuroși să aflăm că 
oaspeții sînt plăcut impresionați de 
arhitectonica Bucureștiului, cît și de 
faptul că orașul este un adevărat șan
tier. Cei doi interlocutori ai noștri ca 
și ceilalți colegi de echipă și-au expri
mat dorința de a cunoaște cît mai 
multe din realizările de la noi.

Veteranul tenisului neozeelandez, 
Dennis Coombe, are aprecieri bune la 
adresa tenisului nostru atît prin priz- 
ma rezultatului de la Cairo cît și prin 
calitatea jocului campionului nostru 
Gheorghe Viziru pe care l-a văzut evo- 
luînd anul trecut la Roland Garros.

Despre întîlnirea care încene mîine, 
Dennis Coombe ezită să dea vreun 
pronostic. „Desigur că am dori să în
vingem. Ne-am pregătit cu mu'tă a- 
tenție și vom depune toate eforforile 
pentru o comportare cît mai bună în

fața unor adversari recunoscut! ca 
foarte combativi".

Se poate spune că experimentatul 
Coombe a pus punctul pe i în scurta 
discuție pe care a avut-o cu noi. In
tr-adevăr, de modul cum vor înțelege 
jucătorii noștri Gheorghe Viziru, Ma
rin Viziru și Ion Tiriac să lupte, să-și 
apere șansele cu toată încrederea în 
forțele for depinde în mare măsură re
zultatul importantei întreceri care în
cepe mîine. Sîntem convinși că cei 
trei reprezentanți romîni vor acorda 
aceeași importanță fiecărui set, fie
cărui ghem, punîndu-și în valoare la 
maximum posibilitățile în compania 
unor jucători care po't fi depășiți.

Această întîlnire din turtii II al 
zonei europene a Cupei Davis se des
fășoară pe terenul Progresul după ur
mătorul program:

Vineri, ora 15 : Gheorghe Viziru — 
Mark Otway și în continuare Ion Ti
riac — Lewis Gerrard.

Sîmbătă ora 16,30: Gh. Viziru, M. 
Viziru—L. Gerrard, M. Otway.

Duminică ora 15: Gh. Viziru —L. 
Gerrard și în continuare I. Tiriac— 
M. Otway.

Probele „Posilipo" (76 cai) „Nicca 
Ricardo" (48 cai) și „Cita di Napoli" 
(30 cai) au fost cîștigate în ordine de 
Mâini (Italia) tot cu 0 p., Pier» 
D’Inzeo (Italia) cu 0 p. și Boveti (Ita
lia) tot cu 0 p. Călăreții romîni Vi 
Pincta, Gh. Langa și Bărbuceanu an 
ocupa’t în aceste probe locurXe 15-17.

Concursul continuă pînă duminici 
seara.

NAPOLI 13 (prin telefon), 
cursul hipic internațional oare a 
put marți dimineață a întrunit la 
călăreți din patru țări: Polonia, 
Germană, Romînia și Italia. In primele
două zile de concurs călăreții romîni 
au obținut o strălucită victorie prin 
GtHEORGHE LANGA, care pe calul 
Rubin a ocupat primul loc cu timpul 
de 2:10,0 în „Premiul Societății Napo
litane", una din cele mai importante 
probe din cadrul acestui concurs. Ini 
aceeași probă, Vasile Pinciu pe calul 
Nor s-a clasat pe locul 3 cu timpul! 
de 2:12,4. El a fost însă frustat de. 
juriu care inversînd rezultatul l-a tre
cut pe locul 2 pe călărețul italian!
Raimondo D’Inzeo. Victoria călare-1 

ților romîni este cu atît mai valoroasă1
cu cit în această probă au evoluat 89t HT B? ■ CJ BAE? 1WS ACI 
de .cai. Vasile Pinciu a mai ocupat totf ■ 
în această probă locul 12 cu calul 
Mindir. Comportarea excelentă a că
lăreților romîni a impresionat în o»o<l 
plăcut. Acest lucru este relevat de 
toată presa italiană care remarcă per A de tenis de masă la juniori se vor desfid 
formanțele sportivilor noștri și elogiază! șura in țara noastră. întrecerile pentru 
saltul calitativ făcut de la concursul Sor/e șapte titluri (echipe băieți și fete, 
de anul trecut și pînă în prezent \ simplu băieți și fete, dublu băieți, dublu 
_________________________________ (f* ‘ și dublu mixt) se vor disputa iu 

f diete de 16, 17, 18 și 19 iulie. Locali-. 
> taiea unde va avea loc competiția va fi 
S stabilită de forul nostru de speciaJUata 
( în clieoa zile.

• Campionatele europene 
ale juniorilor au loc în R.P.R.

Anul acesta, campionatele europene.

PENTATLON MODERN
• Concurs internațional la Buda
pesta.

ION Ți Kt AC va da replica in a doua pafțidă lui LEWIS QERRARDt

In cursul zilei de astăzi urmează să 
părăsească Capitala echipa de penta
tlon modern a țării noastre care oa 
participa ta sfirșitul acestei săptămiru 
la un concurs international la Buda
pesta. La întrecerile din capitala R Pi 
Ungare vor lua parte mai multe echi- 

i pe maghiare și reprezentativele R. P. 
Romine și R. Cehoslovace. Echipa țării 
noastre este alcătuită din : Dan lo- 
nescu, Wilhelm Roman si Dumitru 
Țintea.



însemnări de la finalele școlare de volei... Rezultatele jocurilor restanță din
..Două grafice cu rezultate și cla

samente, întocmite și afișate la locul 
de desfășurare a întrecerilor (fru
moasa bază sportivă a clubului Olim
pia, amplasată chiar la poalele Tîm- 
pei) au fost în fiecare zi obiecte de 
cercetare, de discuții, de comentarii. 
Toată lumea a fost de acord, de 

ă, că dintre echipele competitoare, 
băieți aceea a școlii medii nr. 35

a avut cea mai bună pregătire fizică 
și tehnică. De-altfel, victoria celor de 
la „35“ n-a stat niciodată sub sem
nul îndoielii. Au impresionat mai 
ales Marius Iorga — un trăgător 
inepuizabil. Ion Scoda și Horia Vlad

— deosebit de utili în jocul întregii 
echipe...

...Ca în orice întrecere sportivă, pro
nosticurile n-au lipsit. Criteriile, e 
drept, n-au avut totdeauna un ca
racter obiectiv. Unii, ‘admirînd con
stituția atletică a elevilor de la școala 
medie nr. 2 „Frații Buzești" Craiova 
i-au și văzut... vicecampioni. Repre
zentanții școlii medii nr. 5 „Gh. Ba- 
rițiu" (din rîndul cărora s-au detașat, 
de fiecare dată, elevii Demian și Po- 
povici) au fost de altă părere și, 
printr-o frumoasă victorie asupra cra- 
iovenilor, ei au reușit să „încurce" 
multe socoteli. Dar, din disputa a- 
cestor două echipe a cîștigat pînă la 
urmă... echipa școlii medii nr. 1 „N.

Bălcescu" București, actuala vice- 
campioană a ediției...

...Nota caracteristică a întrecerilor 
echipelor de fete a constituit-o șirul 
nesfîrșit de surprize. Prima, în care 
reprezentantele școlii medii nr. 35 
(cu cîteva autentice talente, ca Anca 
Dumitrescu și Ștefania Pană) au fost 
învinse, de inimoasele eleve de la 
școala medie nr. 1 „Ecaterina Teodo- 
roiu" Tg. Jiu („creierul" echipei — 
Virginia Blidea) și apoi — într-o 
luptă epuizantă, —și de către cîști- 
gătoarele competiției, elevele de la 
școala medie nr. 5 „Unirea" Or. 
Stalm. A doua surpriză a fost prile
juită de scoaterea din luptă a unei 
pretendente principale la locul I, e- 
chipa școlii medii nr. 20 „Gh. Șincai" 
Buc. (din rîndul căreia au impre
sionat Magda Constantinescu și Helga 
Barner) de către echipa școlii medii 
nr. 2 „Al. I. Cuza" Focșani (cu cîteva 
individualități talentate ca Elena Ver- 
deș și Maneta Haficău). Ca să nu 
amintim decît de cele mai importante 
dintre surprize... Oricum însă, fetele 
au meritul de a fi luptat la fel de... 
voinicește ca și băieții, furnizînd
— de multe ori — întreceri specta
culoase.

„Drivită în ansamblu, actuala edi
ție a,.campionatului republican școlar 
de vc^eirs-a impus ca cea mai reușită 
de pînă acum, prin valoare tehnică, 
număr apreciabili de elemente de 
perspectivă și organizare — asigurată
— cu sprijinul activ al organelor re
gionale de Partid și UiT.M.

