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rnipetiții sportive 
în cinstea

lei Internaționale 
a Copilului

i Tg. Mureș, în cinstea Zilei In- 
ațiouale a Copilului se vor orga- 

o serie de întreceri sportive rezer- 
celor mici. Astfel, vor avea loc 

•ceri la șah, aeromodelism, atle- 
, gimnastică, baschet, scrimă, înot, 
5 de cîmp, precum și concursuri de 
tete, trotinete,. triciclete etc.
i 23 mai se va desfășura pe tere- 
Tineretului faza pe oraș a Spar- 
iadei pionierilor Ia atletism. Intre 
24 mai sălile de sport ale școlilor
ii „Unirea" și școala mediq nr. 4 
găzdui întîlniri de baschet pentru 
pe de copii. In ziua de .31 mai în 
a Stalin se organizează concurs 
)iciclete, trotinete și triciclete. Com- 
îa de tenis de cîmp rezervată co- 
r se va desfășura între 30 mai —2 

» pe terenurile stadionului 
nst“ din localitate,

IOAN PAUȘ — coresp.

„23

In-în acest an, la Dorohoi, Ziua 
ațională a Copilului va fi sârbă- 
ă într-un cadril festiv. In acest 
• a fost constituită o comisie, care 
•oordona acțiunile festive ce se vor 
miza. Printre acestea un loc im- 
wt ‘tl ocupă competițiile sportive, 
el, va avea loc un turneu de bas.
pentru copii, iar echipele de gim- 

ică (fete și băieți) din oraș și re- 
•e vor participa M im concurs re
al pionierilor. In zilele de ‘31 mai 
iunie se vor desfășura de a seme- 
concursuri de atletism, gimnas- 
nnlef. întreceri de trotinete, frici.

1 'delete, la care vor participa 
e nn>0 de romi.

M. GRIȘARIU — coresp.

msiliui raional U.C.F.S. Sf. 
jrghe pregătește o serie, de compe- 

sportive rezervate copiilor. Se 
organiza întreceri de biciclete și 

clete pentru copii pînă Ia 14 ani, 
concurs de 
ru juniori 
ii de înot și 
inete pentru 
tă.

ZOLTAN PAPP — coresp.

biciclete pe circuit 
și junioare, com- 
atletism, întreceri de 
diferite categorii de
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In vervă de joe, Dinamo București a învins pe C. C. A 
mai net decît arată scorul: 3-1 (1-0)

Ieri dimineață — o dimineață scăl
dată în soare — nimeni din cei ca- 
re-și programaseră o după amiază 
la Stadionul Republicii nu-și închi
puia că va avea nevoie de... umbrelă 
sau impermeabil. Și mulți au .regre
tat că n-au ținut seamă de avertis
mentul norilor care- începuseră să se 
adune către ora meciului și care au 
și revărsat o ploaie puternică, puțin 
timp înainte de începerea ; jocului Di
namo—C.C.A. Terenul foarte alunecos a 
stingherit mișcările și. controlul balonului, 
jucătorii comițînd în prima parte a 
meciului greșeli în execuție în dauna 
jocului. Cei care s-ău acomodat mai 
repede cu starea terenului . au fost 
dinamoviștii. Aceștia 1 au și făcut 
de altfel o partidă .bună, chiar .foarte 
bună dacă o comparăm cu compor- 

i tarea echipei C.C.A. Astfel că victoria 
[lor, mai netă decît o arată scorul 
ide 3—1 (1—0), este perfect meritată. 
[ Ea corespunde unei superiorități ma
nifestată pe teren din toate punctele 
[ de vedere. Dinamoviștii au imprimat
> jocului un ritm susținut tot timpul; 
; au controlat mai bine balonul și au 
'combinat mai clar și eficace; s-au
> plasat permanent foarte bine pe te- 
iien, 
! cele

fie în fazele de apărare, fie în 
de atac, îneît de fiecare dată pă-

P. GAȚU

(Continuare-în pag. a 3-a)

a eHminat Petrolul

din Cupa R. P. R.|

in semifinalele Cupei (3 iunie)

Dinamo, Rapid și Progresul 
(Citiți amănunte în pag. a lll-a)

Atac la poarta echipei C.C.A. E. 
Nagy ajunge mai repede la balon- 
decît Kdszegtj și degajează min
gea sub privirile atente ale ZaT 
Ene, Fr. Nagy și Cepolschi. (Di

namo — C.C.A. 3-1).
(Foto : Gh. Dumitru) I

A început „Cupa Victoriei** la rugbi

Mlii nîDi ii cotai Mtaori io primele pârlite
la „Dinamo**: 1LP. Romînă-R.P. Polonă și R.D. Germană-R. Cehoslovacă

itr-un cadru sărbătoresc, marți 
i-amiază s-a inaugurat pe stadio- 
Dinamo, prima ediție a competi- 
internaționale de rugbi dotată cu 

pa Victoriei". Protagoniste: forma- 
R. P. Polone, R. Cehoslovace,

’. Romîne și R. D. Germane.

>rlmul joc, prima surpriză / 

itr-adevăr, puțini erau acei care 
Jpau o victorie a rugbiștilor po- 
zi în partida cu „XV-le" ceho- 
ac, recomandat de cîteva perîor- 
țe meritorii, ca de pildă acel 
12 cu R. P. Romînă (Moscova, 

') sau un valoros 11—0 cu R. F. 
nană (Hanovra, 1958). Și totuși, 
?ria a revenit polonezilor, care 
practicat un joc avîntat și au fost 
.fiori din punct de vedere tactic, 
altfel, polonezilor le-a aparținut 

uceputul și sfîrșitul meciului. Fo- 
td cu succes viteza cîtorva rug- 

(Jurawski, care a și marcat o 
rcare, Novak și Sokolowski), ei 
fost foarte periculoși, în special 
jocul „la intercepție", producînd 
■ori panică în rîndul adversarilor

Tinerii participă cu entuziasm 
la întrecerile primei etape 

a Spartachiadei de vară a tineretului
Stadionul „Independența" din Sibiu 

cunoaște în fiecare zi o vie animație. 
Zeci de tineri și tinere, muncitori la 
uzinele Independența, au început în
trecerile din cadrul 
a Spartachiadei de 
Consiliul asociației 
Comitetul U.T.M. 
intensă muncă de _ . .
atrage cît mai mulți tineri în între- sportive din orașul Moreni. In pre- 
ceri. Chiar de la primele concursuri, ‘ 
toate sectoarele de producție au parti
cipat cu două, iar altele cu mai multe 
echipe la disciplinele prevăzute în 
regulament. Astfel, unul dintre sec
toarele fruntașe, Turnătoria, participă 
în prezent în întreceri cu 120 sportivi. 
De o mare popularitate se buciiră me
ciurile de volei care angrenează 12 
echipe. Pentru cicliști s-a amenajat 
excelent pista stadionului, astfel că 
în curînd, cei 
se vor alinia

etapei pe asociație 
vară a tineretului, 
sportive precum și 
duc permanent o 
agitație pentru a

60 de concurent! înscriși 
la start.

La Reșița,

Mateescu atacă, Penciu a urmării atent faza și s-a intercalat in linia 
de trei sfert uri (înaintea lui Ilie Ion). Fază din întîlnirea de rugbi Ronânia— 
R.D. - - - ■ ...Germană, din care Penciu oa marca cea de a doua încercare.

(Foto : Gh. Dumitra)

Cervenka—Topol, Barhanek— 
_____ Hradec, Hmicko. Arbitru: D. 
Manoileanu (R.P. Romînă) a condus 
mulțumitor un meci confuz.

chut, 
Bira,

în prezent participă la 
200 elevi.

IANCU PLAVIȚU 
corespondent j

întrecerile din cadrul celei de a 
IV-a ediții a Spartachiadei de vară 
a tineretului au stîrnit un viu interes 
în rîndul tinerilor din cele 5 asociații

Vasiova, 
întreceri

unde 
peste

zeitt, sute de tineri și tinere participă 
cu entuziasm la întîlnirile de fotbal, 
volei, trîrită, atletism — din cadrul 
etapei pe asociație. Un sprijin deosebit 
acordă întrecerilor Spartachiadei, aso
ciațiile' sportive precum și*-comitetele 
U.T.M. „Schelă” și T.E.G., care_t au 
mobilizat un mare număr de tineri 
pentru a participa la primele meciuri.

R. SAVULESGU 
corespondent

ugbiștiî cehoslovaci — în schimb 
au deziluzionat, desfășurînd. an 
confuz, greșit orientat tactic, lipsit 
fantezie. In plus, ei an prezentat 
chipă fără cîțiva titulari (Boubin, 
jci, Mateusek etc.) pe care i-au 
rvat, probabil, pentru jocul ca re- 
:entativa noastră. In orice caz, 
?stimîndu-i pe polonezi, ei și-au 
it o socoteală greșită I
u înscris în ordine: Cervenka 
Ceh.), Moczulsky (R.P.P.), Von- 

:ek (R. Ceh.), Moczulsky (R.P.P.) 
toți din lovituri de pedeapsă și 

swskv (R.P.P.) — încercare. Scor 
l: 9—6 (3—6) în favoarea R. P. 
one.

azi: stadionul 
P. Romînă— 

R. D. Germa-

P. POLONA: Klimkowski—Juravskl, 
elk, Budzyn, JudkowsW—Novak, 
otovskl—chodkiewicz, Janus, Koter— 
hchowski, S06inski—Bartkowiak, Gla- 
z, Moczulski. R. CEHOSLOVACA: 
ky—Vondracek, Volopensky, Cerny, 
kaci—Șebek, TrousU—Holececk, Bia-

O partidă plăcută, de bubă calitate
In cel de-al doilea meci al cupla

jului, echipa noastră a învins repre- 
zentativa R.D.®. cu scorul de 21—6 
(6—0). Ca toate acestea, meciul nu 
a fast dinainte jucat, întrucît rugbiș- 
tii germani au dat e replică dîrză 
sportivilor noștri, constituind o adevă« 
rată revelație prin jocul lor iute, clar,

Programul zilei de 
Dinamo, ora 16,30: R. 
R. P. Polonă; ora 18: 
nă—R. Cehoslovacă,
tehnic și prin ărientarea lor tactică. 
Față de ultima lor evoluție îp Capi
tală, ei ni se par în real progres. Pa
chetul lor de înaintași joacă grupat, 
iar tendința de ă rula permanent ba
lonul este evidentă,

Rugbiștii romîni, surprinși de ripos
ta viguroasă a adversarilor s-au pus 
mai greu pe picioare, aeționînd la în
ceput dezlînat în specia! pe înaintare. 
Cînd au reușit însă să-și organizeze 
jocul, cînd au acționat deschis, ata-

cîud „la mînă“ t- evoluînd la ade
vărata lor valoare — ei și au impua 
superioritatea, mareînd încercări la 
capătul utior acțiuni spectaculoase. 
Este însă necesar ca în viitoarele par
tide, înaintarea echipei noastre să se 
străduiască să joace mai organizat, 
mai grupat (mai ales în margine) ți 
atunci eficacitatea formației va fi și 
mai mare.

