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Campionatul mondial de handbal

fotografie: aspect de la finala jocului de volei dintre echipele asocia- 
or „Victoria" Babadag și „Marina", cîștigat de voleibaliștii din Babadag

?ilele trecute, în raioanele Vedea, 
stești, Pitești și Horezu au avut 

întrecerile etapei raionale a Spar- 
■hiadei de vară a tineretului. Cu a- 
,t prilej, tinerii participanți la în- 
ceri au obținut o seamă de rezul- 
e meritorii. S-an remarcat, printre 
ii, atletul Ion Negrea (din rSionul 
stești) care a sărit 1,65 m în înăl- 
le, Ilie Ion, care a reușit o arun- 
e de 11,50 m, luptătorii Grigore 
:ola și Anghel Nicola, precum și 
tipa masculină de volei „Steaua" 
>zăceni. In raionul Vedea, atletul 
1 Popescu a obținut 12,50 m la a- 
icarea greutății, iar Constantin Po- 
>cu a alergat 100 m în 11,8 sec. 
zulțate frumoase s-au obținut și în 
oi Ditești: juniorul Petre Combei 
•eu. .at 1,65 m la săritura în înălți- 
, iar în întrecerile de volei o bună 
>gătire au demonstrat tinerii de la 
oința“ Pitești.

I. FEȚEANU
corespondent

a fost împodobit săr- 
stadionul „24 lanua- 
desfășuraf competiția, 
care au lăsat o tru
se cuvine să eviden- 
Balaban („Viitorul"

.a Babadag a avut Ioc, de curînd, 
.fășurarea etapei raionale a Sparta- 
adei de vară. La întreceri au luat 
•te peste 500 sportivi din satele 
onului. Cu prilejul acestei etape, 
ișul Babadag 
:orește, ca și 

unde s-a
.■tre sportivii 
asă impresie 
n pe Toader 
hai Bravu), Nistor Codalbă („Bel-

A doua geneză a litoralului...
"e ' Prinde bucuria privind toate 
ti ,le de azi ale Dobrogei și lito- 
dut, cum oamenii noi ai Republi- 
noastre ridică mărețe construcții, 

nsformind fața locurilor !
lucrări de mart proporții au fost 
tile pe litoralul Mării Negre. Nurna’ 
Eforie, de anul trecut și pină acum 
fost date in folosință ansambluri 
hoteluri, case de odihnă și sanato- 

'e cu o capac'tate de. 7000 de paturi.
Mamaia, Vasile Roaită, Mangalia 
construit de asemenea intens. Pe 

■eg litoralul s-au realizat in ultimii 
ani construcții insumînd 13.000 de 

uri, iar in anii apropiați se va a- 
ge la 51 mii paturi noi. 400.000 de 
neni ai muncii vor avea posibilitatea 
viitor să-și petreacă concediul la 

re in cele mai bune condiții, 
nu fii uimit ? Cum să nu fii 

ci nd trăiești in anii aceștia 
n?

Cum 
min- 

lumi-

mun-Irija partidului pentru oamenii
te întirnpină pretutindeni aici. Ca 

dragostea și priceperea cu care con- 
Mtorii, zidari și betoniști, dulgheri 
faianțeri, electricieni și horticultori 
u străduit să dea viață planurilor 
itecților și inginerilor, transformlnd. 
liginos litoralul. Cei veniți la 
hnă prețuiesc din plin admira
ție condiții creole lor. Festivi- 
ea de deschidere a sezonului, pri
nt ă 
neni 
trie, 
area 
ă sărbătoare. Intilnirea sutelor de 
șicitori veniți din toate colțurile 
li, cu harnicii constructori constăn- 
i a fost de-a dreptul impresionantă, 
dțumirile si felicitările nu mal con- 
\eau. Aveau de ce ji țericiți Cristea 

de sosirea primului tren ca 
ai muncii veniți la odihnă la 
Vasile Roaită și Techirghioi, 
trecută, a constituit o adevă-

șugul“ Babadag), Hristu Bavela („La
nul" Mihai Viteazul), Gheorghe Panait 
(„Marina" Codru), Nicolae Florea 
(„Marina" Codru), Cornel Moșoiu 
(„Victoria" Babadag) ș. a.

N. FUC1G1U 
corespondent

386 tineri au participat, de curînd, 
la etapa raională a Spartachiadei de 
vară a tineretului în raionul Tg. Jiu. 
întrecerile tinerilor sportivi din sa
tele acestui raion s-au caracterizat 
prin dispute dîrze și, adesea, de un 
bun nivel tehnic.

Iată cîteva din rezultatele realizate 
și campionii acestei etape:

ATLETISM: 100 m: I. Albăstroiu 
(Voința) 12,2 sec. 1000 m: N. Făcea 
(Voința) 3:01,2. înălțime: V. Bălă- 
veanu (Recolta Stănești) 1,60 m. Greu
tate : V. Bălăveanu 12,08 m. Lungime: 
N. Fîcea (Voința) 5,35 m. Junioare: 
80 m: A. Dumitrescu (Șc. medie 1) 
12 sec. Greutate: Mihaela Vnucov 
(Șc. medie 1) 7,53 m. 500 m : M. Co
vrig (as. Fulgerul Peștișani) 1:51,5. 
Inălțime:T. Vîlcu (Șc. medie 1) l,23m. 
Lungime: E. Cojocaru (Șc. medie 1) 
4,36 m.

TIR: Aurică Vasile 
72 p.. Silvia Simion 
69 p.

HANDBAL: Voința
VOLEI : Stejarul Î.F.E.T.

(as. Confecția) 
(as. Confecția)

Tg. Jiu.