T. ST AMA

campionatele masculine de handbai
In cadrul campionatelor masculine 

de handbal, s-au disputat jocuri res
tante. Astfel, marți la Orașul Stalin 
a avut loc întîlnirea între formațiile 
de categoria A Dinamo Orașul Stalin 
și Dinamo București. După cum ne-a 
comunicat corespondentul nostru P, 
Lowi bucureștenii au jucat mai hotă- 
rît, mai atent în apărare, au tras 
mai precis și mai puternic la poartă. 
Ei au cîștigat întîlnirea cu scorul 
de 14—12 (8—7) prin punctele mar
cate de Ivănescu (7), Covaci (3), Zi- 
keli (2), Popescu și Iliescu, respectiv 
de Weber (6), Miekes II (3), Donca, 
JekeI și Pahan.

Ieri după-amiază în Capitală s-au 
desfășurat două partide. Prima dintre 
ele a opus echipele C.C.A. și Voința 
Sibiu. După un meci viu disputat
bucureștenii au cîștigat partida cu
scorul de 14—13 (9—9). Punctele au 
fost marcate de Oțelea (5), Nicula
(3). Telman (2), Căliman, Boțan,
Marcu, Kapp II pentru C.C.A. și de 
Sauer (4), Schulder I (4), Schulder 
II, Bota, Bretz și Haberpursch (2). 
Celălalt joc disputat ieri în Bucu
rești s-a încheiat cu un rezultat sur
prinzător. Echipa C. S. Marina Con
stanța, care luptă pentru evitarea re
trogradării a reușit să învingă pe 
G.S.U. București una din fruntașele 
clasamentului campionatului categoriei
B. Scor final: 12—11 (7—6) pentru
C. S. Marina. Au înscris: Vardianu

(4), Dumitrescu (2), Fleischer (2) 
Dinu (2), Zank, Ștefani pentru C. S 
Marina și Nodea (3), Stoica (2) 
Bota (2), Hnat (2), Hector, Ciolai 
pentru C.S.U. București.

Semifinalele campionatului 
republican de șah pe echipt
Timp de o săptămînă s-au desfă

șurat în trei orașe semifinalele cam
pionatului republican de șah pe echi
pe. Iată clasamentele definitive în 
cele trei grupe :

BUCUREȘTI : Petrolul Ploești 46 
p., Știința Buc. 38'/2, Spartac II Buc 
37, Statistica Buc. 31, Știința Galați 
și Victoria Suceava 24%, Farul Con
stanța 17V2, Voința Roman 5.

ORADEA: Progresul 1 Buc. 34,
C.SJV1. Iași 30*/ 2, Rapid Oradea 30, 
Progresul Cluj 27, Dinamo Tg. , Mu
reș 25, C.S.M. Baia Mare 14, Stă
ruința Timișoara 7*/ 2.

ORAIOVA: Spartac I Buc. 41, Ce
tatea Bucur 38, Știința Timișoara 
35‘/2, Electroputere Craiova 28%, 
Progresul II Buc. 25%, Motorul Cîm- 
pulung 21%,, Politehnica Orașul Sta
lin 20%, Voința Alexandria 13'/2.

Primele două clasate în fiecare gru
pă s-au calificat pentru finala cam
pionatului care urmează să se ' - 
fășoare în cursul lunii august la >

Echipa școlii medii nr. 35 cu program special de educație jizică din 
București, campioana republicană școlară de volei din acest an, și antre
norul ei. prof, de educație jizică Alexandru Dragomir. (Foto: T. Stama)

Competiția celor 60 echipe de fotbal

Categoria C nu se lasă mai prejos...
Pontica Orașul M ti știința Timișoara

eonduc io cmpiontiul categoriei o la volei masculin
Cele două etape disputate pînă a- 

cum în returul campionatului catego
riei B la volei masculin au scos în 
evidență buna pregătire a formației 
studențești din Orașul Stalin (în pri
ma serie) și a echipei Utilajul Pe
troșani (în seria a 11-a), 
în urma etapei disputate 
Politehnica Orașul Stalin 
șefia în seria sa pentru
Galați a suferit a doua înfrîngere con
secutivă. In cealaltă serie, Știința 
Timișoara păstrează locul întîi, la 
egalitate de puncte cu Utilajul Pe
troșani, care are un setaveraj mai 
slab.

De altfel, 
duminică, 

a preluat 
că Știința

Iată clasamentele:
SERIA I

1. Politehnica Or. Stalin
2. Știința Galați
3. Feroviarul Constanța
4. Voința Bacău
" Aurul Negru Ploești

Marina Constanța 
C.F.R. Rovine Craiova 
Voința Suceava

SERIA

1. Știința Ttare.
2. Utilajul petroșani
3. Dinamo Oradea
4. I. C. Arad
5. Dfnamo Tg. Mureș
6. Șoimii Or. Dr. P. Groza 
T. C. s. Rm. Vîlcea
8. Casa Ofițerilor Tlm.

5.
6.
7.«

A n-A

• Un singur lider liniștit: C.S.U. București • Ceilalți mai au încă 
C.F.R. Pașcani • Cum *e  va face promovarea și retrogradarea în

Întrecerea celor 60 de echipe, care alcătuiesc categoria C la fotbal, se 
apropie de sfîrșit. Au mai rămas de disputat doar cinci etape și cu excep
ția unei singure serii (a III-a unde C.S.U. București are 6 puncte avans!), 
situația nu-i deloc clară în ce privește lupta pentru primul loc și nici în a- 
ceea care urmărește evitarea retrogradării.

Inain’te de a trece la un scurt 
de modul...

Cum se va face promovarea 
și retrogradarea în categoria C
Mai mulți cititori ne-au cerut de 

altfel lămuriri în această privință, unii 
dintre ei rămînînd surprinși că din ca
tegoria B retrogradează patru echipe 
cînd în categoria C sînt șase serii, 
deci ar trebui să retrogradeze șase e- 
chipe de la „B“.

Regulamentul acestor competiții 
însă, prevede retrogradarea a 4 echipe

comentariu, soco4im util să ne ocupăm

La Cluj

Primul concurs republican 
de călărie din acest an

Cu începere de mîine dimineață și 
pînă duminică seara se va desfășura pe 
stadionul „Victor Babeș" din Cluj pri
mul concurs republican de călărie al 
anului. La. întreceri vor lua parte, în 
primul rînd, componenții lotului repu
blican de dresaj dintre care amintim 
pe Gh. Teodorescu, călăreții de dresaj 
și obstacole de la asociațiile și cluburile 
sportive din țară și din Capitală, pre
cum și cei de la Centrul de tineret 
București. Fiind primul concurs hipic 
republican organizat în orașul Cluj, 
publicul din acest oraș așteaptă cu un 
viu interes să-i vadă evoluînd 
parcurs pe cei mai buni călăreți.

Pe

Jocuri slabe în prima etapă
Dacă primele întreceri ale „Cupei 

regiunilor" la oină desfășurate dumi’ 
nică în 8 orașe din țară s-au bucurat 
de o largă participare, în schimb fac
tura tehnică a celor mai multe di titra 
partide a fost nesatisfăcatoare. Majo
ritatea jocurilor au fost anoste, lipsit» 
de spectaculozitate, iar echipele favo
rite deși și-au concretizat superiorita
tea au dat un randament scăzut. O 
carență generală: foarte puține puncte 
din lovituri peste bar sau în careul de 
treisferturi, ceea ce denotă o insufi
cientă pregătire în jocul la „bătaie".