Realizatori: Penciu (2 frumoase în
cercări, în urma intercalării sale în 
linia de treisferturi și 2 transformări), 
Sava (2 încercări, la capătul unor 
impetuoase curse), Barbu (încercare) 
și P, Niculescu (o transformare). Pen
tru echipa R.D.G. au înscris Junge 
(încercare, în urma unei intercepții 
la circa 15 m. de butul german, după 
o cursă de peste 70 ml) și Miethe 
(lovitură de picior căzută).

R.P. ROMINA: Penciu—Barfru, Vu- 
eek, Ilie, Sava—Nisrtor, Mateescu— Al. 
Ionesco, Graur, p. Niculescu—Rădulescu, 
Mazilu—Cotter, Tordăchescu, Pîrcălă-
hescu. R. D. GERMANA: Fiedler— 
Michalzik, Eehloz, Junge, Grimm — 
Miethe, Flogel—Kreisch, Kopietz, No- 
kieskl—Ladig, Jilrgens—Stteg, Kliige, 
Scharn I. Arbitru: Viklor Stasny (R, 
Cehoslovacă) — sobru, atent, permanent

D. GALLIMACHI 
T, STAMA

La Reșița, datorită muncii desfășu
rată de consiliul raional LJ.C.F.S. în 
colaborare cu Comitetul raional U.T.M., 
întrecerile primei etape a Spartachi
adei de vară a tineretului se bucură 
de o frumoasă participare. încă d 
la începutul lunii mai, s-au prezentat 
la startul competiției, peste 400 tineri. 
Primii 6portîvi care au pășit pe 

terenul de sport pentru a participa 
la Spartachiadă au fost tinerii din 
comuna Vălinu. Aci au fost angre
nați 86 tineri la jocurile de _ volei, 
123 la oină precum și 6 echipe de 
fotbal. De asemenea, o bună mobilizare 
s-a făcut la întrecerile Spartachiadei, 
în comunele Gîrliște, Garașova, Lupoc 
și la școala medie din comuna Bocșa

I. PANTELIMON
corespondent Știrile^

• lotul R.P.R. do box pleacă
■ii ta Lucerna

Art «Hmineațâ părăsește Capitala, «a 
un avion special, lotul boxerilor romînl 
care vor participa la campionatele •<*- 
ropene de la Lucerna. Vor face depla
sarea următorii pugiiiști; Mircea Do- 
breacu, Constantin Gheorghiu. laMt 
MlhaHc, Constantin Dumitrescu, Nieo- 
lae Linca, Dumitrii Gheorghiu, Gheor- 
ghe Negrea șl VasAle Mariuțan. Delega
ția sportivilor romînl este condusă do 
tor. Mircea Costea (1 este. însoțită de 
toy. Marin Niculae, secretar general al 
T. R. box. Antrenorul lotului: Ion Popa.

• Concursul internațional du 
tletlsm „Narodna Mtaduj"

Stmbătâ, duminică țl luni se vor des
fășura la Sofia întrecerile din cadrul 
concursului internațional organizat de

Prima etapă
QimHOphiOlloi V2ră ’ zi®rul „Narodna MUidej“.. La acest im-
Oțlut tOutnOUCI Uv "W O j portant concurs la care participă ațteți

tineretului s-a prelungit,
pînă la 5 iunie <

Zilele trecute a
Comisiei centrale
Spartachiadei de vară a tineretului.l 
Printre altele, s-a hotărît ca etapa Iu 
pe asociații sportive și inter-asociații, 
să se prelungească pînă la 5 GreavUj MotI.oc,
De asemenea, s-a hotarît ca la con-x Nedelcu, varga, stanou, 
cursurile de trintă și oină să participe ( Georgescu, petru EmU, Ivansuc, 
numai tinerii care au donuciliul stabil

■la sate.

a
a

avut loc ședtnțai 
de organizare a

din 13 țări, vor lua parte și trei spor
tivi romînl: Andrei Demeter (suliță). 
Rudolf Licker (lungime) șl Cornel Po
rumb (înălțime).

• Încep pregătirile pentru me
ciul de fotbal, cu Suedia 

(tineret)
La 2T mal va avea loc la București un 

prim antrenament comun al jucătorilor 
din lotul de tineret în vederea meciului 
cu Suedia (tineret) de la M iunie, la 
Falun. Din lot fac patre: Todor, Uțu. 
Greavu, Motroc, Panait II, Cojoearu, 
Nedelcu, Varga, Stanou, Copil, Ene, 

____  .  L—2, '.CLC—, Mate- 
ianu, H. Moldovan, Țîroovnicu, Koczka. 
Mețcaș, Tabarcea, Crli", - 
etc

Dridea, Crătnieeanu



Popas în categoria C la fotbal
• C.S.U. București și Rapid Cluj virtuali ciștigători • In celelal te serii: continuă pasionanta 

pentru primul loc • Amănunte din etapa de duminică
SITUAȚIE NESCHIMBATA 

IN SERIA I...

Nu de mult, în cadru festiv, 
sărbătorit cooperativizarea completă 
a comunei Suplacul de Barcău 
din raionul Marghita. Sfatul popular 
comunal, organizația U.T.M. și aso
ciația sportivă „Barcăttl", au organi
zat cu acest prilej o frumoasă mani
festație, care s-a încheiat cu nume
roase concursuri sportive. Peste 80 
sportivi au participat la aceste între
ceri. Trebuie să arătăm că de la Mar
ghita, prin grija consiliului raional 
U.G.F.S., au venit echipe de hochei 
pe iarbă, volei, fotbal, lupte clasice și 
libere și halterofili care au susținut 
întîlniri demonstrative.

MURAHI ROMAN

s-a A. S. Unire» a obținut frumoase re
zultate și pe tărîm sportiv. De pildă, 
la tradiționalul cros „Să întîmpinăm 
ziua de 1 Mai" au participat peste 80 
tineri și tinere, iar de curînd 60 parti
cipant! s-au întrecut pentru obținerea 
insignei „Cel mai bun sportiv din 10", 
Un aport important la aceste rezul
tate l-a adus tov. “
fesor de educație

GH.

Silviu Gorodea, pro- 
fizică.

ALEXANDRESCU
și

A. VLASCEANU

O excursie interesantă

... unde-C.F.R. Pașcani, Sp. Munci
toresc Rădăuți și C.S. P. Neamț ocupă 
mai departe, „în această ordine, pri
mele trei locuri. Este greu de între
văzut sfîrșitul acestei interesante 
lupte pentru primul loc. Duminică, 
C.F.R. Pașcani a . obținut o victorie 
clară (2-0) asupra țextiliștilor botoșă- 
neni, prin punctele înscrise de Vor- 
nicu (min. 59) și Atanasiu (min. 86). 
Jocul a fost frumos, inițiativa a apar
ținut gazdelor.

(C. Enea, coresp.).

depărtat de zona retrogradării. Au 
marcat: Gaidos (min. 24) și Talpă 
(min. 87), respectiv Teodoroiu (min.

49). (A. Gheorghiu, coresp.).

S.N.M. CONSTANTA ȘI-A PASTRAT 
AVANSUL

Tot mai mulji sportivi în întovărășiri 
t

Numeroși membri ai asociației spor
tive „Unirea" Lacu Turcului (raionul 
Ploești) au intrat cu dragoste în în
tovărășirea satului. Astfel, Alecu S. 
Dumitru, președintele asociației și 
campion raional Ia trîntă în cadrul 
Spartachiadei de iarnă, s-a înscris în 
întovărășire cu tot pămîntul pe care 
îl posedă. Exemplul său a fost urmat 
de Ghiță Gheorghe, secretarul asocia
ției, de Stan Gheorghe și Dumitru Șt. 
loan, membri în consiliul asociației, 
precum și alți sportivi. In total, ei

Peste 70 studenți și tinere cadre di
dactice de la Facultatea de istorie din 
Capitală au participat, de curînd, la 
o excursie pe ruta Sibiu-Făgăraș-Ora- 
șul Stalin-Sinaia-București. Excursia a 
durat cinci zile. Studenții au urcat pe 
muntele Tîmpa (Orașul Stalin) și la 
Cota 1400. De asemenea, au fost vi
zitate unele monumente istorice ca 
zidurile de apărare ale fostului Bra
șov medieval, muzeul Bruckenthal și 
zidurile medievale din Sibiu, muzeul 
Peleș din Sinaia etc.

AURELIAN AXENTE

0 competiție reușită
Pe trei stadioane ale Capitalei am 

tntîlnit din plin duminică primăvara 
și în plus... mii de tineri și tinere, 
în echipament sportiv, întreeîndu-se 
cu entuziasm în’tr-o competiție atletică. 

?■ Inițiativa Direcției Educației Tine
retului Școlar din M.l.C. de a orga
niza pe trei stadioane din Capitală 

'„Ziua atletismului școlar" s-a bucurat 
de o primire extrem de călduroasă 

, din partea profesorilor de educație 
fizică și mai cu seamă din partea 
celor cărora li se adresa în mod 
direct această competiție. Mii și mii 
de elevi și eleve din majoritatea șco
lilor bucureștene au venit pe sta
dioane, avîntîndu-se cu entuziasm în 
focul întrecerilor, străduindu-se să 
realizeze rezultate din cele mai bune,

Din toate sporturile
SELECȚIONATA OILIDEA — DOZSA 

KAPOSVAR 12—8 LA BOX

ORADEA 20 țprtn telefon). — Marți 
aecra s-a desfășurat în localitate, pe 
stadionul Voința, întîlnirea Internațio
nală de box dintre selecționata Oradea 
șl formația maghiară Dozsa Kaposvar. 
La capătul unor dispute dinamice, de 
un bun nivei tehnic, localnicii și-au 
adjudecat vtetoria cu scorul <Je 12—8. 
REZULTATE TEHNICE: Dorogy (K)
b. p. șt. Dande (O); G. Popa (O) b. 
KO I Nyari (K); Șt. Pidl (O) b. neprez; 
Papp (K) b. p. M. Băloiu (O): Fr.
Pazman (O) tip. Ftizesi (K); Doil (K) 
b. p. Coc (O): M Voicu (O) meci nul 
eu Dunajetz (K); C. Peterman (O) meci 
nul cu Gerber (K); O. Cioloca (O) b. KO 
III Budai (K); P. Zaharia (O) b. p. 
Kevad (K).