GH FOMETESCU
corespondent

Guțu, pietrarul, Toma Pătrașcu, insta
latorul, Spiridon Pirvănescu, zidarul, 
Gheorghe Lazăr, săpătorul și atlția 
alții care se străduiseră să termine 
lucrările la timp. Uitaseră cu toții par
că zilele reci și ploioase ale toamnei, 
gerurile iernii, cirul ridicau noile con
strucții, pentru că pe fețele oaspeți
lor citeau mulțumirea. Noile complexe 

Insemnari de reporter

de construcții strălucitoare sub soarele 
darnic al mării, falezele și digurile 
proaspăt construite, peluzele și parcu
rile îmbietoare, eleganta cantină res
taurant „Perla mării", noile terenuri 
de sport și clubul vast ca și puzderia 
de lumini de neon, o adevărată con
stelație, au produs bucuria primilor so
siți. Căci toate sint ale lor, sint fă
cute doar pentru ei.

Spre seară fac cunoștință cu doi ti
neri veniți la odihnă; electricianul (Continuare în- pag. a 2-a)
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La Mamaia, între Siutghiol și mare, s-a deschis de curînd un nou șantier 
de construcții. Primul bloc al complexului a și fost ridicat lată-l strălucind 

în răsăritul soarelui
(Foto . Bort» vivuanUJ

• Azi la Baden echipa noastră susține ultimul joc din preliminarii, întâlnind Elveția W In cealaltS 
este sigură cîștigătoare.

tanțitor noștri, care nu s-a.u 
însă „furați" de acest avantaj 
continuat să acționeze rapid.

poate 
toate 
jucă- 

multă 
stric-

serie echipa unită a Germaniei
Bruck an der Mur 16 (prin telefon). 

Echipa masculină de handbal a țării 
noastre a înregistrat azi (n.r. marți) 
un nou și frumos succes, reușind să 
întreacă în cadrul turneului final al 
campionatului mondial redutabila re
prezentativă a R.P. Ungare, ou sco
rul de 18—12 (9—4). Victoria hand
baliștilor noștri este rodul voinței 
și al dîrzeniei cu care ei au luptat 
de-a lungul întregului meci, în cadrul 
căruia au făcut din plin dovada că 
formează o echipă sudată din punct 
de vedere moral, care în ciuda tinere
ții și a lipsei sale de experiență 
obține rezultate de valoare. La 
acestea se adaugă faptul că 
torii romîni au dat dovadă de 
disciplină tactică, respectînd cu 
fețe indicațiile primite și acționînd 
numai în conformitate cu principiile 
generale tactice stabilite înaintea fie
cărui joc.

Astfel, înaintea întâlnirii cu for
mația reprezentativă a R.P. Ungare, 
despre care se știa că este o echipă 
matură, alcătuită din jucători ruti- 
nați, cu multă experiență în jocurile 
internaționale, s-a stabilit ca princi
pala sarcină să fie aceea de a impri
ma de la început un ritm rapid și de 
a reuși ca încă din primele minute 
să avem un avantaj consistent pentru 
a preîntâmpina surprizele. Echipa 
noastră a acționat întocmai, așa că 
în minutul 9 tabela de marcaj arăta 
scorul de 5—0 în favoarea reprezen- 

privești mai

ton Costache de la I.T.C. Ploești șl 
Lucian Marwart, sudor ta „Victoria 
Socialistă" din București.

— Nu știi la ce să 
întîi, îmi spune Ion

— Cite minunății văd 
Lucian. Strașnic îmi voi 
cediul. Sint tare fericit!...

... Intt-adevăr, nemărginită este 
gostea și grija partidului pentru oa
menii muncii. Și tot atit de mare • 
recunoștința lor.

aici, replică 
petrece con-

dra-

Am notat la Mamaia citeva cifre des
pre plante și flori. De la mijlocul lui 
mai au fost sădite pe fîșia îngustă de 
pămint dintre mare și Siutghiol aproa
pe un milion de plante! Numai în 
parcurile și peluzele celor trei vile 
centrale. Albatros, Yalta și Interna
țional, s-au sădit 400.000, iar pe faleza

NEAGOE MARDAN

lăsat 
și au 
Deși 

handbaliștii maghiari au făcut eforturi 
să reducă din handicap, inițiativa a 
rămas tot de partea noastră și scorul 
a ajuns la un moment dat 7—1. Spre 
sfîrșitul reprizei însă echipa maghiară 
a avut o puternică revenire, jucînd 
foarte atent în atac și căutînd să fo
losească fiecare greșeală a apărării 
noastre. Handbaliștii maghiari au con
cretizat, dar acest lucru nu le-a fost 
suficient, deoarece atacul echipei ro
mi ne contijuțînd să acționeze decis, 
pe poartă, cu șuturi puternice, a 
menținut o diferență substanțială. Re
priza a luat sfîrșit cu scorul de 9—4 
în favoarea handbaliștilor noștri.

„Cupa Sportul popular”

Un interesant concurs ciclist pe velodrom

Aspect din desfășurarea probei de semifond pe 
(Foto : Gh.

eliminare, urmărire 
mifond. După cum se vede programul 
este alcătuit numai din probe specta
culoase. In plus publicul va putea 
asista la o interesantă probă de tan
dem în care vor evolua fruntași ai 
ciclismului nostru de pistă.

„Cupa Sportul popular" reprezintă 
im bun prilej pentru cicliștii noștri1 
(care în concursurile de pînă acum 
s-au acomodat cu velodromul) să ob
țină primele rezultate de valoare din 
acest sezon — poate chiar primele re
corduri.