La Reghin, unde s-a desfășurat der
biul etapei, echipa Regiunii Autonome 

I Maghiare și selecționata Baia Mare nu

am- 
atît

rugbi

1. C.S.A.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I
18
18
15

Clasamentele categoriei B la rugbi
• înaintea etapei 

mentele categoriei B 
zintă astfel :

seria
Ploești

Cetatea Bucur
Știința București
Dinamo Miliția
Raipid
Met. M.I.G. n
Sirena

«. S.N.M. Constanța
9. Petrolul Plteșitr
10. Arhiitectura
11. Meteorul

SERJ A.
1. Zimbrul Tecuci
2. Petro] Chimie
S. Petrolul Ploești
4 C.F.R. Bpzău
®. Progresul Galați

A

6. Aeronautica
7. Laminorul Roman
8. Știința Galați
9 Unirea Brăila
10. Cimentul Medgidia

1. Știința Petroșani
2. Olimpia Or. Stalin
3. Chimica Tîmăvenl
4. C.F.R Cluj
5. C.F.R. Timișoara
6. C.S.A. Sibiu
7. Minerul Lupeni
8. Corvinui Hunedoara
9. Utilajul Petroșani

• Astăzi de la ora 
rugb'i al țării noastre 
nou antrenament pe 
namo, avînd ca p 
C.C.A. și Dinamo,

5 4 0 1
7 2 0 5
7 12 4
5 3 11
7 0 0 7

SERIA A III-A
6 6 0 0 1
6 5 0 1
7 3 13
6 4 0 2
5 3 0 2
5 2 0 3
6 1' 1 4
5 10 4
6 0 0 6
15, lotul de, 

va susține' un 
stadionul Di- 

parteneri echipele

35: 15 
24: 54
15: 29
15: 9
6:124

1'60:
48:
45.
31:
34:
24: 
24:

5
13
53
49
16
20
34

27: 94 
6:103

11 
ir 
io

9
7

au confirmat așteptările, sportivii 
belor echipe arătînd nesiguranță 
la „bătaie" cît și la „prindere". Unele 
comisii regionale au- făcut selecționa
rea reprezentativelor în pripă, depla- 
sînd jucători insuficient pregătiți, din 
care cauză — 
foarte 
tiva 
27—0 
Galați 
cu 13—4 și 14—4, echipa regiunii Sta
lin a întrecut formația din Hunedoa
ra cu 14—2 și 12—2, iar Craicva a 
cedat în fața reprezentativei orașului 
București cu 2—15 și 5—15.

Întreceri mai echilibrate au' oterit în- 
tîlnirile dintre Oradea — Timișoara — 
Cluj, Constanța — Pitești și Ploești 
— regiunea București. Deși nu au a- 
vut un nivel tehnic de bună calitate 
aceste confruntări au fost totuși pasio
nante prin ardoarea cu care jucătorii 
și-au disputat șansele pentru califica
rea în etapa următoare a competiției.

IATA REZULTATELE: Oradea — 
Timișoara 2—16, 8—8; Timisoara — 
Cluj 5—2, 8—8; Cluj — Oradea 8—4, 
0—10; Constanța — Pitești 15—4, 
8—5; Craiova — oraș București 2—15, 
5—15; R.A.M. — Baia Mare 7—11, 
5—11; Pioesti — Reg. București 3—9, 
8—13; Galați — Bacău 13—4, 14—4; 
Reg. Stalin — Hunedoara 14—2, 
12—2; Suceava — Iași 27—0, 15—1. 
In urma acestor rezultate echipele re
giunilor Stalin, București, Timișoara, 
.Constanța, Baia Mare, Galați, Sucea
va și oraș București s-au calificat în 
etapa a If-a care se va desfășura la 

AU. mai,

au pierdut la diferențe 
mari. La Suceava, reprezenta- 
Iașului a fost învinsă cu 
și respectiv 15—I, selecționata 
și-a eliminat adversara, Bacău,

din categoria B și promovarea, în lo
cul lor, a patru echipe de la „C“. Cum 
se va ajunge la acest număr de echi
pe? Printr-un baraj care va avea loc 
după terminarea campionatului și la 
care vor lua parte cei 6 cîștigători. 
Aceștia vor fi împărțiți în două grupe 
de cîte 3 (învingătorii din seriile 1, a 
Il-a și a III-a într-o grupă, cei din 
seriile a IV-a, a V-a și a Vl-a în altă 
grupă). Meciurile, simple, vor avea loc 
în două orașe neutre. Primele două 
clasate în cele două grupe vor promo
va în categoria B.

Cît despre retrogradare, federația a 
stabilit ca din seria I să retrogradeze 
la sfîrșitul campionatului ulfmele două 
clasate (locurile 9 și 10), iar din cele
lalte cinci serii ultimele trei (locurile 
8, 9 și 10). Deci, retrogradează un to
tal de 17 echipe, în locul cărora vor 
promova cei 16 campioni de regiune și 
campionul orașului București.

Un singur lider fără emoții...
...Și acesta este C.S.U. București, 

care are un avans ...substanțial. Du
minică, studenții bucur-eșteni au reușit 
și scorul etapei: 7-1, în dauna Dună
rii Corabia. Surprinzătoare este com
portarea din ultimul timp a .Metalului 
Tîrgoviște, cel mai periculos concurent 
al studenților. In ultimul meci, tîrgo- 
viștenii au pierdut la un scor net 
(3-0). Distanța de 6 puncte la care se 
află acum, scutește pe studenți de e- 
moții, astfel că vor putea juca mai re
laxat și continua drumul spre catego
ria B, unde au mai jucat. Bineînțeles, 
dacă 
nai:

emoții, mai ales Carpați Sinaia șl 
categoria C

Buzău; Rapid Cluj pare ceva mai avan 
tajat de program : trei jocuri acasă ș 
două în deplasare, cu adversari dir 
coada clasamentului (Rapid și Voinț, 
Oradea). Pentru Rapid Cluj examenu 
cel greu a fost duminică: meciul ct 
C.F.R. Cluj pe care l-a cîștigat la li
mită. In fine, Metalul Oțelul Roșu ar< 
și el trei jocuri în deplasare (unul ct 
Șantierul Govora) și două acasă.

Două dueluri pasionante
In serja 1, C.F.R. Pașcani — învinsă 

duminică la Buhuși — a dat <cazie 
Sportului Muncitoresc Rădăuți s ț 
apropie la un punct diferență. , i 
lupta se dă în principal între acești 
două formsjii. Amîndouă mai au dt 
susținut cîte trei jocuri acasă și două 
în deplasare. Avantajat este C.F.R. 
deoarece cel mai greu îneci, cel ce 
C.S. Piatra Neamț, îl dispută pe teren 
propriu. Oricum, lupta rămîne 
deschisă.

In fine, foarte pasionant este duelul 
Carpați Sinaia—Chimia Făgăraș, am
bele echipe fiind la egalitate de pun
cte (18), dar despărțite — în avantajul 
formației din Sinaia—prin golaveraj. 
Programul viitor avantajează pe Chi
mia: joacă acasă cu Carpați. Dar și 
Chimia mai are jocuri grele, printre 
care cu Voința la Tg. Mureș, E foar
te greu de făcut deci un pronostic în 
ce privește lupta din această serie. 
Pînă la urmă să nu se adeverească 
proverbul: cînd doi se ceartă, cîștigă... 
Alimentara Tg. Mureș, care are 16 
puncte și ocupă locul al treilea în 
clasament...

Din toate acestea vă dați seama de 
ce interesează atît de mult întrece
rea echipelor de „C“ și de ce etapele 
viitoare sînt așteptate cu atîta pasiune.

vor trece cu bine și examenul fi- 
barajul.

Ajung trei puncte avans ?
celelalte serii însă, situația este 
mai complicată. E drept, trei li-

In
ceva
deri conduc cu cîte trei puncte: S.N.M. 
Constanța în seria a II-a, Rapid Cluj 
în seria a V-a și Metalul Oțelul Roșu 
în seria a Vl-a. Acest avans totuși nu-i 
suficient, mai ales că liderii sînt ur
măriți . de echipe capabile să le răs
toarne calculele: Victoria Buzău, G.F.R. 
Cluj și respectiv Metalul Bocșa Romînă, 
Șantierul Govora și Olimpia Reșița 
(ultimele două în frumoasă revenire 
de formă). In plus, mai au jocuri gre
le de susținut S.N.M. de pildă, care 
duminică a obținut o victorie prețioa
să în deplasare (1-0 cu Comb. Poli
grafic la București) are trei partide în 
dealwrp și una chiar în fața Victoriei

[ INCEPIND CU ACEST NUMĂR REVISTA] 
ȘPgffrAPARE PE20RIPE LUNA ]



Participare valoroasă la finala campionatului s însemnări dintr-o etapă calmă
republican individual de gimnastică

Printre cei 18 gimnaști și 32 de gim
naste care vor participa la sfîrșitul 
acestei săptămîni (16—17 mai) la fi
nalele campionatelor republicane in
dividuale, vom putea urmări o serie de 
ooncurenți și concurente ale căror 
nume sînt bine cunoscute publicului 
spectator. Pe lingă deținătorii titlului 
de campion, Elena Teodorescu și Cos- 
tache Gheorghiu, vor mai evolua Sonia 
Iovan, Ileana Petroșanu, Emilia Liță, 
Uta Poreceanu, Gheorghe Tohăneanu, 
Ion Zamfir, Gheorghe Stanciu, care