ILIE GHIȘA corespondent

LOCAȚIUNE DE BILETE

Biletele pentru cuplajul de duminică 
«Te la „23 August" (R.P.R. - “ “ '
slovacă la rugbt șl Rapid — 
fotbal) s-au puș în vinzare 
casele obișnuite.

REUNIUNE DE BOX PE
DUDEȘTI

Milne seară, clubul sportiv Metalul 
M.T.G. va organiza — începînd de la 
ora 19,30 — pe terenul Dudeștl o reu
niune de box la care și-a<u anunțat par
ticiparea o seamă de pugiliști valoroși. 
Programul cuprinde, printre altele, ur
mătoarele meciuri: Dănilă Enuț—Ioslf 
Demeter. Dumitru Rtzea—Iuliu Ldw, Ion 
Răileanu—Dumitru Mușat. Andrei ol- 
teanu—Ion Stoica. Gheorghe Dumitru— 
Ton Lepădatu, Dumitru Dumitrescu— 
Matei Vasile.

- R. Ceho-. 
Petrolul la 
de ieri la

TERENUL

O victorie netă a reușit și Sp. Mun
citoresc, care a întrecut pe Unirea II 
Iași cu; 3—0, punctele fiind realizate 
de Seniuc (min. 73), Lavric (min. 75) 
și Chirilă II (min. 81). Oaspeții au 
opus o rezistență dîrză, dar au cedat 
spre sfîrșitul partidei. (A. Simota, 
coresp.).

Textila Buhuși a reintrat în plu
tonul fruntaș după victoria cu 2—0 
asupra Minerului C. Lung. Partida a- 
ceasta a prilejuit un joc frumos, cu 
numeroase faze 
ocazii, rămase

dinamice și multe 
____ , însă nefructificate. 
Ambele echipe s-au remarcat prin pre
gătire fizică bună și sportivitate. 
Golurile au fost înscrise de Dumitran 
și Reich. (V. Florescu, coresp.).

La Moinești, Petrolul a cîștigat cu 
2—1 partida cu Gloria Dorohoi și s-a

„Ziua atletismului școlarU

In seria a doua, S.N.M. — după 
victoria cu 3—1 asupra echipei 
J.M.U.M. Medgidia — continuă să 
conducă cu trei puncte asupra Vic
toriei Buzău, principalul său adversar. 
Victoria a obținut duminică Ia Med
gidia două puncte prețioase, ca ur
mare a superiorității manifestată în 
joc. Partida a fost dinamică. Golul 
buzoienilor a fost marcat de Mungiu 
în min. 47. (Radu Avram, coresp.).

Cu victoria realizată în dauna e- 
chipei Combinatul Poligrafic Bucu
rești, Ind. Sîrmii Brăila a scăpat de
finitiv de emoțiile zonei de retrogra
dare. Meciul acesta a fost frumos. 
Gazdele au fost superioare și au luptat 
mai mult, mai ales în atac, înscriind 
două goluri prin Leșu (min. 56) și 
Bogdan (min. 80). Bucureștenii s-au 
prezentat slab; atacul n-a reușit să 
concretizeze. (N. Costin, coresp.).

De reținut victoriile obținute de 
C.S.M. Galați și mai ales de Dinamo 
Miliția București, aceasta din urmă 
în deplasare. Situația în coada clasa
mentului este neclară. „Candidează" 
la ultimele trei locuri Ancora Galați, 
Cimentul Medgidia, Știința Galați, 

_ Comb. Pol. București și I.M.U.M. 
Medgidia.

S-A TERMINAT LUPTA PENTRU 
PRIMUL LOC?...

primul loc și este probabil să 
cheiată o dată cu partida dii

Celelalte meciuți au interesa 
mu.t coada clasamentului. Voit 
Mureș, învingînd pe f^af. Cîinț 
2—0 (au marcat : Bacs min. 
Vass min. 40, după care 5 
ratat un penalti în min. 89) i 
părtat de zona retrogradă 
schimb, Raf. Cîmpina a rămas 
ei, alături de Torpedo (care a 
cu 3—0 pe Mureșul Toplița prir 
tele marcate de Popa 2 și Frutl 
un joc de factură mediocră) 
Textila Sf. Gheorghe (care a 
la Aiud). Metalul Aiuri a cîști 
2—0 (Crăciun II în min. 57 di 
și Crăciun 1 în min. 89), după 
nervos, slab ca factură și pli 
ocazii ratate de ambele părți.

LUPTA STRINSA PENT! 
PRIMUL LOC

pentru vîrsta și posibilitățile lor. Și,
desigur,, că nu puțini au fost aceia Poenăreanti 12,6 
care s-au gîndit, măcar pentru o clipă, 
că într-o zi anume, antrenîndu-se

Serafim 39,08 ; FETE = 100 m: Sm. 
record personal;

M. Mihai 13,0; 80 mg: K. Artz 12,1 ;
J. Javorschi 12,5 ; lungime :

doi dintre cei mai buni atleți junioriPetre Asta)ei și A) ana sie Savin, 
la săritura cu prăjina.

mereu ar putea deveni și ei atleți de 
frunte ai țării, campioni sau chiar 
recordmani ai republicii noastre.

Cu prilejul acestor concursuri au 
făcut cunoștința unui sport atît de 
frumos și atît de util cum este atle
tismul. Acolo pe pistele de alergări, 
în cercul de aruncări sau în fața șta
chetei de la înălțime și-au putut da 
seama că dacă s-ar pregăti mai atent, 
dacă ar lua parte la mai multe antre
namente, ar putea obține și ei rezul
tate la fel de bune ca cele realizate 
de colegii lor: Eugen Ducii, Karin 
Artz, Smaranda Poenăreanu, Anca 
Gurău, Dan Serafim, Mircea Axente 
și încă multi alții.

Din noianul de rezultate înregistrate I 
cu acest prilej vom evidenția cîteva : | 
BĂIEȚI: 110 mg (91,4 cm): M.
Axente 14;2 — nou record republican 
pentru juniorii de categ. a Il-a ; 
lungime: M. Axente 6,71; N. Teo- 
dosiu 6,32 ;
linie :
1,85; V. Păltineanu 1,80; I. Dinicoiu 
1,80 — record personal ; M. Mari
nescu 1,75; prăjină: A Savin 3,82 — 
record personal; P. Astafei 3,70; S. 
Cristescu 3,20; disc: (1,5 kg): D.

mega 5,11; J. Javorschi 5,11; V. 
Ciulinaru 4,99; M. Popescu 4,89; 
înălțime: El. Vîrlan 1,43; M. Po
pescu 1,40; greutate: A. Gurău 11,67; 
A. Marinescu 9,49; disc: A. Gurău 
38,00 — record personal ;
nescu 32,50.

Cum se vede, sînt cîteva 
deosebit de promițătoare, 
fac să așteptăm cu firesc

A. Mari-

rezultate 
care ne 
optimism 

evoluția acestor tineri atleți. Cei mai 
buni dintre ei. clasați pe primele 
locuri în întrecerile de duminică, vor 
lua startul în cadrul unui nou concurs, 
pe Capitală.

R. V.

16-imile „Cupei Orașelor” 
la fotbal

P. Astafei 6,28 ; înăl-
E.Ducu 1,90; Gr. Marinescu

Duminică, la Cîmpina

Campionatul republican motociclist 
pe circuit
următoarele categorii: 125 cmc, 175 cmc 
(fete), 175 cmc. 250 Hac, 350 cmc, 500 
cmc, ataș (categorii spoit) și 125 cmc, 
250 cmc, 350 cmc, 500 cmc (categorii 
curse).

Campionatul republican de viteză pe 
circuit reunește la start pe cei mal 
buni alergători din țara noastră — 
maeștri ci sportului, sportivi de cate
goria 1 și tinere speranțe.

de viteză
Duminică dimineață la ora 8,30 se va 

i.jfla la Cîmpina primul start în cadrul 
ijfcompianatului republican de viteză pe 
^circuit. La această competiție, caro se 
^desfășoară în trei faze (Cîmpina, Re- 
r^lța, Cîmpina) prin adiționare de puncte 

• B-au înscris 80 alergători din București, 
țlArad, Cîmpina, Focșani, ploești, Ora- 
.^țeg, JTg. Jiu, TimișoaTa și Turnu Se- 
^tgrlrț^.IQțregerHe sg ypr desfășura la

Reluarea competiției de juniori 
„Cupa Orașelor" a însemnat o învio
rare a activității tinerilor fotbaliști. 
Duminica trecută s-a disputat o nouă 
etapă, 16-imile de finală, în cadrul 
căreia s-au înregistrat următoarele re
zultate :

Botoșani—Vatra Dornei 3—1 (2-1).
Jocul s-a întrerupt în min. 87 de

oarece echipa oaspe s-a retras de 
teren.

Uioara—Mediaș 8—0 (3—0). 
Brăila—Focșani 4—0 (0—0).
Bacău—Iași 4—0 (1—0).
Oradea—Arad 3—3 (1—2). S-a 

lificat echipa arădeană, care a jucat 
în deplasare.

Cugir—Hunedoara 2—4 (1—1). 
Baia Mare—Zalău 4—1 (3—0).
Cluj I—Sighet 8—0 (3—0). 
Timișoara I—Lugoj 8—0 (5—0).
Reșița—Craiova 3—1 (2—0). 
Medgidia—București I 0—8 (0—3) 
Alexandria—București II 2—5 (2—1).

pe

ca-

Aceasta este întrebarea care se 
pune în seria a III-a și la care se 
poate răspunde afirmativ. C.S.U. Bucu
rești are 6 puncte avans asupra Meta
lului Tîrgoviște, iar duminică a trecut 
peste unul din cei mai în formă ad
versari: Victoria București (1—0), 
prin punctul marcat ' “
tnin. 841 Deși a jucat în 10 oameni 
(Maior s-a accidentat 
și deși Victoria a avut 
minînd mai mult.

de Balint în

în min. 38) 
inițiativa, do- 

totuși C.S.U. a 
reușit să absolve și acest examen 
greu, după ce în min. 34 ratase un 
11 m prin Gibea. Viitoarele etape 
și mai ales barajul se anunță însă 
grele deoarece jucătorii vor intra în 
sesiunea de examene. (V. Dumitru, 
coresp.).