Pentru deplina reușită a concursului, 
participant la prima ediție a concursu
lui de pistă dotat cu „Cupa Spor
tul popular" vor participa astăzi după 
amiază la un antrenament- oficial. An-1 
trenorii cluburilor și 
five vor selecționa pe 
dintre cicliști pentru 
această competiție.

Crainicul reuniunii 
actor Ion Lucian.

Duminică dimineață, velodromul Di- 
>namo din Capitală va găzdui unul 
■din cele mai interesante concursuri ci
cliste de pistă din acest sezon : „Cupa 
Sportul popular". întrecerile pentru cu
cerirea primei ediții a trofeului trans
misibil „Cupa Sportul popular" vor 
reuni la start pe cei mai buni cicliști 
— fondiști și pistarzi — din țara 
noastră. Alături de specialiști ai curse
lor pe velodrom ca Vasile Oprea, Pe
tre Tache, Ion Ioniță. C. Voicu. Dan 
Budișteanti, Șt. Lemîndroiti ș.a., vor 
evolua și rutierii Ion Stoica. V. Co- 
hanciuc, D. Munteanu, E. Mihăilă, Șt. 
Poreceanu, V. ~ 
L. Zanoni,. A.
Calcișcă, W. Ziegler, I. Cosma, C. 
Moiceanu, C. ~
Gh. Rădulescu, I. Braharu. A. Simion, 
Călin Tpdose, Gr. Nicolae etc.

Concursul va începe la ora 9 cu 
desfășurarea probei de 500 m eu start 
de pe loc și va continua cu probele 
de viteză, urmărire tandem (2.000 m),

Dobrescu, G. Moiceanu, 
Șelaru, M. Voinea,, Gh.

Dumitrescu, Ion Vasile,

va fi cunoscutul

Campionii mondiali de skeet la București'

Trăgătorii sovietici evoluează simbătăi 
si duminică la Tunari

Poligonul Tunari va găzdui în zi
lele de 20 și 21 iunie un important 
concurs internațional de tir. Echipa 
noastră de talere aruncate din turn 
(-skeet) primește vizita echipei Uniu
nii Sovietice — campioană mondială. 
Concursul se va desfășura individual 
și pe echipe la 200 talere. In ve-’orea 
acestui mare eveniment, un lot de 

După pauză jocul a devenit foarte 
îndîrjit. Echipa romînă joacă acum 
calm, pregătind atent fiecare acțiune 
și căutînd să folosească cîit mai bine 
fiecare minge. Momentul critic al 
meciului a fost în minutul 40 cînd 
scorul a ajuns 11—8. Explicația aces
tui fapt constă și în aceea că ime
diat după începerea reprizei secunde, 
la ițo plonjon Haberpursch s-a loviți 
și a fost înlocuit cu Redl. Acesta in- 
trînd neîncălzit în joc a fost nesigur 
la cîteva intervenții. După acest mo
ment, pe care echipa noastră l-a tre
cut cu bine, deoarece de. la 11—8 în 
cîteva minute scorul" a ajuns 13—8, 
ambele formații au atacat dezlănțuit*

(Continuare In pag. a 4-a) 

pistă
Ștefănescu);
pe echipe și se-’

asociațiilor spor- 
cei mai în formă 
a lua startul îa

trăgători romîni compus din: Gh\ 
Florescu, Gh. Enache, I. Dumitrescu;. 
St. Popovici, I. Albescu și alții sei* 
pregătesc cu seriozitate pentru a> 
face față în cît mai bune condițittnii 
campionilor mondiali. Sportivii so
vietici sosesc astăzi în Capitală, iar 
mîine vor face antrenament de aco
modare la poligon.



carnetul
; (Activitatea turistici la Pitești

i Deși la început de drum, comisia 
fregională de turism desfășoară o ac- 
itivitate rodnică. S-au organizat cîteva 
«excursii și concursuri de orientare tu- 
iristică. La ultimul dintre ele, care a 
«avut loc în Trivale, au luat startul 
111 echipe din orașul Pitești. Cu tot 
(timpul nefavorabil și traseul destul de 
;greu, echipele au dat dovadă de pri- 
■cepere în folosirea instrumentelor de 
«orientare și de o bună pregătire fizi- 
«că. Cel mai bine s-au prezentat echi- 
ipele Banca R.P.R., I.G.R.T.I. și aceea 
ia Sfatului popular regional.

In cursul acestei luni comisia va 
mai organiza un concurs de orientare 

'turistică gradul III la Ștefănești-Izvo- 
arani și altul pe masivul Iezer. Aseme- 
inea concursuri și excursii au început 
:să organizeze și comisiile locale de 
(turism din Rîmnicu Vîlcea, Curtea de 
Argeș și Cîmpulung Muscel.

ILIE FEȚEANU

in clasament
Timișoara și

corespon
de echipele Stăruința 

Mureșul Lipova
ION LUGA

lași — Brăila la box

grădina de vară a cinematogra- 
„Ilie Pintilie" din Iași a avut loc

In 
fului 
întîlnirea amicală de box între repre
zentativa locală și echipa orașului 
Brăila. Cei peste 1000 spectatori au 
aplaudat îndelung victoria echipei lor, 
care a întrecut reprezentativa orașu
lui Brăila cu scorul de 9—5.

JENIGA SIMA

,Cupa Moldovei” la atletism juniori

Echipa U.V.A. campioana regiunii 
Timișoara la gimnastică

72 de concurenți, reprezentînd regiu
nile Constanța, Galați și R.A.M. s-au 
întrecut timp de două zile în cadrul 
celei de a doua ediții a 
dovei" la

Cu tot 
de tineri 
mai mult

den Iui
nistrativ s-a străduit 
ca acest concurs să 
cele mai bune condițiuni. S-au"remar
cat echipele Combinata, Turbine, Ener- 
goconstrucția, T.A. I, ► clasate în a- 
ceastă ordine pe primele patru locuri. 
Le-au urmat în clasament: "* 
T.A. II, Cazane, C.F.R., 
montaj.