Fruntașii Întrecerilor Spartachiadei de iarnă 
a tineretului — ediția 1959

(Urmare din pag. 1)

noastre au avut un efect pozitiv în 
acțiunea de mobilizare a tineretului, 
astfe' că la prima și cea mai impor
tantă etapă — de mase — s-au pre
zentat la startul întrecerilor 1.500.000 
participanți. Firește că, punînd și mai 
departe în practică aceste inițiative 

— și altele noi — activiștii noștri 
sportivi vor putea contribui la succe-

Concursul internațional 
de maraton și marș 

de la Berlin
Baboie a ocupat locul 8 la marț, iar 
Dinu Cristea locul 11 la maraton

Duminică s-a desfășurat la Berlin 
o mare competiție internațională de ma
raton redus și de marș. Cursa de ma
raton redus (25 km) a fost cîștigată 
de englezul Fred Norris în 1 h 17:56,2, 
urmat de P. Kantorek (R. Ceh.) 
1 h 19:56,2 și de finlandezii Juhaili 
Koivunuka (1 h 20:18,0) și Avo Rotila 
(1 h 21:19,4). Reprezentanții noștri s-au 
clasat pe următoarele locuri: 11 —
Dinu Cristea lh 25:31,0 și 14. Pricop 
1 h 29:14.8. Proba de marș (25 km) a 

revenit lui Wickers (Angiia) 11157:59,4, 
urmat de Lindner (R.D.G.) cu
1 h 58:49,6, Hildebrandt (R.D.G.)
2 h 01:35,4, Johlucken (Suedia) 2 h 
02:20,0. Baboie a ocupat locul 8 cu 
2 h 05:06,2; Răcescu locul 12 cu 2 h 
06:25,2, iar Neagu locul 22 cu 2 h

21,2. Au participat 29 de mărșălui
tori.

CAIFRNIEir ATL
In drum spre recordul țării—

Victor Cincă, campionul de decatlon 
al țării pe anul 1955, este decis să-și 
recîștige titlul în acest an și mai ales 
dorește să realizeze și un nou re
cord republican. In cadrul campio
natelor universitare de la Cluj, Cincă 
a participat la șase probe, obținînd 
în general rezultate mulțumitoare. Ta
belul de mai jos înfățișează rezultatele 
acestor probe, punctajul lor și perfor
manțele din recordul de decatlon de
ținut de Gh. Zîmbreșteanu din 1953 
cu 6.288 p.
lungime 6,75— 710 6,45— 627
înălțime 1,86— 845 1,72— 678
110 mg 15,4 — 716 15,8 — 632
disc 33,90— 468 36,71 — 539
prăjină 3,85— 670 3,70— 596
suliță 48,98— 510 53,93— 605

3.919 p. 3.677 p.
Rezultă deci că pentru a putea în

trece recordul țării, lui Cincă îi mai 
sînt necesare 2.370 puncte pe care 
trebuie să le obțină la 4 probe: 100 m. 
400 m. greutate și 1.500 ni. Ceea ce 
nu este deloc prea . greu pentru acest 
atlet. După socotelile noastre el poate 
înregistra un punctaj total de peste 
6.600 puncte.

Despre două performanțe recente: 
1,97 m șl 1,94 m la înălțime

Gu ocazia concursurilor desfășurate 
la sfîrșitul săptămînii trecute, doi 
dintre tinerii noștri aileți și-au îmbu
nătățit performanțele la săritura în 
înălțime. Este vorba de studentul clu
jean Cornel Porumb (născut în 1939. 
1,80 m în 1956; 1,86 m în 1957; 
1,93 m în 1958) care a trecut peste 
ștacheta înălțată la 1,97 m (a ratat 
de puțin o încercare la 2,01 m) și 

în ultimii ani și-au cîștigat un bine 
meritat prestigiu, în urma rezultate
lor obținute pe plan intern și interna
țional. Această participare valoroasă 
asigură campionatelor un înalt nivel 
tehnic.

In afara acestor fruntași ai gimnas
ticii din țara noastră, la finale au fost 
invitați și numeroși tineri talentați ca: 
Ecaterina și Elisabeta Nagy (Cluj), 
Jenipa Grecu (Bacău), Nicolae Gliga 
(București) etc., care vor avea ocazia 
să se afirme cu prilejul acestui im
portant concurs.

sul noilor întreceri din cadrul Sparta
chiadei de vară a tineretului.

Un loc important l-a ocupat în dis
cuțiile participanților la ședință dezba
terea în spirit critic și autocritic a 
unor aspecte care au îngreunat, pe a- 
locuri, buna desfășurare a competiției. 
Printre altele, s-a scos în • evidență 
faptul că la întrecerile Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, numărul tine
rilor din fabrici și de la sate a fost 
destul de redus. Participarea tinerelor 
fete la întreceri a constituit, de ase
menea, subiectul unor discuții vii. S-a 
subliniat că în unele regiuni, ca de pil
dă Bacău, Craiova, București. Con
stanța, numărul fetelor a fost mic, 
deși existau posibilități pentru angre
narea lor în întreceri.

La sfîrșitul ședinței au fost premia
te regiunile care au obținut cele mai 
frumoase rezu’fate în ediția a IV-a a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Iată clasamentul : 1. Orașul Bucu
rești, 2. Regiunea Cluj, 3. Regiunea 
Galați. Comitetul orășenesc U.T.M. 
București a primit fani >nul C.C. al 
U.T.M. pentru cea mai bună mobili
zare, iar comisia de organizare a Spar
tachiadei din orașul București a pri
mit Cupa U.C.F.S. pentru cele măi 
bune rezultate tehnice.

U. T. A.-SELECȚIONATA
OSTRAVA. (Prin telelu..), — 4UUUU 

de spectatori au astistat marți la Ostra
va la întilnirea dintre U.T.A. Arad și 
selecționata de fotbal locală. După un 
joc de bună calitate, victoria a revenit

de' elevul bucureștean Eugen Ducu 
(născut în 1942, 1,45 m în 1956;
1,64 m în 1957; 1,88 m în 1958) care 
cu 1,94 m a stabilit un nou record 
republican de juniori.

Rezultatele acestor tineri atleți sînt 
foarte promițătoare și reflectă întru 
totul munca intensă de pregătire des
fășurată sub îndrumarea antrenorilor 
dr. Ion Arnăutu și, respectiv, Th. Io- 
nescu.

Scriind acum despre aceste rezul
tate, ale lui Porumb și Ducu, credem 
că nu este lipsit de interes să le com
parăm cu performanțele înregistrate 
d-' recordmanul nostru Ion Soter pe 
cînd avea vîrsta acestora. La 17 ani, 
cît are Ducu, Soter sărea doar 1,55 m,

După premiul de 104.249 lei obținut 
de Anghel Luca din PIoești ia concursul 
Pronosport nr. 18 etapa din 3 mai, iată 
că la concursul nr. 1'9 (etapa din 10 
mai' un număr de 254 participant! au 
reușit să indice 12 rezultate exacte. Expli
cația constă în faptul că în majoritatea 
întîlnirilor din programul concursului nr. 
19 victoriile au revenit echipelor gazdă. 
Care va fi situația premiilor la con
cursul nr 20 (etapa din 1T mai). După 
părerea noastră, acest concurs diferă 
foarte mult de cel anterior prin aceea 
că o serie de echipe care au prima 
șansă evoluează în deplasare: Dinamo 
București la Cluj. Petrolul PIoești la 
Constanta. Rapid București la Timișoa
ra, C. S. Tg. Mureș la Oradea, Corvi- 
nul Hunedoara la Craiova. Metalul Ti
tanii București la Bistrița și A. S. 
Pompierul la Focșani. Deci, un con
curs din cele mai atractive, în care 
prima șansă nu mal este de partea 
■gazdelor și care însuși prin modul de 
Joc al participanților (trecînd 1. X, 2 
la multe meciuri) are perspectivele unor 
premii frumoase.

CUM SE ATRIBUIE PREMIILE PENTRU 
SPECTATORII DE LA STADIONUT 

„23 AUGUST»1

I. S. Loto. Pronosport acordă și dumi
nica W mai premii spectatorilor de la

Încă cinci etape și campionatul ca
tegoriei A va lua sfîrșit, desemnînd 
echipa campioană și echipele care 
vor retrogradă. Pînă atunci însă, lup
ta continuă, dînd speranțe unora sau 
altora dintre echipe. Chiar duminica 
aceasta au loc confruntări extrem de 
interesante, deoarece pun față în față 
echipe cu aspirații la titlu și echipe 
care încearcă să iasă din zona retro

Duminica trecută, in partida de la PIoești a excelat portarul echipei 
studențești din Cluj, Nicoară. Iată-l respingînd mingea cu pumnul din fața 
unui buchet de înaintași ploesteni. Fază de la întilnirea Petrolul — Știinta 
Cluj 1—0.

gradării. Petrolul joacă la Constanța, 
Dinamo București la Cluj, Rapid Bucu
rești la Timișoara, C.C.A. primește vi
zita Steagului roșu — adversar inco
mod, chiar în deplasare —, îar Pro
gresul pe a Jiului. Singura partidă 
care interesează mijlocul clasamentu
lui are loc la Arad între U.T.A. și Di
namo Bacău.