Alctalul Tîrgoviște a cîștigat la li
mită (2—1) partida cu Dunărea Co
rabia prin punctele marcate de Pro- 
daniuc și Chiriță tAsănică a înscris 
pentru oaspeți). (M. Avanu, coresp.).

In această scrie, pasionantă este 
lupta pentru evitarea retrogradării. 
Metalul Pitești, deși a învins cu 1—0 
pe Rapid reg. Ploești (a marcat 
Milea), nu a reușit să se apropie prea 
mult de Cetatea Bucur, care a obținut 
un nesperat 1 — 1 ia Craiova, în me
ciul cu Dinamo (au marcatr Benoni- 
Cetatea Bucur — autogol — și Koser) 
și are acum trei puncte avans. 
Oltul Tr. Măgurele a pierdut 
fața Jiului Craiova (2—3) 
a ratat un 11 m. Metalul, 
Dunărea continuă să ocupe 
trei locuri.

Pierzînd la Tr. Severin, lider 
talul Oțelul Roșu își vede per 
situația. Drubeta Tr. Severin ș 
fierul Govora au ajuns la un 
diferență de echipa din Oțelul 

Meciul de la Tr. Severin a p 
un joc foarte bun, în care Dru 
fost superioară și a cîștigat ci 
prin punctele marcate de 
(min. 25 și 35). (Gh. Mana! 
resp.).

Șantierul Govora a dispus < 
tabil de Flacăra Tg. Jiu, prin p 
marcate de Teodorescu (2) și 
dovan (2), consolidîndu-și astf 
ziția în clasament. Flacăra a 
prin Constantinescu și a rat 
11 m prin Vîlceanu. (D. Rosiar 
resp.). C.F.R. Simeria ți 
speranțele Metalului Bocșa R 
care țintea primul loc, cîștigî 
1—0, prin punctul înscris de 
în min. 4, dintr-o lovitură libe 
la 20 m. Partida, mediocră c. 
tură, a plăcut totuși prin lupta 
dar corectă, pentru victorie, îr 
s-au angajat cele două echipe. 
Mureșanu, coresp.). La Arad, 
Brad — mai eficace la poartă 
obținut victoria cu 3—0 asupri 
agrarei, care s-a arătat egală îr 
de cîmp.

RAPID CLUJ A SCAPA1 
DE EMOȚII ?...

Iar 
acasă în 
după ce. 
Oltul si 
ultimele

I IDER PRIN GOLAVERAJ

Pasionantă e întrecerea dintre Car- 
pați Sinaia și Chimia Făgăraș ! Egale 
la puncte, le desparte doar golave
rajul. Duminică, ambele au cîștigat 
la scoruri nete. Carpați Sinaia cu 
6—0 în dauna Avîntului Reghin, după 
un joc frumos, deși a plouat și te
renul a fost desfundat, îngreunînd 
controlul balonului.- Onu (autorul a 
patru goluri) a fost cel mai bun ju
cător al echipei Carpați. (M. Bota, 
coresp.). Chimia a trecut relativ ușor 
peste un adversar care se anunța in
comod : Alimentara Tg. Mureș. Cursa 
continuă între cei doi candidați la

lnvingător duminică cu 6- 
avînd astfel patru puncte ava 
supra celui de al doilea clasat, 
Cluj pare că a scăpat de < 
C.F.R. Cluj, concurentul său ce 
serios, a pierdut din nou, de 
aceasta la Cărei (0—3), și a ieș 
cursa pentru primul loc. In si 
și-a făcut apariția lin alt 'nci 
Recolta Cărei. Este puț> pr 
însă, că echipa din Cărei v; 
reuși să ajungă pe Rapid.

Deosebit de dîrză este lupta 
se dă în zona retrogradării. ' 
Oradea, cu un joc bun grație 
a avut superioritatea teritoria 
întrecut pe Someșul Satu Ma 
3—1 prin punctele înscrise d' 
I adislau (15’). Barta Iosif (2 
Ștrengarii (54’). Oprea (dinii 
marcat pentru Someșul care s-a 
portat foarte slab. Rapid Ora< 
obținut succesul cu 9 minute î 
de sfîrșitul partidei cu Arieșul 
Tomeș (min. 37) și Jakab (mi: 
— cu concursul portarului C 
(Arieșul) — au 
Cucu (min. 70) 
pele au jucat cu 
teren desfundat.
corespondenți). La Satu Mare. ! 
ința a cîștigat la limită, cu 1- 
supra echipei E' 
punctul marcat de 
factură slabă. Ambele înaintări 
fost ineficace, ratînd multe s 
clare. Stăruință a obținut prin 
victorie din re'tr. (M. Demit 
coresp.).

portarului C 
înscris pentru I 
pentru Arieșul. 
tnnltă indirjirp 
(I. Ghișa și M. R

Dinamo Săsar,
Schwab. J

Rezultatele alergărilor de Ieri

Havuz (Buțan N.), Adriatica, Săbă- 
Cota: 2,10—17.20 lei

II Simfonia II (Onache), Avia. Gr» 
sia. Cota: 6,10—43,50—rs.&j lei.

III Licurici III (Anghel), Orșova H. 
Neva. Cota: 7.40—15.20—50.80 lei.

IV. Tarcău (Oană). Nărăvaș. Berna. 
Cota: 2,03—6.70—19,60 lei

V. Hopușor (Mareu), Omar, Nocvae. 
Cota: 2,90—18,80—83.50 iei.

VI. Holtei (Popa F.),' Minerva, Orient 
II. Cota: 7,50—50,30—57,00 Iei.

VII. Pogorișl (Strijiniuc), Amica, 
Chiostec. Cota: 2,00—13,40—16,60 lei.

VIII. Breton (Oană), Sulamita, 
leta. Cota: 2,10—19,10—4,30 lei.

Alergările de sîmbătă

Alergarea principală a reuniunii 
trap din ziua de sîmbătă 23 mal 
premiul Sandina, în care 10 cai sînt e- 
șalonați pe 80 de metri. Printre concu-

i. 
vel.

Co-

de 
este

rențl figurează Rosa, Olteț, otel. ' 
Zvon II, Hermina.

De reținut de asemenea premii 
geata, în care participă cal de tn 
din prima categorie ca Postăvaru, 
tezia. Florida. Priveliștea, Lege 
elemente cu record în jurul lui 1‘3

Premiul Săftica este rezervat c 
cătorilor amatori.

Reintră Vestal

Duminică 24 mai la ora 10 se oi 
zează o reuniune de galop pe hiip 
mul Băneasa.

Punctul de atracție îl constitui» 
Intrarea lui Vestal, cîștigător de 
probe la mitingul international i 
Budapesta. Alături de vestal co.ncu 
actualul campion Stop, Văduva, 
Covasna și Leandru cei mai va 
cai. in premiile Călimănești și Ti 
participă cei mai buni cai de doi 
în momentul de față. Cu acest prii 
întîlnesc elementele care au cont; 
probele disputate pînă în prezent.



După în'îlnirea dc wCupa Divis“ R. P« R« — Noua Zeelandă

Ion Țiriac a făcut un nou pas pe drumul 
afirmării sale internaționale

Ca și anul trecut în întîlnirea 
R.P.R.—Franța din cadrul „Cupei 
Galea", în cel de al cincilea meci lui 
Ion Tiriac i-a revenit greaua misiune 
de u decide soarta întîlnirii dintre te- 
nismanii romîni și cei neozeelandezi. 
De data aceasta, însă, adversarul lui Ți
riac era mult 
vinsul său de 
vând. Cel de 
Noii Zeelande,
tor rutinat, posesor al unor servicii 
și smeciuri foarte puternice, ca Și 
backhandiiri sigure, îl pusese la grea

jucător romîn și-a 
misiunea pînă la 

și trecînd cu 
peste momentele 

a

mai puternic decît în- 
aturtci, tînărul Rena- 
al doilea echipier .al 
Mark Otway, un jucă-

sa și a echipei 
scorul întîlnirii.

TIRIAC OTWAY

I II III IV I II III IV

Puncte din serviciu
Duble greșeli
Puncte din retur
Retururi pierdute 
Smcchiri
Sm. pierdute
V® icuri
Voi. pierdute
Stopuri
St. pierdute
Pasate la fileu
Pas. pierdute
IaOburi
Lob'. pierdute
Ixiv. de dreapta
L. d. pierdute 
Ix>v. de fitînga 
L s. pierdute 
Crosuri
€r. pierdute 
Ghemuri la serviciu 
Ghemuri contra serv.

1 4 4
1 2 2

0
5
0 
O
1

încercare pe campionul 
Vizirti cu 48 de ore mai 
lungul a cinci seturi.

Totuși, de la primele schimburi de 
mingi, s-a putut vedea că Tiriac este 
ferm decis să-și pună în valoare că
lită 'ile de luptă deosebite, de care a 
mai făcut dovadă și în trecut, și tot
odată să se impună prin loviturile 
sale de atac caracteristice, în special 
forhanduri puternice și backhanduri 
plasate. Așa cum a evoluat primul 
set, cînd Țiriac a condus de la început 
pînă la sfîrșit, a devenit evident 
că reprezentantul nostru era supe
rior adversarului său și că victoria 
nu putea să-i scape. Intr-adevăr, tî-

nostru Gh. 
înainte, de-a

nărul 
dus 
capăt 
succes
grele ale partidei, el 
reușit să decidă în fa
voarea 
noastre

Au existat însă în evo
luția lui Țiriac anumite 
deficiențe, care trebuie 

neapărat remediate și cît 
mai curînd posibil. In 
primul rînd, el este de
ficitar la capitolul pre
gătirii fizice, bl setul 
al doilea al meciului cu 
Otway, jucătorul nostru 
manifesta deja semne 
vădite de oboseală, forța 

serviciilor sale scădea 
văzînd cu.lochii. Aceas
ta explică in parte și 
imprecizia unora dintre 
execuțiile tehnice mai 
pretențioase. Țiriac a 
greșit multe lovituri din 
voie, a pierdut puncte 
din retur, a lobat puțin 
și destul de imprecis. 
E drept că el a folosit 
cu succes mingile pasate 
dar folosirea exclusivă a 
acestei lovituri la veni
rile la fileu ale adversarului a 
semnat asumarea unor riscuri 
ori inutile.