Cu această ocazie s-au 
noi elemente talentate ca 
Knobloch, Ion Popescu 
cea, Filip Rouădedeal.

Datorită frumoasei
care voleiul a luat-o
șeni, s-a hotărît amenajarea a încă 
unui teren, cele existente dovedindu-se 
insuficiente.

cu succes 
decurgă în

Electrica,
Electr o-

evidențiat 
Țepeluș, 

II, Mihai Don-

dezvoltări pe
la I.G.T. Paro-

ION CIORTEA 
MIHAI DUMITRESCU

„Cupei Mol- 
atletism rezervată juniorilor, 
timpul nefavorabil, o serie 
atleți au obținut rezultate 
decît mulțumitoare. Iată citi--

va din cîștigătorii 
Victor Vasilache 
Kineses (R.A.M.), 
(Constanța) Aș pad
Dumitru Iamandi (Galați). Clasamen
tul final pe regiuni : 1. Galați, 2. 
R.A.M., 3. Constanța.

R. BOGDAN

or-

In sala de gimnastică a U.C.F.S. 
’Arad s-a desfășurat întrecerea celor 

-'mai bune echipe din regiunea Timi
șoara. Au fost prezente formațiile din 
"Timișoara, Arad, Reșița, și Lipooa. 
^Competiția a fost cîșttgată de gim- 
naștii de la U.V. Arad, fiind urmați

diferitelor probe:
(Galați), Emeșe 

Bibica 
Torok

Cojocaru
(R.A.M.),

Înființarea asociației 
sportive „Academia"

! Mîine, pe terenul Agronomiei, la ora 
16,30, va avea loc îr»tr-un cadru îes- 
tiv înființarea asociației sportive ( Aca
demia". Cu acest prilej, 32 de insti
tute ale Academiei R.P.R. se vor în
trece la mai multe ramuri sportive.

Un campionat de casă Ia volei

Pe lingă alte discipline sportive (atle
tism, fotbal, tenis de masă etc.) voleiul 
se bucură de o frumoasă popularitate 
la întreprinderea I.G.T. Paroșeni. A- 
cest lucru a fost ilustrat foarte bine 
de campionatul de casă al întreprin
derii, la care au luat parte nouă echipe 
de volei cu aproape 100 sportivi. Or
ganizația U.T.M. a serviciului admi-

Finalele campionatelor republicane 
școlare la atletism, baschet și handbal

La sfîrșitul acestei săptămîni se vor 
desfășura finalele campionatelor repu
blicane școlare la trei discipline spor
tive : la atletism (20—21.VI. la Bucu
rești), baschet (17—21.VI. la Iași) 
și handbal (18—21.VI. la Tg. Mureș).

La handbal și baschet participă, atît 
la băieți cît și la fete, cîte 6 echipe, 
câștigătoarele etapelor de zonă. La 
atletism participă la finală 700 de 
elevi și eleve — cîștigătorii etapelor 
de regiune. întrecerile la atletism se 
vor desfășura pe două categorii de 
vîrstă : 15—16 și 17—19 ani.

COLȚUL 0LIMP1
• După lungi dis

cuții, Federația in
ternațională d e 
Atletism (I.A.A.F.)

a adoptat programul tehnic de desfă
șurare a întrecerilor de atletism din 
cadrul Jocurilor Olimpice de la Rom>a. 
Forul atletic internațional a avut de 
ales între două programe: unul nou 
(ordinea probelor a fost stabilită 
„crescendo" după interesul pe care-1 
suscită) și celălalt „clasic", care a 
mai fost folosit la ultimele 7 ediții ale 
J.O. deși majoritatea specialiștilor au 
fost de acord că în alcătuirea acestui 
program există o serie întreagă de 
greșeli și de nepotriviri față de dez
voltarea actuală a atletismului.

I.A.A.F. a adoptat cea de a doua 
variantăl De ce? Pentru simplul mo
tiv că din cauza componenței acestei 
federații, așa cum subliniază presa 
străină, „ea ezită — ca toate
ganismele slabe — să ia inițiativa 
unei idei, chiar dacă această idee este 
bună" (L’Equipe-Paris).

Și totuși I.A.A.F. a trebuit să ce
deze — este drept, foarte puțin — 
î’n fața unor revendicări realiste și să 
modifice ceva din structura progra
mului de la Roma. Principalele modi
ficări constau în aceea că s-a hotă- 
rîț ca finala cursei de 400 m plat să 
nii mai aibă loc în aceeași zi cu se
mifinalele, iar cursa de 16.000 m plat 
să se desfășoare, așa cum este logic, 
după cursa de 5.000 m și nu, ca pînă 
acum, înaintea acesteia.

• întrecerile de atletism vor avea 
loc pe Stadionul Olimpic în zilele de 
31 august, 1—10 septembrie. Ln zilele 
de 4 septembrie (duminică) și 9 
septembrie (vineri) va fi pauză In

ultima zi a programului atletic 
septembrie) esite prevăzută n 
desfășurarea tradiționalei curse a 
ratonului.

Proba de săritură în înălțime f 
care pe noi ne interesează cel 
mult, va avea calificările în zit
7 sept, (ora 9) și finala în ziti
8 sept, (de la ora 15).