Deci, o nouă etapă plină de pers
pective.

★
In primul rînd așteptăm confirmări 

din partea cîtorva echipe și infirmări 
din partea altora.

Una care datorează numeroșilor săi 
susținători o confirmare este Rapid, 
care — în două jocuri consecutive — 
a marcat o îmbunătățire însemnată a 
jocului său individual și colectiv, teh
nic și tactic. In afară de jocul său ie 
ansamblu, de modul cum jucătorii au 
știut să acopere terenul și să-și pre-

OSTRAVA 6-2 (2-1)
araaeimoi cu scorii, de 6:2 (2:1). Au 
marcat; Țîrlea (2), Tăucean (2), igna. 
Seller, respectiv Nenetițclii și Capek. 
Cu această intilnire U.T.A. și-a încheiat 
turneul din Cehoslovacia.

ie ir ii c
iar la 20 de ani cel mai bun rezul
tat al său era de 1,92 m. Comen
tariile devin inutile chiar și numai 
prin comparația directă a acestor re
zultate. Dar dacă ținem seama și de 
faptul că acești doi tineri au la dis
poziție bogata experiență a săritorilor 
sovietici și a lui Ion Soter, este de 
așteptat de la ei, curînd, rezultate 
mereu mai bune. Porumb și Ducu au 
toate calitățile și toate condițiile pen
tru a putea deveni în scurt timp să
ritori de frunte nu numai ai țării, ci 
chiar și ai Europei. Tocmai de aceea 
așteptăm cu tot interesul evoluțiile 
lor viitoare.

ROMEO VILARA

f^onosport
cuplajul de pe Stadionul 23 August din 
Capitală. Vor fi atribuite în total un 
număr de 40 premii (20 premii pentru 
spectatorii care vor fi găsiți de orga
nele de ordine pe locurile lor și alte 20 
premii pentru spectatorii care vor fi 
găsiți de organele de ordine pe locu
rile lor Și vor avea asupra lor buletine 
Pronosport depuse pentru concursul de 
duminică. Premiile sînt aceleași ca și 
duminica trecută: 2 biciclete, 3 carpete 
de lină, 5 ceasornice „Ruhla**,  2 perechi 
ciorapi ,,Nylon**,  3 poșete de piele și 
5 mingi de fotbal pentru cei care își 
păstrează locurile și 1 aparat radio 
„Balada**,  3 m. stofa, 1 ceasornic 
„Moskwa" și 17 stilouri cu peniță de 
aur pentru cei care își păstrează locurile 
și au jucat la Pronosport. Spectatorul 
care va ii găsit pe locul său și va 
avea cei mai mare număr de variante 
depuse va fi premiat cu un aparat de 
radio „Balada**,  următorul (în ceeace 
privește numărul de vaț^nte depuse) cu 
3 m. stofă, al treilea cu un ceasornic 
„Moskwa“, iar ceilalți cu cele 17 sti
louri.

Rețineți! Ștatefe țpecta€ortf»r <• la 

gătească sau să-și retacă acțiunile, 
ceea ce a mai deosebit pe Rapid de 
Progresul a fost și faptul că în timp 
ce feroviarii au avut O [.INIE DE 
ATAC, Progresul a avut CINCI ÎN
AINTAȘI, care au încercat fiecare în 
parte să rezolve situațiile de joc. A- 
dică o diferență între joc colectiv și 
joc individual, care — nți de mult — 
caracteriza, de altfel, și pe înaintașii

(Foto: I. Mihăică)
rapidiști. De două duminici însă, do
vedind că au știut să folosească pe
rioada de întrerupere și — mai ales — 
că știu fotbal mai mult decît arătaseră 
pînă acum, ceferiștii au făcut o coti
tură în jocul lor. Un fapt pozitiv și o 
notă bună pentru tinerii jucători ai 
Rapidului, dar mai ales un îndemn 
pentru viitor.

Primele recorduri ia înot ale anului 
începe cea de a Xll-a ediție a campionatului 

republican de polo pe apâ
De doi ani încoace, de cînd federa

ția rornînă de natație a hotărît să nu 
fie omologate ca recorduri republi
cane decît performanțele realizate în 
bazine de 50 m, asaltul recordurilor 
începe în luna mai. Este luna în care 
înotătorii își iau rămas bun pînă la 
toamnă de la piscinele acoperite, pen
tru a-și începe activitatea în aer liber. 
Anul acesta, primele recorduri nați
onale au fost obținute la... Budapesta 
de către înotătorii dinămoviști, care 
au participat săptămîna trecută la un 
concurs cu caracter internațional. Ast
fel, recordul probei 100 m fluture ju
nioare cat. II-a a fost corectat în două 
rînduri de către Vasilica Iurciuc. In 
seriile acestei probe, dinamovista a 
parcurs distanța în timpul de 1:25,6, 
iar în finală în 1:25,4. Vechiul record: 
Măriuca Rotaru 1:26,5. Plin de pers
pective ni se pare recordul (35,0) re
alizat de tînărul dinamovist Liviu 
Berea în proba de 50 m spate copii, 
lată evoluția recordului la această 
probă :

0:46,2 Gh. Bendu 21.VIII.1948 
0:45,0 VI. Marchitiu 29.VIII.1948 
0:41,6 VI. Marchitiu 31.VII.1949 
0:40,4 C. Meder 31.VII.1950 
0:39,2 K. Kovats 18.IX.1953 
0:39,0 C. Ciorbă 12.X11.1953 
0:37,5 K. Kovats 26.XI1.1953 
0:36,8 C. Marinescu 28.VIIL1954 
0:36,7 C. Marinescu 19.XII.1954 
0:36,7 R.Lucian 6.1X.1958 
0:35,0 LIVIU BERCA 4.V.1959

In Capitală, primul concurs pro
gramat în bazin de 50 m s-a desfășu-

cuplajul de la 23 August de a fl pre- 
miați sporesc dacă participă Ia con
cursul Pronosport cu buletine depus® 
pe numele lor.

★
Tn urma trierii și omologării variante

lor depuse la concursul Pronosport nr. 
19 au fost stabilite următoarele premttt

252 variante cu 12 rezultate exacte re
venind fiecăreia cite 888 lei.

3.512 variante cu 11 rezultate exacte 
revenind fiecăreia cîte 70 lei.

Fond de premii: 474.875 lei.
Intrucît valoarea premiului ni era 

mai mică de 15 lei, conform regula
mentului suma respectivă a fost afec
tată variantelor cu premiul I șl II

PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a numerelor pen

tru tragerea specială Fronoexpres din 
13 mai, au fost extrase pentru premiile 
obișnuite în bani următoarele nu
mere:

35 5 36 21 27 13
Numere de rezervă: 12 46
Fond de premii: 1.564.951 lei
Pentru premiile suplimentare în oti«dt« 

șl bani s-au extras următoarele nu
mere:

39 3» 30 13 28 46
Numere de rezervă: 37 3

Rubrică redactată de I. S. Loto^Pro- 
nospout.

S-a spus, nu o dată, câ „tactica jo
cului la ofsaid" nici nu asigură suc
cesul echipei care o aplică și nici nu 
lolosește calității fotbalului. De acest 
lucru credem că s-a convins și Jiul 
duminică la Bacău. Jocul nu a avut 
spectaculozitate, iar meciul a lost 
pierdut de Jiu) și încă la diferență, 
deși dinamoviștii au sezisat tîrziu tac
tica apărării oaspe.

★
Din contra, o apărare organizată și 

calmă cu preocupare pentru punerea 
echipei în contraatac constituie nu 
numai o armă bună d*  stăvilire a ac
țiunilor adverse, dar și periculoasă 
prin caracterul constructiv al jocului 
său. In bună măsură astfel a acționat 
duminică apărarea echipei C.C. A. și 
acest lucru se datorește în mare parte 
liniei de mijlocași Bone-Jenei. După o 
repriză mai slabă (se „încălzește" mai 
greu), Bone a făcut un joc foarte bun 
după pauză și, împreună cu tînărul 
său partener Jenei, a dat o lecție de 
cum trebuie să joace un mijlocaș. In- 
ainte-înapoi, ca un piston, mereu pre
zent în apărare dar și în atac, „cul- 
cînd" permanent balonul și jucînd cu 
capul sus, căutînd mereu un coleg 
liber, pasîtid calm și precis.