Este incontestabil că în ultimii doi 
ani Țiriac a făcut progrese rapide, 
justificînd speranțele puse în el. Nu 
se poate însă trece cu vederea că acest 
tînăr jucător mai are de făcut încă 
o serie întreagă de corectări în jocul 
său, trebuie să lucreze foarte atent 
pentru căpătarea forței în lovituri și 
a rezistenței necesare meciurilor gre
le. Dacă aceasta 
avea în Ion Țiriac 
așa cum dorim

C.

■ ■ : i ■■■<;

Dirz 
partida

1

>3

< -i

we>

și curajos — așa a jucat Ion Țiriac in 
decisivă cu neozeelandezul M. Otway.

(Foto: I. Mihăică)

în- 
une-

îi va reuși, vom 
jucătorul de bază.

COMARNISCH1 
RADU VOIA

I

onosport
După primele meciuri internaționale 

de rugbi din cadrul competiției „Cupa 
Victoriei" (R. P. Romînă—R. D. Ger
mană 21—6 și R. P. Polonă— R. Ce
hoslovacă 9—6) și după etapa de 
cupă de ieri, participanții la Prono
sport au la îndemînâ toate datele pen
tru a trece de îndată la completarea 
și depunerea buletinelor pentru con
cursul Pronosport nr. 21 (etapa din 
24 mai).

.i fiecare concurs, participanții se 
preocupă în primul rînd de alegerea 
me-mrilor fixe (soliștii) și apoi ae a- 
Jegcrea surprizelor.

Socotim că meciuri fixe pot fi alese: 
R. P. Romînă — R. Cehoslovacă 
(rugbi), Jiul Petroșani—Știința Timi
șoara (cat. A), C.F.R. Timișoara— 
Gaz Metan Mediaș (cat. B) și C.S.M. 
Baia Mare— C.S.M. Reșița.

Surprizele? Tn primul rînd sînt de 
așteptat din partea echipelor care au 
depus eforturi în meciurile de cupă 
de ieri. Dacă mai pot să se ivească 
și la alte meciuri, urmează să sta- 
bil-wă participanții și să treacă a- 
ceste surprize pe buletinele lor, știut 
fiind că un buletin cu surprize poate 
să aducă premii frumoase.

Do altfel premiile de la concursul 
anterior constituie un stimulent pen
tru toți cei care participă la Prono
sport. Asemenea premii nu pot fi ob
ținute însă decît de către cei care 
joacă. De aceea nu 
din timp buletinele 
cursul de duminică, 
tive sau desfășurate
dus, vă măresc șansele de a fi 
rniați.

uitați și depuneți 
dvs. pentru con- 
Buletinele colec- 

dnpă sistemul re- 
pre-

130.785 LEI PREMIUL I 
LA PRONOSPORT

Tn urma trierii și omologării 
linelor depuse la concursul Prono
sport nr. 20 (etapa din 17 mai) 
fost stabilite următoarele premii :

Premiul I: 1 variantă cu 12 
zultate exacte, 130.785 lei.

hule

au

re-

Wine la Sibiu

Start in campionatul republican 
de proba completa la calorie

Orașul Sibiu va găzdui din nou 
anul acesta campionatul republican de 
probă completă la călărie. La această 
probă, care supune la eforturi serioase 
concurenții și caii, vor participa o 
serie de călăreți cu experiență, cum 
sînt Oscar Recer (Dinamo București), 
Constantin Vlad (E.H. Gr. Ploești), 
Grigore Lupancu (Petrolul Ploești), 
Iosif Molnar și Dumitru Velicu 
(C.C.A.), Ion Adam (Recolta Bucu
rești) și alții.

întrecerile se vor desfășura după 
următorul program: vineri — proba 
de dresaj, sîmbătă — proba de cros 
și duminică — proba de obstacole. 
Crosul se va desfășura în împrejuri
mile pădurii Supih, iar celelalte două 
probe pe baza hipică a orașului.

Concomitent cu acest campionat' va 
avea loc la Sibiu și al doilea concurs 
republican de călărie, cu participarea 
celor mai buni călăreți din țară.

Primul concurs de canotaj din Capitală 
s-a bucurat de un deosebit succes

de deschidere a sezonuluiConcursul _ _ _ _ ___
de canotaj din Capitală organizat recent 
de clubul sportiv Victoria pe lacul 
Herăstrău s-a bucurat de un mare suc
ces. Au participat aproape 500 de spor
tivi reprezentînd 11 cluburi bucureștene. 
Iată care sînt cîștigătorii: JUNIORI.
Caiac simplu 500 m: Gh. Istrate (Vic
toria); Dublu 500 m: Victoria (Frumu- 
șanu, Apăteanu); caiac — 4 1000 m: Vic
toria (Crișan, Veilcu, Dedici, Niculescu); 
Ștafeta 4 x 500 m: Victoria (Apăteanu, 
Dudiei, Frumușatnu, Istrate); Schif 
simplu 1000 m: A. Zene (Metalul); 2. 
vîsle 10(H) m; Rapid (Tănăsescu, Brus- 
tureanu); 4+1 îooo m: Cetatea Bucur 
(Pascu, Nistor, Dinescu, Tcdor 4- Mi- 
rea); 8 4-1 1000 m: Cetatea Bucur; Canoe 
simplu 1600 m: A. Dolcescu (Recolta); 
JUNIOARE. Caiac simplu 500 m: E. Ni
culescu (Dinamo); Schif simplu 1H0 ra: 
Paula Enescu (Recolta); 8+1 1000 m: 
Șc. sportivă elevi; SENIORI. Caiac 
simplu 500 m: M. Stavăr (CCA); Dublu 
500 m: Rapid (Mercurian, Barbu); Du-

blu 1009 m: Dinamo (Ivar.ov, Andrei); 
caiac 4 1000 m: C.C.A. (Anloniu, Stra- 
tulat, Nicoară, Carataș); ștafetă 4 X 500 m: 
Rapid (Tlmbulmaș, Petrescu, Mercu
rian, Barbu); Canoe simplu 1000 m: V. 
Azizoale (Dinamo); Dublu 1000 m: C.C.A 
(Iurco, Tarara III); Schit simplu 1004 in: 
Bondar (C.C.A.); 2 rame 1000 m: Con
structorul (Moscu, Nedelcu); 2 vîsle 
1000 m: Cetatea Bucur (P. Ștefan, N. 
ștefan); 2+1 1000 m: Metalul (Petrescu, 
Șerban + Galin); 4 + 1 1000 in: C.C.A. 
(Bartik, Labu, Jungert, Petki + Mîrza); 
8 + 1: Voința; SENIOARE. Caiac simplu 
500 m: Coveianu (C.C.A.); Dublu 500 m: 
C.C.A. (M. Navasart, M Vișevan); 
Schif simplu 1000 m: Dumitra Mihala- 
che (Metalul); 2 vîsle îooo m: Rapid 
(A. Pilder, A. Aloman); Clasament ge
neral pe cluburi: 1. C.C.A. 51 p; 2.
Rapid 44 p; 3. Dinamo 36 p; 4. Victoria 
29 p; 5-6. Metalul și Școala sportivă 
elevi 23 p; 7. Volr.ța W p; 4. Recolta 
14 p; 9. Cetatea Bucur 12 p; 10 Pro
gresul 8 p; 11. Constructorul 1 p.

3n vervă de joc, Dinamo Sncnrești a învins pe C. C. fi. 
mai net decît arată scorul: 3-1 (1-0)

GHEL, Szoko, ENE 1, SZAKACS I, 
Koszegy.

C.C.A.: Toma-CEPOLSCHl, Fr.
Nagy, E. Nagy-Mihăilescu, BONE- 
Constantinescu, Crișan, ALEXAN- 
DRESCU, Zavoda 1, Tătaru.

(Urmare dm pag. 1)
că sînt mai mtilți pe teren; în 
au luptat cu multă ardoare și

10 variante cu 11 re- 
a 15.694 lei fiecare. • 
166 variante cu 10 re- 

a 1.418 Iei fiecare. -

Premiul II: 
zultate exacte

Premiul III: 
zultate exacte

Fond de premii: 523.140 lei.
Premiul de 130.785 lei a fost ob

ținut de participantul Cîțea Gheorghe 
din București care a jucat cu regula
ritate de la introducerea concursurilor 
de pronosticuri sportive.

NUMERELE DE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES Nr. 20

La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres Nr. 20 din 20 mai, care 
a avut loc la Turnu-Severin, au fost 
extrase pentru premiile obișnuite 
bani următoarele numere:

2 36 17 37 48 15
Numere de rezervă: 12 3
Fond de premii : 745.598 lei.

în

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

reau 
fine, 
convingere pentru victorie.

C.C.A. a pierdut fără drept de apel. 
Poate că a suportat oboseala efortu
lui depus duminică, dar apărarea a 
fost de data aceasta de nerecunoscut, 
cu excepția lui Bone — mai ales — 
și Cepolschi. Depășită aproape cu re
gularitate și supusă mereu la pre
siune, apărarea echipei C.C.A. a recurs 
uneori la atacuri nereglementare (în 
care a „excelat" stoperul Fr. Nagy 
prin... placaje ca la rugbi...) pentru a 
opri acțiunile periculoase ale dinamo 
viștilor. In plus, apărarea a fost lipsită 
de aportul interilor, ieri foarte puțin 
prezențf în joc. De altfel, linia de a- 
tac a contat doar 
pe cîteva sclipiri 
nescu (acesta ar 
însă la atitudinile 
arbitrii de tușă), 
țiuni, fcvin'l ~ " 
înfrîngerea.

Inițiativa în joc a 
majoritate a timpului 
care ratează două situații 
min. 3 șj 20, pentru ca în 
să obțină o lovitură liberă de la 16 
m, executată de Szakacs 1 în bară. 
Două minute mai tîrziu, V. Anghel 
face o cursă spectaculoasă la capătul 
căreia trimite mingea în poartă 
lîngă Toma ieșit nehptărît în întîm- 
pinarea lui. C.C.A. are o scurtă 
nire spre sfîrșitul reprizei, cînd 
și primul șut la poartă (min. 
La reluare, Dinamo continuă să 
troleze jocul și urcă scorul în

onoare prin Aiexandrescu (min. 90). 
Arbitrul Șt. Ionescu a condus sa
tisfăcător ; a comis însă greșeli în 
aprecierea și sancționarea faulturilor.