■ La cererea italienilor, s-a 
bat ca maratonul să nu înceaj 
să se termine pe stadion, așa cu 
obișnuiește pretutindeni. De dat 
ceasta maratonul se va desfășui 
întregime pe străzile orașului, 
carea se va da din fața Capitol 
sosirea făcîndu-se în fața Colise 
lui. O bună parte a traseului 
parcursă pe vechea „Via Appia".

• Pînă la data de 31 mai, în 
înscrierilor preliminare s-a co 
lat că la atletism și-au anunțat 
ticiparea cel mai mare numă 
țări (54 din 55 de națiuni inse 
Este mai mult ca sigur că nui 
țărilor participante la întrecerii, 
letice va fi însă cu mult mai mai

© In vederea desfășurării prob 
călărie din cadrul întrecerilor 
pice de pentatlon modem, orga 
torii au luat 
a 80 de cai.

a locurile 
J.O. se vor 
Flaminio din 
coifstruită a _ 
loc la 18 martie a.c. Terenul d« 
gazonat, are dimensiunile de 11 
m. Tribunele sale pot adăposti 5 
de spectatori. Stadionul are inst 
pentru jocuri în nocturnă (240 d 
flectoare instalate pe patru stîlț

măsuri pentru preg;

de fotbal din c 
desfășura pe Stad 

Roma, bază sportivă 
cărei inaugurare a

A doua geneză a litoralului...
gingașele pansele sau garoafele chi
nezești și pînă la cele tîrzii, mul
ticolorele petunii și roșiile Cana In
dica, sau „Para focului" cum li se mai 
zice, care părăsesc litoralul cu mult 
după ultimii vizitatori, așteptînd prima 
zăpadă. Trebuie să-l asculți și să pri
vești apoi imensele peluze verzi, ar
borii și florile ce împodobesc locurile 
pustii altădată, ca să te convingi că 
litoralul a devenit o întinsă grădină. 

... Da, litoralul s-a născut din nou, 
s-a transformat într-o floare minunată. 
Grădinarii sînt oamenii noi ai regi
mului nostru democrat-popular. Om șt 
natură și-au dat mina pentru a face 
viața și mai frumoasă, așa cum îi în
vață, zi de zi, partidul nostru drag.

Vizitatorule, privește bine și cu lua
re aminte toate aceste minunății, pen
tru că miine imaginea va fi alta, mai 
atrăgătoare, mai impresionantă..,t

(Urmare din pag. 1)

'complet 
din sere „ 
cullor llie Pădureanu. (O surpriză 
plăcută: aflu că este părintele 
Nicu, cunoscutul antrenor federal de 
rugbi). Numără 42 ani de activitate. 

’Are deci ce-mi spune. Îmi povestește 
de lupta meșterilor florari cu nisipul. .

— Să faci o grădină pe nisip nu-i 
lucru ușor. Deși pare curios ducem 
lipsa... apei 1 Apa de mare, sărată, nu 
e bună. Apa trebuie adttsă pe conducte 
din Constanța. Și apoi nisipul e foarte 
permeabil. Azi plouă și 
pic de umezeală.

Îmi povestește apoi 
proape 1000 mc părnint 
de prin alte locuri. îmi descrie cu 
căldură frumusețea plantelor de sezon 
de la cele mai timpurii cum sint

renovată 100.000. Inlr-una 
il găsesc pe maestrul horti-

lui

miine, nici un

despre cei a- 
ve petal adus

Din toate
„CIRCUITUL GĂRILOR** LA MARȘ

Clubul sportiv Rapid, în colaborare 
cu asociația sportivă P.T.T., organi
zează duminică cea de a Vl-a ediție 
a ștafetei de marș „Circuitul Gărilor”. 
Plecarea se va da ha ora 9 din Piața 
Gătrii de Nord. Traseul măsoară 30 km 
și este împărțit in trei schimburi for- 
ir-jate din cîte doi concurenți de fiecare 
echipă.

COMPETIȚIE DE HANDBAL REZER
VATA ECHIPELOR FEMININE DIN 

CAPITALA

jftjsociația sportivă P.T.T. organizează 
o competiție de handbal rezervată echi
pelor feminine, la care și-au anunțat 
participarea următoarele formații: 
P.T.T., „Bumbacul**, F.R.B. și Olimpia II. 
întrecerea este organizată în cinstea 
zilei de 2 iulie și se va desfășura pe 
stadionul P.T.T. în zilele de 20, 28 
Iunie șl 2 iulie.

sporturile
1559 pe Stadionul Republicii, în noc
turnă, se pun in vînzare vineri 19.VI. 
a.c. la următoarele case de bilete: Sta
dionul Republicii, casa specială din str. 
Ion Vidu, agenția Pronosport cal. Vic
toriei 9.

La aceleași case se vor găsi de vineri 
și biletele pentru turneul de rugbi care 
va avea loc în nocturnă pe stadionul 
Republicii sîmbătă 20 iunie 1959 «Con
structorul — Dinamo și C.C.A- — C.F R 
Grivița Roșie).

EXAMEN DE DIPLOMA PENTRU [ 
ABSOLVENȚII S.M.T.C.F. |

Intre 11—14 iulie a.c. se organl | 
zează o ultimă sesiune de examen | 

I 

î 
i 
i 

I 
t 
î • 

.1

de diplomă pentru absolvenții foste 
î lor scoli medii tehnice de cultură

f'l ,
*

î fizică.