★

In general, la noi, o echipă rămasă 
în 10 oameni se pierde și cu greu iaca 
față superiorității numerice a adversa
rului. De cele maî multe ori, victoria 
trece de partea acestuia din urmă. 
Iată însă, că Știința Timișoara a 
dezmințit această constatare și ceea 
ce nu reușise pînă acum în 11 oameni, 
a izbutit duminică în 10 oameni (re
țineți — din min. 3!...): a obținut pri
ma victorie din acest sezon. In schimb. 
Farul a dovedit că nu știe să Iructifi 
ce o asemenea împrejurare favorabilă, 
în ca<re trebuia să-și impună superio
ritatea numerică.

(P- g )

rat duminica trecută și în cadrul lui 
înotătoarea Măriuca Rotaru (Rapid) a 
înotat distanța de 200 m fluture în- 
tr-un timp (3:11,8) superior cu 3,2 
sec. timpului standard fixat la 1 mai 
1957 ca record al acestei probe.
• Duminică 17 mai începe cea dea 

Xll-a ediție a campionatului republican 
de polo pe apă. Prima etapă, progra
mată în întregime în Capitală (ștran
dul Tineretului), cuprinde următoarele 
jocuri : C.C.A.—Știința Cluj; Dinamo 
București — Industria Linei Timișoa
ra și Știința București — C.S. Ora
dea.

PRIMUL CONCURS DE AEROM.ODE- 
LISM AL ANULUI

Duminică dimineață a avut loc pe ae
roportul Clinceni primul concurs de ae
romodele din acest an. S-au desfășurat 
probe la categoriile de aeromodele — 
zbor liter. Au participat o seamă de ae- 
romodeliști de valoare ca Andrei Geor
gescu, Elvira Purice, St. Picu, precum 
și pionieri care activează în cercul de 
aeromodelism de la Palatul Pionieri
lor. O bupă comportare au avut în con
curs aeromodeiiștii de la CSMIP (instruc
tor G. Marinescu), care au ieșit câști
gători la categoria planoare A-T, precum 
și sportivii cercului de aeromodele de la 
Casa Scînteii.

SPORTIVI FRUNTAȘI JN MIJLOCUL 
MUNCITORILOR

In cadrul „Joii tineretului", orga.nl- 
zată la întreprinderea I C A.R de orga
nizația de bază U.T.M., săptămîna tre
cută a avut loc o întîlnire cu maestrul 
sportului Alexandru Apolzi.n. Apreciatul 
fotbalist a împărtășit muncitorilor pre- 
zenți în sala clubului impresiile sale 
din cadrul recentului turneu întreprins 
de echipa Casei Centrale a Armatei în 
Republica Populară Chineză.

Expunerea a fost ascultată cu mare 
interes. La sfîrșitul întîlnirii, muncitorii 
de la I.C.A.R. au mulțumit cu căldură 
cunoscutului fotbalist de la C.C.A

POMPILIU CELAN. corespondent
„CUPA VICTORIEI*  LA GIMNASTICA

Săptămîna trecută s-a desfășurat în 
Capitală „Cupa Victoriei" la gimnastică, 
organizată de asociația Spartac. Iată re
zultatele: Fete — pe echipe: 1. Clubul 
Sportiv Școlar 427,55 p.; 2. Spartac
369,70 p.; 3. Progresul 363,50 p Indivi
dual — cat. II: E. Luță (C.S.S.j 53,35 p. 
Cat. III: F. Preda (Rapid) 50,10 p.
Cat. I, jun.: E. Ghițulescu (C.S.SJ 
54,35 p. Cat. II jun.: I. Mihăilescu
(C.S.S.) 55,10 p. Băieți — pe echipe: 1. 
Spartac 481,30 p.; 2. Progresul 387,55 p.; 
3 Constructorul 386.50 p.; Individual — 
cât. I: N. Ștefănescu (Spartac) 106,30 p. 
Cat. îi; I. Pătru (Constr.) 52,30 p; Cat. 
ni: C Marinescu (Spartac) 50,00 p. 
Cat. I, jun.: V. Uță (Constr.) 52,00 p.

I. KAUFMAN 
.corespondent



După 10 etape, echipa U.R.S.S. și 6. Schur 
continuă să conducă in „Cursa Păcii”
KRACeVIA 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru special).
In etapa a IX-a clasamentul indi

vidual a fost următorul:
1. De Wolf (Belgia) 3 h.45:40; 2. 

Pauw (Olanda) 3 li.46:10 — timpi cu 
bonificație: -3. Bedwel (Anglia) 3 
h.46:40; 4. Geldermars (Olanda) > 5. 
Gazda (R.P.P.) — același timp; 6. 
Koțev (R.P.B.) 3 h. 46:44: 7. Bradley 
(Anglia) 3 h.46:46; 8. Venturelli (Ita
lia) 3 h.47:46; 9. Vandervecken (Bel
gia); 10 Braune (R.D.G.) — același 
timp ; Marcel Voinea și Ion Stoica au 
sosit intr-un pluton cronometrat cu 
3 h.48:10; ...82. Ion Vasile-3 h.49:151 
83. C. Dumitrescu 3 h.49:27; ...85. G.

Elevii școlii sportive 
din Capitală invitați 
hi R. P. Bulgaria
La invitația școlii sportive de 

elevi dm Haskovo (R. P. Bulgaria) 
elevii școlii sportive din Capitală se 
vor deplasa în țara vecină pentru a 
susține mai multe întreceri sportive 
prietenești. Sînt prevăzute întreceri de 
atletism și baschet, atît pentru băieți 
cit și pentru fete. Delegația elevilor 
noștri va pleca în R. P. Bulgaria în 
prima decadă a lunii viitoare. Elevii 
bulgari urmează să ne întoarcă vizita 
între 20 și 30 iulie.

Marti începe competiția internațională de volei 
„CUPA DIN AM O“

^Urmare din pag. 1)

parte trei maestre emerite a>le sportu
lui: Alexandra Ciudina — căpitana e- 
chipei. Sofia Gorbunova și Lidia Strel
nikova, precum și trei maestre ode 
sportului: Liudmila Misceriakopa-Bul- 
dakova, Salina Volkova și Zinaida 
Smolianinova. Echipa este antrenată 
de maestra emerită a sportului Sera
fima Kundirenko. Formația masculină 
numără in rîndurile sale 7 maeștri ai 
sportului: Serghei Gavrilov — căpita
nul echipei, Gherman Smoleaninov, I- 
gor Savkin, furii Ass, Vladimir Kurin- 
nii, /urii Scerbakov și Evghenii Iako
vlev. Antrenorul echipei este fostul in
ternațional V. I. Sciaghin.

[deosebit de puternică este și echipa 
masculină Ruda Hvezda Praga, aflată 
și ea pe locul 2 in campionatul R. Ce
hoslovace. Dintre jucătorii care vor fi 
prezenți pe terenurile de volei din 
parcul Dinamo notăm pe Paldus, Kru- 
lich, Gregor și Karat

Peste două zile vor sosi in Capitală 
formațiile clubului Dinamo Berlin. 
Atît echipa de băieți cit și cea de Jele 
se află pe locuri fruntașe in campio
natul R. D. Germane. Din echipa fe
minină fac parte o serie de jucătoare 
cu renume, membre ale echipei repre- 
zent-ative printre care: Inge Wolff, 
Helga Weber, Ulla Reck, Edeltraut 
Michel. De asemenea, din echipa mas
culină jucătorii Frantz Dohring, Wolf
gang Webner și Jurgen Kessel sînt ti
tulari ai echipei naționale.

' Izvardia Varșovia va prezenta M 
București lotul masculin cu care a cu
cerit anul trecut titlul de campioană a 
R. P. Polone, în timp ce formația fe
minină s-a clasat în 1958 pe locul 3.

Multi jucători internaționali fac parte 
Si din echipa Dozsa Budapesta. Prin
tre ei Gatos Laszlo, Mayer loszef, Szi- 
lagi Istvan. Antrenorul echipei este 
Abad Iosif, antrenorul reprezentativei 
R.P.U. Spartak Sofia își bazează jocul 
pe calitățile cunoscuților internaționali 
Simion Srădea și Haralambie Aspa- 
ruhoo. Deosebit de puternice se anun
ță și echipele din R. P. Chineză si 
R.P.D. Coreeană (in special echipa 
feminină a acestei țări).