DINAMO: Utu-POPA, Călinoiu, Pa- 
nait-Al. Vasile, NUNWEILLER-V. AN-

Jucînd mai tehnic, Progresul București 
s-a calificat pe merit

In
echipa C.C.A.

pe Aiexandrescu și 
ale lui Constanti- 
trebui1 să renunțe 
nesportive față de 

asemenea condi- 
nu putea evita

aparținut marea 
echipei Dinamo, 

bune în 
mm. 30

l>e

reve- 
trage

42). 
con- 

____ j__  , ___ ____  ... ruin.
50 prin Szakacs I, din lovitură liberă 
de la 16 m. acordată de același Fr. 
Nagy, pentru ca tn min. 83 Szakacs I 
să marcheze și al treilea gol. In ul
timele minute, C.C.A. —• care avu
sese o bară în min. 63 prin Tătarii — 
atacă și reușește să înscrie golul de

FOCȘANI 20 (prin telefon). —
Peste 6.000 de spectatori, mulți 

dintre ei veniți din localitățile din 
împrejurimi, au asistat la meciul 
dintre echipele Progresul București 
și Dinamo Bacău. La capătul unei 
dispute dîrze victoria a revenit fot
baliștilor bucureșteni cu scorul de 
2—1 (0—.1). Jucînd mai tehnic, cu
pase pe jos, cu acțiuni mai legate, 
bucureștenii au 
victorie.

Scorul a fost 
cînd Rădulescu 
vitură de la 11 
fault în careu 
Drăgoi. Nu mult după aceea (min. 
37) Cincu este eliminat de pe teren 
pentru 
Oaidă. 
oritatea 
minat 
egaleze 
lui T_ , _ __
de Giosanu. In min. 80 tot Pereț,

obținut o meritată

deschis în min. 
a transformat o 

m. acordată la 
comis asupra

20, 
lo-
un
lui

că l-a lovit intenționat pe 
Știind să folosească superi- 

numerică Progresul a do- 
în con'inuare reușind să 

. în min. 60, cînd un șut a] 
Pereț a fost deviat în poartă

după o combinație cu Smărandescu, 
a înscris golul victoriei.

Superioritatea echipei 
s-a văzut și din faptul 
cursul jocului atacanții acestei for
mații au tras la poartă 
în timp ce dinamoviștii nu au șutat 
decît de 8 ori (unul din șuturile 
lor — Eftimie min. 55 — întîlmnd 
bara). De asemenea, raportul de 
cornere este favorabil bucureștenilor: 
5—2.

Arbitrul 
a condus 
formații:

PROGRESUL: Mîndru—Dobres-u, 
CARICAȘ, Soare—Petrescu, ȘTIR
BEI—Oaidă. SMARANDESCU, Co- 
jocaru. PEREȚ, Nedelcu.

DINAMO : FAUR—Giosanu, La- 
zăr. Cincu (Filip)—Vătafu, Ujvari— 
RADULESCU, Filip, Gram, EFTI
MIE. Drăgoi.

Progresul 
că în de-

de 13 ori,

D. Schulder (București) 
foarte bine următoarele

H. COHN, FL. CONAC — coresp.

Maresurpriză la Orașul Stalin I

Petrolul eliminat de C.S.M. Baia M are c 1-0

în 
ce; 
ră

care a dominat mai mult și a ju- 
mai legat. înaintașii ei însă, nu 
reușit să finalizeze numeroasele 
acțiuni. După ce Rapid s-a „în-

Rapid Bucure?t> s-a calificat ușor
ARAD 20 (prin telefon). După un 

joc destul de interesant, Rapid Bucu
rești â dispus de Aurul Brad cu 3:0 
(1:0). In primele 15—20 de minute, 
echipa de categorie C, Aurul a fost 
cea 
cat 
au 
lor
călzit", în minutul 22 Georgescu des
chide scorul la capătul unei combi
nații cu Ene (1:0). In plină dominare 
a bucureștenilor, în minutul 28, un 
contraatac îl pune pe Voinescu în po
ziție favorabilă de șut, dar Todor in
tervine la timp respingînd în corner. 
După pauză, Rapid a pus stăpîniro pe 
joc. In minutul 60, fundașul But l-a 
faultat pe Copil. Lovitura liberă exe
cutată de Copil de la 25 m, a fost 
fructificată de Neamțu care a înscris

ORAȘUL STALIN 20 (prin telefon). 
La numai trei zile după eșecul sufe
rit de Petrolul la Constanța, campio
nii țării au fost din nou învinși, de 
data aceasta de către o echipă din 
categoria B, situată pe locul 10 în 
clasament: C.S.M. Baia Atare 1

Meciul dintre cele două echipe a 
fost de bună factură tehnică, mulțu
mind ne cei 8.000 spectatori care au 
urmărit cu încordare pasionanta dis- 

Vicb-'a hăimărenilor este meri
tată, ca atît mai mult cu cît ei au 
fost lipsiți de aportul efectiv în joc 
al lui Herja, care accidentîndu-se a 
trecut pe extremă... Și totuși, Horja a 
fost acela care a înscris golul I 

■ Petroliștii au asaltat — ce-i drept — 
cu insistență poarta lui Vlad. dar apă
rarea sigurS jț învingătorilor a res- 

.. .ă iiotărîre toate atacurile 
lor. C.S.M. Baia Mare a jucat simplu, 
căutînd drumul cel mai scurt spre 
poartă, surprinzînd astfel apărarea

cit capul (2:0). Peste 6 minute, Copil
— din - ziție de extrem stînga 
marchează pe lîngă portar (3:0), 
continuare, tot bucureștenii sînt 
care au inițiativa; scorul însă a
mas neschimbat. De r nționat „bar. 
lui Raab din min. 78. în minutul 83 
Mîrzache (Aurul) a fost eliminat pen
tru proteste la decizia arbitrului.

RAPID: Todor — Dodeanu, Stan
ca. G RE AVU — Langa, JjEAMȚU — 
Copil, Raab, Ene, GEORGc-SCU, VA- 
CARU.

AURUL: Zamfir — Manole, PMt/ploeșteană. In minutul 8 Voica a tras 
NOVSCHI, BUT — Petrean, Dobtr-p^mic, dar Vlad a reținut balonul, 
can — SCHLET, Voinescu, Dăticiu- iar apoi Babene a șutat tare_însă pe 
lescu, Manea, Mîrzache.

D. Rusu (Arad) a arbitrat cu scă
pări.

După pauză, jocul devine și mai 
viu. In min. 49 băimărenii înscriu 
golul victoriei : Vlad 'îi pasează lui 
1 lorja, Marinescu cade, și atacantul 
hăimăr''an înscrie nestingherit pe lîngă 
Sfetcu. După gol, Petrolul atacă dez
lănțuit, dar Gergely salvează In min. 
51 de pe 
mai tîrziu, 
părăsită de 
se remarcă 
dintre care 
mingea revenită în teren este reluată 
pe lîngă poartă de Dridea. In conti- 
mare, băimărenii trec prin minute 
grele. Petrolul beneficiază de două co-- 
nere consecutive, dar Mălăieru atent, 
salvează de pe linia porții. In ultiiiHil 
minut de joc Dridea are o nouă oc. - 
zie, dar trage de la numai 2 metri 
peste poartă.

Arbitrul P. Badea (Orașul S'-lin) 
ă condus corect următoarele formații:

C.S.M. BAIA MARE: Vlad — Mă- 
tăiera, Gergely I, Vasilescu — Ger
gely III, Feher — Sulyok, Moldovan, 
Horja, Vlad, Drăgan.

PETROLUL': Sfetcu — Pahonțu, 
Neacștt I, Marinescu — Pronea, Neac- 
șu II — Voica, Tabarcea, Dridea, Ba-

linia porții. Două minute 
Voica trage peste poarta 
Vlad. In min. 58 Babone 
prin două șuturi puternice, 
unul nimerește bara, iar

lîngă bară. In .continuare C.S.M. a 
contra-atacat periculos și în min. 21 
după un schimb frumos de locuri, ,

J Sulyok reia ‘vcu. capulZ»este poarta ) bon Marin Marcel.
ȘT. WEINBERGER,— $âlă. P. DUMITREIJ, corc»p. ,



Echipele bucureștene de volei neînvinse
îl competiția internațională „Cupa Dinamo“

Marți după-amiază, pe terenul spe
cial amenajat în incinta velodromului 
din parcul sportiv „Dinamo", s-au dis
putat primele mecihri de. volei din ca
drul competiției internaționale „Cupa

DINAMO BUCUREȘTI - DINAMO 
BERLIN 3—0 (15—11, 15—6, 15—6). 
Jocul a fost mai puțin disputat decit 
rie așteptam, aceasta poate și din c.auza 
căldurii. Bucureștenii prezentîud o e- 
chipă excelent pregătită, din rîndul că
reia s-au evidențiat Mihăilescu, Derzei 
și Mușat, au cîștigat acest meci, în nu
mai 55 minute. Trebuie să arătăm însă 
că învingătorii au avut unele momente 
.de scădere a ritmului de.joc, ca urinare . 
a lipsei de concentrare. Oaspeții nu 

. s-au acomodat cu atacurile puternice 
ale echipei bucureștene. Am remarcat 
buna pregătire a lui Doring și Wcrner.

RLJDA'HVEZDA PRAGA — GWAR
DIA CaRSOVIa 3- 
15—9, 15—8). Deși 
puternic (au condus

gălorii au impresionat prin jocul lor 
simplu, dar precis și prin puterea de 
hiptă. Ei se ăntmță un adversar redu
tabil pentru oricare dintre echipele 
masculine pretendente la primele locuri.

DINAMO MOSCOVA — DINAMO 
BERLIN (I) 3—0 (15—3, 15—7,
15—2). Deși au făcut mari progrese, 
jucătoarele de la Dinamo Berlin n-au

și meritată victorie, în 
adversare redutabile care, 
în setul II au acționat 

_  ___  w..„ dînd dovadă și 
de’ o bună orientare tactică. Pregă
tirea tehnică superioară a jucătoare
lor noastre ca și puterea lor de 
luptă au determinat acest frumos 
succes.

prețioasă
fata unor 
în special, 
cu toată energia,

1 (15—11, 8—15, 
au început foarte 
cu ..5—2, 8—1 și

PROGRAMUL DE AZI Șl MÎINE
Ruda Hvezda—
Moscova—Spar-

Azi, ora 16,30:
Bănghe, Dinamo
tak Sofia, Dinarno Berlin—M.S.P. 
(R. P. Chineză).