!
 Sesiunea va avea îoc la Orașul 

Stalin, la școala medie nr. 7, cu

. program special de educație fizică — 
str. Maxim Gorki nr. 45. Cererile de 
înscriere se primesc la direcțiunea

’ școlii pînă la
i Candidați! vor 

certificatul de
Examenul se 

mafterii: limb'a ____ ___
(scris și oral), teoria educației fi

zice (scris șl oral), istoria R.P.R. 
(oral), gimnastică (oral șl practic).

t
I LOCAJIVNE DE BILETE

Biletele pentru meciul de fotbal Se 
fltecționata de tineret — Dinemo Bacău 
tear* *e v# d,eșgȘșțjra duminică 21 iunie

data de 5 iulie a-c. 
prezenta Ia înscriere 
absolvire.

va da la următoarele 
și literatura romînă

Dominat de întrecerea palpitantă 
ce se dă pentru primul loc în seria 
I a categoriei B, programul con
cursului Pronosport nr. 25 de duminica 
aceasta atrage în mod deosebit pe 
participanți. Primele trei jocuri din 
program sînt analizate sub toate as
pectele fiindcă pretendentele la locul 
de onoare al seriei au misiuni difi
cile și... diferite: liderul — Minerul 
Lupeni — joacă pe teren propriu în 
timp ce C.F.R. Arad și C.F.R. Ti
mișoara se deplasează. In schimb 
adversarul echipei din Lupeni — 
G.S.M. Baia Mare —- pare mai difi
cil decît cel al lui C.F.R. Timișoara 
(AMEFA). Foarte echilibrat este me
ciul Corvinul Hunedoara—C.F.R. A- 
rad. Partidele Știința Craiova—G.S. 
Tg. Mureș și Tractorul Orașul Stalin- 
Gaz Metan Mediaș interesează în 
special prin posibilitățile pe care for
mațiile din Tg. Mureș și Mediaș le 
mai au de a ajunge pe fruntașele se
riei. Dintre celelalte întîlniri ale ca
tegoriei B, cuprinse în program, a- 
mintim meciurile G.S.M.S. Iași— 
TAROM și Unirea Focșani—Prahova 

I Plo'ști, acesta din urină un adevărat 
1 derbi al codașelor.

fotografia înfățișează un aspect de
Sportiv Școlar, disputatClubul

Inaugurarea 
în aer liber a 
desfășui hrea unui bogat și variat 
program competițional. In special în 
Capitală, începind de sîmbătă și pînă 
duminică seara, diferitele întreceri 
s-au ținut lanț. Începutul a fost fă
cut cu concursul prin corespondență; 
au urmat primele jocuri de polo în 
campionatul republican de juniori. 
Duminică dimineața și-au făcut de
butul și formațiile de categoria se
cundă. Ziua nu s-a sfirșit, însă, mai 
înainte ca 100 de înotători și înotă
toare să evolueze în tradiționala com
petiție: „Traversarea Lacurilor".

sezonului de natație 
coincis anul acesta cu

la meciul de juniori Cetatea Bucur- 
sîmbătă la ștrandul Tineretului

(Foto: Gh. Dumitru}
Firește, un asemenea program c-m- 

petițional a solicitat din plin poten
țialul asociațiilor și al cluburile*- 
bucureștene cu secții de natație. An
trenorii au acuzat pe diferiții organi
zatori de lipsă de discernămînt în în
tocmirea programului Au fost emise 
numeroase teme în legătură cu par
ticiparea înotătorilor într-un interval 
atît de scurt la probe de viteză (coi- 
cursiil prin corespondență) și de re
zistență („Travesarea Lacurilor"). 
Ai le voci, tot ale antrenorilor, nu ve
deau posibilă participarea sportivilor 
lor la jocuri de polo și apoi la con
cursul de înot. La un moment aat

mai pină sîmbătă la ora 24.
Agenția Centrală nu mai este des

chisă duminica dimineața.

am înclinat să acordăm dreptate 
trenorilor... Ne-am dat seama ins 
diferitele păreri nu încercau dec 
ascundă un adevăr atît de cun 
tuturor: secțiile de natație ale 
ciațiilor și c’uburilor bucureștene 
prind un număr mult prea mii 
înotători (copii, juniori, seniori) 
de condițiile de pregătire exist 
Așa se face că, din lipsă de c< 
renți, foarte multe asociații și clu 
interpretînd greșit un paragraf a 
gulamentului, folosesc aceiași juc 
și pentru meciurile din cadrul car 
natu'ui de juniori, ca și pentru 
rile ce se dispută în categorii 
„In sprijinul elementelor tineri 
se spune în regulament — p< 
folosiți în echipele de categoria F 
număr nelimitat de juniori, ac 
avînd dreptul de a participa ț 
.■ampionatul de polo rezervat jur 
lor". Rezu'tatul la care se va 
junge după o asemenea „înlesi 
este lesne de închipuit, cunos- ată 
comoditatea antrenorilor no: 
avea, 
B cu 
ideal) 
nieri, 
rioade
juniorii de azi vor deveni seniori, 
vom uita
oarece, 
la juniori 
niori) nu 
„salvatoare'
Chiar în aceste zile sute și st»tt 
copii se perindă zilnic prin fața 
trenoritor bucureșteni. In scurt 
ei își vor însuși primele noțiun 
sportul natației. O reîmprospă 
masivă a secțiilor cu aceste elem 
este singura măsură în stare 
scoată pe antrenorii bucureșteni 
impasul în care se află cam de in 
vreme...

ce-i drept, echipe de c-tej 
jucători tineri (ceea ce 
și formații puternice 

numai pe parcursul unei 
de 2—3 ani, b capătul ci

înapoi... dar degeaba, 
selecția 
și apoi de la juniori Ia 
va mai fi posibilă. So 

nu este greu de g

(de la <

G. N1COLAESC

Iată acum cîteva aprecieri asupra 
comportării în etapa trecută a unora 
dintre echipele maghiare. Csepel a 
demonstrat o formă excelentă, domi- 
nînd din „cap în cap" partida cu 
Vasas, care nu s-a prezentat totuși 
slab. Ferencvaros — care întîlnește 
duminică pe Csepel ■— a jucat foarte 
bine primele 30 de minute din par
tida cu Ujpest. Dar după ce ata- 
canții — x— J- ” *■-— 
ratat 
voși. 
tiva, 
într-o 
mai ales atacul. Tatabanya, care va 
juca duminică cu Honved, nu va be
neficia de aportul lui Grosics, sus
pendat deoarece a fost eliminat de 
pe teren în etapa trecută.