Pregătirile echipelor 
Dinamo București

Echipele puternice cu care vor trebui 
să-și dispute întiietatea, au făcut ca ju
cătorii și jucătoarele de la Dinamo 
București sd se pregătească cu deose
bită atenție. Departe de a se fi oprit o 
dată ca încheierea campionatelor, an
trenamentele au continuat cu și mat 
multă intensitate.

’rof. V. Surugiu s-a ocupat cu 
multă atenție de retușarea anumitor 
deficiențe ale echipei de băieți, care 
va folosi următorul lot: S. Mihăilescu, 
Derzei, Păunoiu, Eremia, Popescu, 
'Mircea Cristea, Corbeanu, Mușat, Zeit- 
hamel, C. Constaniinescu, Szocs. In ul
timele meciuri de verificare voleiba- 

Moiceanu 3 h.53:23; ...87. Ion Braharu 
3 li. 55:26.

Etapa a X-a (Ostrava-Kracovia, 190 
km) s-a desfășurat pe o vreme nefa
vorabilă (ploaie rece, vînt din față).

Pe ultima parte a cursei s-au desprins 
dintr-un pluton de fugari alergătorii 
Kapitonov și Tonucci. Ordinea la sprin
tul final a fost: 1. Tonucci (Italia) 
5 h.03:23 ; 2. Kapitonov (U.R.S.S.) 
5 h.03:53 — timpi cu bonificație,' 3.
De Wolf (Belgia) 5 h.05:00; 4. Braune 
(R.D.G.) 5 h.05:03; 5. Trape (Italia) 
5 h.05:10; ...36. Ion Stoica 5 11.08:47; 
...45. M. Voinea 5 h.l3:20; ...54. C. Du
mitrescu 5 h. 13:35; ...65. G. Moiceanu 
5 h.14:50; 66. Ion Braharu — același 
timp; ...80. Ion Vasilft 5 11.31:12.

In clasamentele generale după 10 e- 
tape situația este următoarea :

Individual: 1. G. Schur (R.D.G.)
43 11.45:06 ; 2. Adler (R.D.G.) 43 h. 
48:46; 3. Hristov (R.P.B.) 43 h.50:09; 
4. Melehov (U.R.S.S.) 43 h.50:17; 5. 
Venturelli (Italia) 43 h. 50:32; ...32. C. 
Dumitrescu 44 h. 31:27; ...36. I. Vasile
44 11.37:02 ; 37. M. Voinea 44 h.37:08; 
...49. I. Braharu 45 h.05:55; 50. 1. Stoica
45 h.06:55; ...57. G. Moiceanu 45 h 
26:44.

Echipe: 1. Uniunea Sovietică 131 h 
18:49; 2. R. D. Germană 131 h. 27:50; 
3. Anglia 131 h.47:50; ...10. R. P. Ro- 
mînă 132 h.25:49.

Joi se desfășoară etapa Kracovia- 
Katowice (132 km), iar vineri etapa a 
XlI-a Katowice-Lodz (171 km).

RADU URZICEANU

liștii de la Dinamo au arătat o formă 
remarcabilă.

Echipa feminină se pregătește sub 
îndrumarea antrenorului Qh. Constan
tine seu. Alături de Doina Ivănescu, 
Florina Teodorescu, Maria Păun, Vio
rica Herișan, Georgeta Oztin, Rodica 
Șiclovan, Elisabeta Preda, Elena Sie- 
Han ș.a. vor juca Tineta Pleșoianu 
(care a fost indisponibilă mai multă 
vreme) oa și Lia Vanea și Elena Cor
beanu, recent transferate.

A Xl-a aniv ersare a clubului Dinamo
Clubul sportiv Dinamo București 

împlinește astăzi 11 ani de existen
ță. Unsprezece ani în care sutele 
de sportivi aparținînd clubului „Di-, 
namo“ au adus țării numeroase re
corduri naționale, titluri de cam
pioni europeni, mondiali și olimpici. 
In anii care s-au scurs pînă acum, 
sportivii de la Dinamo au dat do
vadă în repetate rînduri de un pa
triotism fierbinte, au apărat cu 
cinste culorile clubului și ale patri
ei, în întrecere cu sportivii din 
alte țări cu o mai veche tradiție în 
sport, ieșind învingători de nenu
mărate ori. Este suficient să amin
tim aci de titlurile olimpice cuce
rite de boxerul Nicolae Linca, ca
notorii Leon Rottman, Simion Is- 
mailciuc și Dumitru Alexe. Ulti
mii doi se pot mîndri că dețin ac
tualmente titlurile de campioni 
europeni, mondiali și olimpici la 
canoe-dublu. Ilie Savel, Ana Coman 
și Constantin Grecescu sînt campio
ni balcanici la atletism, ca și cole
gii tor de club Gheorghe Szabad 
și Victor Popescu la lupte. Clubul 
Dinamo se mîndrește astăzi cu 4

După cum se vede, două formații 
deosebit de puternice, capabile să 
lupte pentru primele locuri.

Ce trebuie să știți 
despre organizare

• întrecerea feminină se va desfă
șura sistem turneu, numai tur, într-o 
singură serie.

• Echipele masculine vor fi împăr
țite în două serii. Capii de serie au 
fost stabiliți ținîndu-se seama de cla
samentul reprezentativelor naționale 
respective la ultimul campionat mon
dial (Paris 1956). Ca urmare, echipele 
Ruda Hvezda Praga și Dinamo Bucu
rești vor fi capi de serie. Restul echi
pelor masculine sînt împărțite prin 

tragere la sorți.
• Pentru stabilirea clasamentului 

final masculin, în ziua de 24 mai, ul
tima zi a competiției, se vor disputa 
jocurile dintre echipele clasate pe ace
leași locuri în cele două serii. Astfel,

La aerogara Băneasa, 
echipelor de volei ale

Sportivii francezi, ta cîteva minute după aterizarea avionului.

In drum spre Constanța, unde-i aș- 
teaptă meciurile cu reprezentativele 
orașului București, voleibaliștii și vo
leibalistele din echipele Parisului s-au 
oprit cîteva ore în Capitală, ieri după 
amiază.

Pe aeroportul Băneasa am avut 
astfel ocazia să stăm de vorbă cu 
conducătorul delegației sportivilor fran
cezi, dl. Le Guilloux, președintele co
misiei competițiilor sportive a fede
rației franceze de volei și conducă
torul delegației, cu antrenorii celor 

echipele clasate pe locul 1 în fiecare 
serie se vor întîlni între ele pentru 
desemnarea echipei cîștigătoare și a 
celei de pe locul 2 ș.a.rn.d. Echipa 
clasată pe locul 5 în seria a Il-a va 
ocupa ultimul loc în clasamentul ge
neral.
• Formațiile clasate pe primele trei 

locuri la băieți și la fete vor primi 
premii și plachete. „Cupa Dinamo" va 
fi atribuită formațiilor ce vor ocupa 
primul loc.

maeștri emeriți ai sportului și 125 
maeștri ai sportului.

Iii cele 20 secții pe ramură de 
sport, existente în momentul de 
față, își duc activitatea peste 1200 
sportivi legitimați, dintre care 700 
în cadrul asociației „Tînârul dina- 
movist", de unde se recrutează a- 
nual noi și noi elemente talentate. 
La „Tînărul dinamovist" și-au fă
cut ucenicia canotorul Leon Rot
tman, gimnasta Emilia Liță volei
baliștii C. Constantinescu, Botez și 
Popescu, fotbaliștii Nunw.iller, AL 
Vasile și Varga, trăgătorii I. Văcaru, 
V. Antonescu, I. Gîuglan, atieții M. 
Trandafilov, Gh. Smaranda și alții, 
în timp ce cu ocazia „Dinamovia- 
delor" au ieșit la iveală sportivi de 
frunte ai țării ca Ilie Savel, Dumi
tru Bîrdău, Ilie Dragnea, Petre Mo- 
cuță etc.

Cu prilejul aniversării celor 11 
ani de existență, ziarul „Sportul 
popular" urează clubului sportiv 
Dinamo moi succese pe drumul ri
dicării măiestriei sportivilor săi, 
pentru a reprezenta patria cu cin
ste la marile competiții internațio
nale.

• Jocurile se vor disputa în zilele de 
19, 20, 21, 22 și 24 mai pe două tere
nuri din parcul sportiv Dinamo. Tere
nul central va fi amenajat în incinta 
velodromului, iar terenul II pe actua
lele terenuri de volei. Terenul central 
are instalații de nocturnă și tribune 
cu o capacitate de 7.000 locuri.