MÎINE, ora 
Buc.—Dinamo 
tneci masculin 
ora 16,30: un 
turneul 4—6, 
Gwardia (f), 
din turneul 1—I

9,30: Dinamo
Berlin (f) și un 
din turneul 7—9; 
meci masculin din 
Dinamo Moscova— 
un meci masculin 
-3.

■Ludmila Buldakova (nr. 7) a fost cea mai eficace jucătoare de la 
Dinamo Mossova în meciul cil Dinamo Berlin. 'Blocajul făcut de Crista 

,SpTer s-a dovedit ineficace. Se mal văd, de la stingă la dreaptă: Alexandră 
Lindina, Pita Weber și Karin Schlosser. (Dinamo Moscova — Dinamo 

■ Foto: V. Bageacpragnezii all‘egalat foarte greu la 9), ’ Berlin 3—0).
jucătorii de la Gwardia au trebuit să. 
părăsească în cele din urmă terenul în- 

fyijiși. VUtoria’^bțiuulă de Rudă HveZjta 
șk da/orește uit njjnai bunei pregătiri 
tehnice a voleibaliștilor, dar și jocului 
în forță al atacantl», liviti <» rectori 
neobișnuit la o ecițipj» ce|oslov$p!f ®e 
altfel tocmai aceastS caracteristică deo
sebește pe Ruda Hvezda de celelalte 
formații cehoslovace care ne-au vizitat 
țara și care puneau accentul pe mingile 
lillate și „pyșe".

DINAMO MOSCOVA — DOZSA 
BUDAPESTA 3—0 (15—9, 16—14,
16—14). A fost cel mai frumos și cel 
mai disputat dintre meciurile jucate 
marți. Echipa maghiară s-a arătat ega
lă ca pregătire tehnică formației sovie
tice. Dozsa a avut inițiativa, ta sețpl 
II (cînd a condus otr 13—8) și în se
tul IȚI cînd a avut setbol 14—8), dar 
de fiecare dată a pierdut datorită lipsei 
de finalitate și de forță în atac. Invîn-

putut face față jocului în îorță al în- Cele mai bune : Doina Ivănescu, Lia 
e- Vaae^‘ L^Ușăbeta,, Preda, jfifela 

Pleșoiaji'.: (Dinarno) și Miroskiva 
Kotula,* Danuta Kordaczuk, Barbara 

(GjWardja).
GWARDIA VARȘOVIA—BANGHE 

PHENIAN 3—2 (15—6, 17—15, 9—15, 
3-15, 15—8).

DINAMO BUCUREȘTI — M.S.P. 
(R. P. Chineză) 3—0 (15—8, 15—13, 
15—4).

MIRCEA TUDORAN

Winggtoșretoc care att prezgtaaț q;’e- 
^iip| Dffitfgenă și foame bifie pregătită. 
DOZSA BUDAPESTA 
S&FiA 3-2 (6-?15,_

SPA.t IAK
IA - 8, 13 -15.

Echipa bulgară a început meciul 
foarte bine și lăsa impresia că va 
cîștiga. în setul II însă, atacul ei 
a slăbit, în timp ce jucătorii ma
ghiari au acționat din ce în ce mai 
sigur la fileu. S-au remarcat : Galoș, 
Mayer, Nagy (Dozsa). și Asparuhov, 
Sradev, Pîrlev (Spartak).
DINAMO BUCUREȘTI — GWARDIA 
VARȘOVIA (f.) 3—1 (15—12, 9—15, 

15—12, 15—7)
Debutul reprezentativei noastre în 

această competiție a coincis cu o

Marți după-aniiază s-a disputat jo
cul restant din campionatul masculin 
de handbal de categoria A dintre Di
namo București și Victoria Jimbolia. 
Partida avea o deosebită importanță . 
pentru confîg'tfrația clasamentului, de-

Circuitul ciclist 
al regiunii Stalin

Etapa, a IlI-a s-a desfășurat pe ruta 
Orașul ’Stalin — orașul' Victoria — 
Sibiu și a fost dominată de alergătorul 
Petre Ganș . (CHyȚipia) care ,a' făcut 
o cursă de until singur'. El a terminat 
etapa, ci* 4.1 sec .avpns. fpță, de. res-tul 
plutonului. CL.AS.UIENT: 1. P. Gaoe 
(O) 4:15,00; 2. N. Mușa (O) .4:15,41; 
3. G.. Torok (Budapesta-) 4:15;41. -Pe 
echipe, etapa a fdst cîștigată de for
mația Olimpia în 12:46,22. S-au cla
sat, în ordine, selecționata Budapesta 
(12:47,03), Victoria II și' Voința Plo- 
ești — în același timp.

Etapa a IV-a (Sibiu — Cluj) s-a 
desfășurat pe un timp călduros, reu- 
șindu-se totuși o medie orară bună: 
38,088 km/oră. Etapa a fost cîștigată t 
la sprint de Aurel Șelaru (Dinamo 
București) cu timpul de 4:35,37. L-au 
urmat în ordine V. Dobrescu (Victo
ria I) 4:35,37; W. Ziegler (Dinamo 
București); C. Moiceanu (Voința Plo- 
ești) și C. Dumitru (Victoria I) — 
toți același timp cu Șelaru. Clasament 
pe echipe: 1. Victoria 1 13:48,11; 2. 
Dinamo București 13:51,11; 3. Voința 
Ploești 13:55,52; 4. Sel. Budapesta
13:56,43; 5. Olimpia 14:00,33. Clasa
ment general individual după 4 etape: 
1. A. Șelaru (Dinamo București) 
17:08,46; 2. V. Dobrescu (Victoria I) 
17:08,47 ; 3. W. Ziegler (Dinamo Bucu
rești) 17:09,16.

Azi este zi de odihnă la Cluj iar 
mîine se va disputa etapa Cluj— 
Sibiu.

oarece ambele echipe sînt angajate di
rect, prima în lupta pentru cucerirea 
titlului de campion și cea de. a doua 
în disputa pentru evitarea retrogra
dării.

Victoria a 'revenit dinampviștilor bu- 
cureșteni cu scorul de 14—8 (5—3). 
Jucînd la valoarea lor, activ în apă
rare și cu un atac care a știut să 
fructifice numeroasele ocazii pe care 
le-au avut, dînamoviștii bucureșteni au 
dovedit că formeâză o echipă de va
loare care’poate da cu succes lupta 
pentru cucerirea titlului de campion.

Punctele au fost înscrise de Ivănes- 
cu (6), Ionescu (5), Tănăsescu (2), 
Zikelî pentru Dinamo, Vranjar (5), 
Valeri (2), Kolbus pentru Victoria.

Țpt ejerți a avut loc la Constanța 
jne'cinP restant din cadrul campionatu- 

, lui categoriei B: C.S.A. Marina—I.?C.

tehnică ’‘slabi
un joc dur și de factură 

iă victoria a revenit echi
pei constăntene cu scorul de 13—12 
(8-3).

Ieri la Galați, meciul restant 
dintre Știința Galați și Balanța 

Sibiu s-a încheiat cu victoria echi
pei gălățene : 18—13 (7—4).

se va disputa etapa Cluj—

C. GRUIA și C. MAZGĂREANU 
corespondenți

• DUPĂ O LUNGA ÎNTRERUPE
RE, recordmanul mondial de două ori 
campion olimpic Vladimir Kuț și-a 
făcut reintrarea în concursurile ofi
ciale, luînd startul în tradiționalul cros 
de primăvară dotat cu premiul ziaru
lui „De strajă Patriei*'. Vladimir Kuț 
a arătat o bună formă de-a lungul 
unui traseu în lungime de 5 km, obți- 
nînd o frumoasă victorie cu timpul de 
14’40”.
• CU PRILEJUI, unui concurs, in

ternațional de natăție disputat la 
Leipzig înotătoarea olandeză Rini 
Dobber a stabilit un nou record etiro 
pean în proba de 200 m spate cu tim
pul de 2’37” 5/10.

• IERI LA HAMBURG a avut loc 
meciul internațional de fotbal dintre 
reprezentativele R.P. Polone și R.F. 
Germane. Fotbaliștii polonezi au lăsat

Astăzi începe campionatul 
european masculin de baschet

ISTANBUL 20 (prin telefon). A- 
matorii de sport din orașul de pe 
malurile Bosforului așteaptă _ cu multă 
nerăbdare primele jocuri din cadrul 
campionatului european masculin de 
baschet, care vor începe mîine (n.r. 
astăzi) pe podiumul special amena
jat în incinta stadionului „Mihat 
Pașa". Cele 17 echipe participante au 
fost repartizate în patru grupe după 
cum urmează: A) R. Cehoslovacă, R. 
P. Polonă, Spania, Finlanda; B) R.P. 
Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, Belgia, 
Turcia; C) U.R.S.S., Franța, Israel, 
R.D. Germană, Italia; D) R.P. Un
gară, R.P. Romînă, Austria, Iran.

întrecerile se vor desfășura în mai 
multe etape. Astfel, de joi 21 și pînă 
marți 26 vor avea Ioc meciuri în ca
drul celor patru grupe, pentru desem-

narea primelor 8 echipe. Apoi, aceste 
8 formații vor fi repartizate în alte 
două grupe de cîte patru, fn cadrul 
cărora se vor desemna semifinaliștelc 
(27—29 mai). In fine, în zilele de 
30 și 31 mai semifinalistele, adică 
primele două clasate în. aceste ultime 
grupe, își vor disputa întiietatea în- 
tr-un turneu final.

Printre jucătorii romîni, domnește 
optimismul. Ei se pregătesc cu multă 
atenție pentru primele întîlniri. După 
cum se știe, duminică dimineața la 
puține ore după sosire, reprezentativa 
noastră a susținut un meci oficial cu 
Turcia, de care a dispus cu 57-r-48, 
iar marți jucătorii romîni au întrecut 
într-un meci de antrenament echipa 
Universității tehnice cu scorul de 
72—44.