★
Reamintim participanților la Pro

nosport din Caoitală că pot depune 
buletinele în fiecare săptămînă nu-

ei au tras două bare și au 
și alte ocazii, au devenit ner- 
Ujpest a preluat atunci iniția- 
obținînd victoria. Honved este 
excelentă dispoziție de joc,

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 24 IHI Si P li S

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse la concursul Prono
sport nr. 24 (14 iunie) au fost sta
bilite următoarele premii:

Premiul I: 26 variante cu 12 re
zultate, revenind fiecăreia cîte 3.896 
lei.

Premiul 
rezultate, 
lei.

Premiul 
rezultate, 
lei.

Fond de premii: 405.270 lei.
La tragerea PRONOEXPRES 

24 care a avut loc ieri la Suceava, 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere

27 11 34 48 47 21
Numere de rezervă: 19 44 
Fond de premii: 797.616 lei 
Rubrică redactată de I. S. 

Pronosport

II: 495 variante
revenind fiecăreia cîte

cu 11
245

III: 4.568 variante cu 
revenind fiecăreia cîte

10
39

nr.

Loto

DERBIUL DE TRAP
Duminică 21' iunie se va disputa I 

biul de trap. Această alergare de căp 
nie a anului este rezervată cailor 
patru ani. Participă Băltăreț, dețin 
rul recordului național al trăpașilor 
patru ani, Luminiș, Oradea, Cuța, 1 
Vulcan, Egoist, Sita și Castan. Pe 1 
gramul de duminică mai figurează 
teriul cailor de trei ani, probă per 
cei mai valoroși reprezentanți ai tin 
generații.

Programul se completează cu o a 
gai'e pentru cai adulți. In cadrul ret 
unii Derbiului va fi prezentată eci- 
de obstacole a Hipodromului Reputii 
de Stat. Caii echipei vor face, în pa 
dintre alergări, un parcurs de ob 
cole variate (garduri) șanțuri riv 
bare, parcurs cu 10 obstacole p 
distanță de 1800 metri.

Cu acest prilej publicul va revedea 
Fetrică, Slănic, Cadet, Gerllă, Sv 
Fira, Raite executînd sărituri pe 
parcurs de steeple chcse

REUNIUNEA DE SIMBATA
Sîmbătă 20 iunie va avea loc o r 

niune de galop pe hipodromul B.lne? 
Principala atracție este întîlni 
dintre Vestal. Stoc, Văduva, Gal, i 
vasna, Leandru, Argint, Lăstun pe < 
Lui ța de 1800 in.



Buletinul categoriei C
• Ecouri din ultima etapă • Dîrzenia nu exclude corectitu dinea în joc « O victorie cu 5-0 

care n a mai avut valoare » Soco leala de acasă..

Cu ultimele jocuri disputate duminică, s-a încheiat și campionatul 
propriu-zis al categoriei C. Ceea ce a mai rămas de disputat interesează 
exclusiv pe cei șase cîștigători ai seriilor: barajul pentru calificarea în 
categoria B. Celelalte echipe au acum răgaz să-și analizeze activitatea și 
comportarea, să tragă concluziile necesare și să-și traseze planul de pre
gătire în vederea campionatului viitor. In lunile care urmează ele se pot 
pregăti mai bine, pentru a începe noul sezon cu'șanse mai mari în lupta 
pentru cucerirea primului loc sau pentru un clasament bun, care să le 
scutească de emoțiile retrogradării

campio- 
darnic. 
ultima 

privește 
de re-

68. Cu această victorie, Minerul și-a 
asigurat locul în categoria O.

(V. Pleșca, corespondent)

piardă pe al său cu Someșul S. Mare. 
Dar, socoteala de acasă...

Recolta Cărei a învins la Sighet 
(3—2) datorită unei pregătiri fizice 
și a unei orientări tactice mai bune. 
Gazdele s-au comportat sub orice cri
tică. Punctele au fost marcate de 
Gref (2) și Auler, pentru Recolta, 
Feher și Mereuță pentru Stăruința 
(Gr. Dăbală, corespondent).

In același timp, la Oradea, Rapid 
întrecea confortabil pe Someșul S. 
Mare cu 5—1, prin punctele înscrise 
de Nemeth, Jakob (2), Judea și Iovii. 
Orădenii au luptat cu multă voință și

3n preajma unor importance înfflniri 
internaționale ale fotbalului nostru

Din acest punct de vedere, 
natul încheiat a fost foarte... 
Emoțiile au stăruit pînă la 
etapă. Mai ales în ceea ce 
bătălia pentru evitarea zonei
trogradare. Acum se cunosc și echipele 
care-și vor continua activitatea în cam
pionatele regionale: Gloria Dorohoi 
și Unirea II Iași (seria I), Știință 
Galați, Cimentul Medgidia și An
cora Galați (seria a Il-a), Metalul 
Pitești, Oltul Tr. Măgurele și Du
nărea Corabia (seria a IlI-a), Avîn- 
tul Reghin, Torpedo și Mureșul To- 
plița (seria a IV-a), Stăruința S. 