• Încălzirea înainte de jocuri se va 
face pe terenurile de antrenament, 
puse în mod special la dispoziție pen
tru aceasta, astfel că meciurile vor în
cepe la ora fixată, fără obișnuita în
călzire de pe terenurile de joc.

• Cu ocazia acestei competiții in
ternaționale vor fi date în folosință 
vestiarele și sălile ce au fost amena
jate sub pista velodromului. Fiecare 
echipă își va avea vestiarul ei pe toa
tă durata desfășurării turneului.

• Biletele de intrare vor fi puse în 
vînzare la casele stadionului Dinamo 
cu începere de vineri, iar în zilele de 
competiție și la casele de bilete din 
str. Aviator Bănciulescu. 

două echipe și o serie de jucători. Cu 
ocazia acestor discuții prietenești, dl. 
Le Guilloux ne-a declarat: „Sîntem 
foarte mulțumiți că am venit în Ro- 
mînia, unde sportivii noștri au mulți 
prieteni printre jucătorii de volei. Spe
răm că întîlnirile sportive, care vor a- 
duce pe teren tineri din Franța și Ro- 
mînia, vor fi spectaculoase și apreciate 
de public". După ce și-a manifestat 
bucuria că se află pentru a doua oară 
în țara noastră căpitanul echipei mas
culine, Alain Bertagnol, ne-a declarat 
că speră că echipa masculină a Pari
sului o să aibă o comportare fru
moasă și că va cîștiga cîteva... se
turi, așa cum s-a întîmplat în cadrul 
„Turneului capitalelor" care a avut 
loc astă toamnă la Paris.

Marie Louise Bretagne, pentru a 
treia oară în Romînia, este căpitana 
echipei feminine. „Sperăm într-un re-

R. P. Bulgaria-Olanda 
3-2 (2-1)

Pe stadionul Vasil Levski s-a des
fășurat aseară meciul dintre repre
zentativele celor două țări. Victoria 
a revenit fotbaliștilor bulgari cu sco
rul de '3—-2 (2—1). Golurile au fost 
marcate de Vasilev (2), Kolev din 11 
m și respectiv Kaniels (2).

Concursul internațional
de scrimă de la Roma

ROMA 13 (prin telefon). In sala 
de sport a Palatului Congreselor, ă 
început luni un mare concurs interna- 
țiWnal de scrimă. Printre participant 
se numără trăgători eunoscuți ca Za
belina, . Prudțkova, Midler (U.R.S.S.), 
Rejto, Domoliri (R.P.U.), Golombetti, 
Passini, Saccaro (Italia), Parulschi, 
Kwitkowschi (R.P.P.), Sheel (Anglia), 
Schimdt, -Mess (R.F.G.), Olga Orban, 
Tănase Mureșanu (R.P.R.).

In prima zi a întrecerilor s-au în- 
tîlnit floretiștii. Tănase Mureșanu s-a 
comportat foarte bine, îaftrecîndu-și, 
în serii, adversarii. In turneul final, 
concurentul nostru a susținut primul 
asalt în compania francezului Pau- 
doux. El a avut tot timpul inițiativa 
și a cîștigat clar. Un accident produs 
în timpul acestui asalt (o întindere de 
tendon) l-a împiedicat însă să mai 
lupte și astfel nu a putut ocupa decît 
locul 8. Cîștigătorul turneului a fost 
sovieticul Midler. După el s-au cla
sat Kwitkowski (R.P.P.), Spalinno 
(Italia), Parulski (R.P.P.). Al doilea 
concurent romîn, Zilahy, a fost elimi
nat în serii.

«W I» E S

în mijlocul 
Parisului

z uitat bun pentru că în echipa noa
stră, în afară de mine, mai sînt încă 
trei jucătoare din echipa națională și 
anume Jeanne Molinier, Michelle Fort, 
Claude Berard. Reîntilnim cu multă 
plăcere echipele romînești de volei 
care practică un joc spectaculos, spe
cific romînesc. Și noi jucăm cam la 
fel ca ai dvs., numai că romîmi au 
fost întotdeauna mai puternici**.

• La Kiev s-a disputat la 11 mai 
întîlnirea de lupte clasice dintre echi
pele selecționate ale R.S.S. Ucrainene 
și R. Cehoslovace. Luptătorii sovietici 
au repurtat victoria cu scorul de 6—2.

• Meciul de șah dintre echipele ora
șelor Moscova și Leningrad s-a termi
nat la egalitate : 10—10.

• Planoristul L. Bajewska a stabilit 
un nou record mondial de zbor pe tra
seu triunghiular. Pilotînd un planor
de tip „Bocian" sportivul polonez a 
parcurs traseul : Varșovia-Tomaszow 
Mazowiecki-Deblin, în lungime de 313 
km, în 5 h 03’ realizînd o medie ora
ră de 64 km.

Am mai discutat apoi și cu cei doi 
antrenori ai echipelor franceze. Tony 
Lignot, care s-a îngrijit de pregătirea 
formației masculine ne-a spus că în 
echipa sa sînt 4 jucători din echipa 
Franței: Guy Caballero, Philippe Co- 
urtin, Alain Bertagnol și Claude Brie
re. Pierre David, antrenorul echipei 
feminine, crede că meciurile vor fi 
frumoase pentru că „în compania ro- 
mînilor jucătorii și jucătoarele noastre 
s-au comportat întotdeauna bine și 
au realizat meciuri frumoase". Aniîn- 
doi antrenorii au... răsuflat însă mar 
ușurați cînd au aflat că din repre
zentativele Bucureștiului nu vor face 
parte jucătorii și jucătoarele de la 
Dinamo, reținuți pentru turneul in
ternațional ce va începe marți...

Mulțumindu-le pentru cele aflate,- 
le-am urat oaspeților drum bun : un 
autobuz spațios era gata de plecare 
spre gara de Nord, de unde au ple
cat cu trenul spre Constanța.

— m. t. —

Rubțova a trecut 
în fruntea turneului de șah 

de la Plovdiv
In runda a Vll-a a turneului de Ia 

Plovdiv s-au terminat doar două par
tide (Pogorevici a învins-o pe Todo- 
rova și Grasser pe Huguet) iar în 
runda a VllI-a trei (Rubțova a între
cut-o pe Huguet, Zvorîkina pe Gras
ser iar Rinder pe Volpert). Celelalte 
partide s-au întrerupt.

In clasament, după opt runde, con
duce Rubțova cu 5 p. și o partidă 
întreruptă. Urmează: Rootaire 4‘/2 p. 
(2), Zvorîkina și Nedelkovici 4 p. (1), 
Volpert 3* */ 2 p. (1). Lazarevici (3), 
Eretova (2), POGOREVICI (2), Kel
ler Herman (2), Grasser 3 p„ Bori
senko (2), Rinder 2‘/3 p., Todorova 
2 p., Karakas (2), Huguet l’/2 P-

întrecerea floretistelor, desfășt 
tă marți, a dat cîștig de cauză magi, 
rei Rejto. Reprezentanta noastră, Olga 
Orban, confirmînd forma bună în care 
se află, a ocupat un valoros loc 3; 
Iată clasamentul floretei femei: 1. Rejto 
(R.P.U.), 2. Cotombetti (Italia), 3—4 
Olga Orban și Domolky (R.P.U5), 5; 
Sheel (Anglia), 6. Zabelina (U.R.S.S.), 
7-8. Prudțkova (U.R.S.S.) si Schimdt! 
(R.F.G.). ’

Goncursul se încheie azi cu proba 
de sabie.

Real Madrid în finala 
Cupei Campionilor Europeni
Ieri s-a desfășurat la Saragosa al tre

ilea joc dintre Real Madrid și Atletico 
Madrid din cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni". Victoria a revet 
nit echipei Real Madrid cu scorul de 
2—1 (2—1). Astfel, Real Madrid s-a 
calificat pentru a patra oară consecu
tiv în finala acestei competiții.

CURT Ml
• In prezent se află în vizită în Ta

nis echipa selecționată secundă de fot-» 
bal a R. Cehosiovace. In primul meci 
fotbaliștii cehoslovaci au întîlnit echipa 
Tunisiei de care au dispus cu scorul 
de 2—0 (1—0).

• Turneul internațional de tenis de 
la Roma a luat sfîrșit cu un rezulta*  
surprinzător. Chilianul Ayala l-a îrn 
vins în finală pe primul jucător al 
Australiei, Fraser cu 6—3, 3—6, 6—3j 
6—3. In semifinală Ayala eliminase pe 
italianul Pietrangeli.

• întîlnirea de tenis Franța-Dane-> 
marca din cadrul turului doi al „Cupei 
Davis**  s-a încheiat cu scorul de 5—0 
în favoarea tenismanilor francezi.