Iolanda Balaș 
nou i9SO in
celor mai buni atleți chinezi. Pe sta
dionul din localitate în prezența a 
peste 35.000 de spectatori atleții 'ro
mîni au evoluat în cadrul unui con
curs alături de echipa provincei. Lrao- 
nin. întrecerile au fost deosebit de 
spectaculoase, din cele' 18 probe pro
gramate atleții și atletele din ’R.P 
Romînă cîșțigînd 15. ( ( ‘

Din nou în centrii!' ateiiției specta
torilor s-a situat proba de săritură 
în înălțime, femei. Recordrriana mon
dială, (olanda Balaș, și-a adjudecat 
victoria cu excelenta performanță'de 
1,80 m. Publicul spectator a' ăplait/dat 

! frenetic evoluția atletei romîne care 
a trecut pentru a doua oară în decurr 
de numai cîteva zile această înălțime 
inferioară cu 3 cm recordului mondial 
pe care-1

Proba 
venit lui 
de 4,00
cîștigat proba de aruncarea suliței. cu 
71,00 m.

Delegația sportivă romînă a pără
sit Șenianul plecînd spr<j Tianțzin.

a sării din
ȘEN1AN 18 (Agerpres).
Atleții romîni care se află în vizită 

în R.P. Chineză au susținut luni la 
Șenian o nouă întîlnire în compania

Concursul international 
de pentatlon modern 

de la Budapesta
BUDAPESTA 20 (prin telefon). 

Miercuri s-a încheiat concursul inter
național de pentatlon modern de la 
Budapesta. Victoria a' revenit primei 
echipe a orașului Budapesta, care a 
totalizat 15.032,5 p. Echipa noastră 
s-a clasat pe locul IV cu 13.230. In
dividual pe primul loc s-a clasat con
curentul maghiar Imre Nagy cu 
5.239 p. Concurenții noștri au ocupat 
locurile: 9. Țintea 4.701 p- 12. Roman 
4.619,5 p; 20. Ionescu 3.971,5 p.

Rezultatele complete și alte amă
nunte asupra concursului le vom pu
blica în ziarul nostru de sîmbătă.

define.
de săritură cu prăjina a re' 
Zoltan Szabo cu'un rezultat 
tn, iar Alexandru Bizim a

Concursul internațional de tir de la Moscova a luat sfîrșit
MOSCOVA 20 (prin telefon). — 

Miercuri, au luat sfîrșit întrecerile 
internaționale de tir de la Moscova. 
Trăgătorii sovietici s-au impus cu 
autoritate în toate probele la care 
au participat. Trăgătorii noștri s-au 
comportat sub așteptări.

Iată rezultatele: armă liberă
libru mare 3x40, Individual : 1. Bori
sov (U.R.S.S.) 1118 p; 2. Astaev
(U.R.S.S.) 1116 p; 3. Elisiev
(U.R.S.S.) 
1049 p ; Cojocaru 1047 
1030 p ; Văcaru 1009 
1. U.R.S.S. 4460 p; 2. 
gară 4305 p ; 3. R.
4262 p;
5. R. D.
Coreeană
4135 p;

ca-

1118 p;
1116 p;

1115 p; V. Antonescu 
p; Panțuru 
p. Echipe : 
R. P. Un- 
Cehoslovacă 

4. R. P. Chineză 4248 p; 
Germană 4220 p ; 6. R.P.D. 
4219 p; 7. R. P. Romînă 
8. R. P. Polonă 4095 p;

R.S.S. Armeană—R.P. Romînă 
la lupte clasice

Aseară a avut loc la Erevan în- 
tîlnirea dintre R. S. S. Armeană și 
reprezentativa R. P. Romîne la lupte 
clasice. Gazdele au învins cu 5‘/2— 
2*/2. Din echipa noastră V. Bularca 
la cat. 73 kg a învins prin tuș pe 
Edigarian, iar la cat. 87 kg Gh. 
Popovici a făcut meci egal cu Kor- 
cearian.

Amănunte în numărul nostru de 
sîmbătă.

o excelentă impresie tnarcînd primul 
gol (în prima repriză) prin Hachorek. 
Echipa vestgermană a reușit să egaleze 
abia cu 10 minute înainte de sfîrșit 
prin Stein. Scor final: 1—1.
• IN TURUL CICLIST al Italiei, 

după 5 etape conduce Charly Gaul 
(Luxemburg) urmat la 1 min. 6 sec. 
de Van Looy (Belgia) și la 1 min. 27 
sec. de Anquetil (Franța).
• PUGiLIȘTII polonezi și-au încheiat 

pregătirile în vederea 
campionate europene de 
(Elveția), Antrenorul

apropiatelor 
la Lucerna 

federal Felix

9. R. P. Bulgaria 3966 p. Armă nescu au obținut în ordine 501, 498, 
liberă calibru redus 3X30 senioare 491 și 405 p. Echipe : .1. U.R.S.S. 
individual: 1. Donskaia (U.R.S.S.) 2162 p; 2. R. P. Chineză 2081 p; 
841 p; 2. Sao Tin-fen (R. P. Chi- 3. R. D. Germană 2046 p. R. P. 
neză) 840 p; 3. t’uh Șuti (R .P.
Chineză) 837 p. Concurentele romîne
J. Zvonevski și P. Almășan 
clasat pe locul 11 cu 814 p. și 
respectiv 12 cu 810 p. Echipe: 
1. R. P. Chineză 2496 p ; 2. U.R.S.S. 
2495 p; 3. R. P. Ungară 2469 p. 
La acest clasament reprezentativa 
Dinamo București 
completă, 
viteză, i 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.)

s-au

neavînd echipă-
Pistol

1. Zabelin 
Suleimanov 

3. Prokopenko

nu a participat, 
individual :

589 p ;
i 583 p;

581 p ; 7. Mocuță 576 p ; 
16. Tripșa 560 p; 17. Magyar 560 p; 
23. Drăgan 548 p. Echipe: 1. U.R.S.S. 
2332 p; 2. R. P. Ungară 2284 p ; 
3. R. P.- Romînă 2244 p. Armă 
liberă calibru redus 3X40, individual:
1. Evdokimov (U.R.S:S.) 1141 p",
2. Zazulin (U.R.S.S.) 11.32 p; 3. Bo
risov (U.R.S.S.) 1128 p; pe locul
21. M. Rusescu (R.P.R.) cu 1056 p; 
pe locul 27. I. Văcaru cu 1054 p; 
37. Cojocaru 1031 p; 39. Panțuru 
1028 p; 41. V. Antonescu 1018 p. 
Echipe : 1. U.R.S.S. 
Ungară 4404 p; 3. 
4332 p; 8. R. P.
Armă militară 3X20
I. Elisiev (U.R.S.S.)
(U.R.S.S.) 542 p; 3. Balok (R. P. 
Ungară) 539 p. Coricurenții noștri 
Panțuru, Rusescu, Văcaru . și Anto-

2.

4521 p ; 2. R. P. 
R. D. Germană 

Romînă 4164 p. 
focuri individual:
549 p; 2. Tilic

Stamm a alcătuit echipă care va evo
lua în cadrul celei de-a 7-a ediții post
belice a campionatelor. In ordinea ca
tegoriilor cei 10 componenți ai echipei 
sînt; Kukier, Zawadzki, Adamski, Paz- 
dior, Kulej, Drogosz, Dampo, Wa- 
lașek, Pietrzikowski și Jedrzejewski.

• IN CONTINUAREA turneului pe 
care-1 întreprinde în R.P. Polonă, e- 
chipa engleză de hochei pe iarbă „Lin
colnshire" din Grimsby a întîlnit re
prezentativa orașului Poznan. Ho- 
cheiștii polonezi au reputat victoria 
cu scorul de 4—0 (3—0).

• INTR-UN MECI internațional de 
lupte libere disputat în orașul Cegled 
echipa maghiară Honved a terminat 
fa egalitate, 4—4, cu formația bulgară 
ȚDNA Sofia.

r •
. .. ........ . ....... r. ... P.
Romînă s-a clasat pe locul 8 cu 
1895 p. Pistol precizie, individual: 
1. Rodin (U.R.S.S.) 557 p; 2. Za
belin (U.R.S.S.) 545 p; 3. “ ' 
penko (U.R.S.S.) 545 p. Pe 
Gh. Magyar cu 535 p, iar 
20 ~ ............. —
1.

3. R. D. Germană; 8. R.
mînă. I
89 p ', 2. R. P. Ullgaia VJ -p ,
3. R. D. Germană 68 p ; 7. R. P. 
Romînă 32 p.

Proko- 
locul '15 
pe lotuf 
Echipe: 

Ungară ; 
x>. «x. P. Ro-

Ciasament general: 1. U.R-.S.S.
Ungară 68 p;

T. Jeglinski 530 p.
U. R.S.S.; 2. R. P.

TURNEUL DE ȘAH 
AL CANDIDATELOR ”
VIITOAREA ADVERSARA ț 

A CAMPIOANEI LUMII VA Ff 
DESEMNATA DINTRE ZVORIKINA 

ȘI NEDELKOVICI
SOFIA (prin telefon). Cele 14 pac-- 

tide întrerupte, reluate luni și marții 
au avut darul să clarifice situația din 
clasamentul turneului candidatelor^ 

<3u trei runde înainte de sfîrșit, este 
evident că viitoarea adversară a cam-f 
pioanei lumii, Elisaveta Bikova, sei 
va alege între Zvorîkina și NedelkovieK 
Zvorîkina mai are de jucat cu Todo- 
rova, Borisenko și Karaikas, iar Nedel-: 
kovici cu Eretova, Pogorevici și T<> 
dorova.

Iată rezultatele tehnice: Zvorîkina-» 
Eretova 1-0, Zvorîkina-Lazarevici 14), 
Nedelkovici-Grasser 1-0, Nedelkovicir 
Lazarevici 1-0, Pogorevtci-Lazareviei 

Karakas-Pogorevicî 1-0, PogqR 
revici-Huguet 1-0, Lazarevici-Karakaa 
0-1, Grasser-Rootare l/2- Rcxitare-. 
Rinder Vj-'/j, Keller-Todorova 1-0, 
Keller-Borisenko 1-0, Huguet-Eretova 

Todorova-Huguet 1-0.
Clasamentul: 1-2. Zvorîkina, Nedel- 

kovici 9 p, 3. Keller Herman 7% 
4-6. Volpert, Rootare, Borisenko 7 p., 
7. Lazarevici 6‘A p. 8. Karakas 5*/2 p-, 
9. Rubțova 5 p., 10-11. Eretova, Po- 
gorevici 4*/j p. 12. Grasser 4 p.,- 
13. Rinder 3% p, 14. Todorova 3 pi 
15. Huguet 2 p. (Keller Herman, Rub
țova și Grasser au o partidă niaf 
mult jucată).

TOMA HRISTOV
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