Sighet și Voința 
V-a), Flacăra Tg. 

și Indagrara Arad

Mare, Stăruința 
Oradea (seria a 
Jiu, U.M. Cugir 
(seria a Vl-a).

Situația acestor 
abia etapa de duminică, 
rizată — de altfel 
ultime — de a evita retrogradarea. Și 
unele au reușit.

echipe a clarificat-o 
caracte- 

prin eforturi —•

JOC OIRZ, DAR CORECT

In seria întîi erau 
alte echipe. Minerul C. 
care în ultima etapă 
cu Gloria Dorohoi. I 
înregistrat un record de spectatori 
(1500), a plăcut mult prin dîrzenia 
echipelor, prin dinamismul fazelor și 
mai ales prin corectitudinea jucă
torilor. Deși meciul era decisiv pen
tru ambele echipe și deși terenul 
desfundat de ploaie putea da loc la 
neregularități, totuși echipele s-au 
comportat sportiv, străduindu-se să 
practice un joc tehnic și bărbătesc, 
în limitele îngăduite. Victoria a re
venit Minerului (2-1) prin punctele 
marcate de Pincu (Gloria—autogol) 
min. 33 și Georgescu min. 46, res
pectiv Nedelcu din 11 m. în min.

periclitate și 
Lung de pildă, 
a jucat acasă 

Partida, care a

Dintre echipele ieșene, doar C.S.M.S

In ultimul său meci, liderul seriei a treia din categoria C, Știința București, 
a pierdut in fața Metalului Tîrgoviște chiar pe teren propriu. Portarul tir- 
goviștenilor, Andrei, respinge balonul la care sărise și Bageac-Știința 

(dreapta)

II a reușit 
tarminînd la 
Textila Buhuși, 
cate de Cărare 
Nemeș (Textila). Ieșenii puteau cîș- 
tiga acest meci, dar înaintarea — și 
mai 
ratat

să evite retrpgadarea, 
egalitate (1—1) cu

punctele fiind mar 
(C.S.M.S. II) și

ales Cărare și Agrigoroaiei—a 
multe ocazii.

(A. Scăunaș, coresp.)

MEDGIDIA A DECIS!...

NOI CONCURSURI

PENTRU JUNIORI
laLa sfîrșitul acestei ’ săptămîni, 

București și Oradea vor avea loc doua 
noi concursuri de verificare și selec
ționare pentru juniori în vederea „Cri
teriului european" de tenis de masă 
care se va desfășura între 16—19 iu
lie la Constanța. După competițiile de 
duminica trecută, întrecerile de sîm
bătă și duminică vor constitui și ele 
un nou prilej de a scoate în evidență 
cele mai talentate elemente tinere care 
să ne reprezinte la importanta con
fruntare a speranțelor tenisului de 
masă european.

In Capitală participante invitați vor 
fi împărțiți pe serii, jucîndu-se sistem 
„fiecare cu fiecare". Apoi cei clasați 
(băieți și fete) pe primele locuri în 
serii se vor întîlni în cadrul a două 
turnee. întrecerile se vor disputa sîm
bătă de la ora 17 și duminică de la 
ora 8,30 în sala de sport din str. 
Mendeleev nr. 34.

Palpitantă a fost lupta din coada 
clasamentului seriei a H-a unde erau 
amenințate patru echipe. Decisive 
erau întâlnirile I.M.U.M. Medgidia— 
Comb. Poligrafic București și Știința 
Galați—Cimentul Medgidia. Victoria 
Științei fiind scontată la Galați, rămî- 

< nea ca meciul de la Medgidia să 
decidă în primă și ultimă instanță. 
Bucureștenii au reușit turul de forță 
să obțină victoria cea mai prețioasă 
din campionat, pentru a-și asigura 
rămînerea în categoria C. Scorul de 
2—0 cu care s-a terminat partida a 
fast realizat printr-un joc tehnic, ba
zat pe pase precise. In prima repriză 
s-a practicat un fotbal de 
faze frumoase; după pauză insă,
jucat în forță, specific de 
(R. Avram, corespondent!

Rezultatul de Ia Medgidia a anulat 
efectele victoriei Științei obținută a- 
supra celuilalt 
lui Medgidia, 
5-0 
fost 
dat

(Foto : V. Bageac) 
au atacat din primele șj pînă la 
timele minute de joc.

Stăruința S. Mare și-a încheiat 
zonul printr-o victorie la limită asu
pra Arieșului Turda (4—3). Au mar
cat: Kirki, Vaida, Jakob și Savaniu 
(S), Copil și Vaczi 2 (A). La 1—1 
Jakob a ratat un 11 m., iar la 3—2 
pentru Arieșul, portarul oaspeților Ca- 
rapeț a fost eliminat pentru lovirea 
intenționată a adversarului. (M. Du- 
mitrașcu, corespondent).

★
In celelalte serii, situația era lă

murită în cea mai mare parte încă 
din etapa precedentă, rezultatele de 
duminică nemaiputînd avea nici o 
influență asupra poziției echipelor.

ul-

se-

Fotbalul nostru se află în preajma 
unor confruntări internaționale deose
bit de importante. Ne referim și la 
întîlnirea dintre echipele de tineret ale 
Suediei și R.P. Romîne (28 iunie la 
Falun, în Suedia), dar — mai ales — 
la dubla partidă U.R.S.S. — R.P. Ro
mînă (19 iulie la Moscova și 2 august 
la București). După cum se știe, în- 
tîlnirile dintre fotbaliștii sovietici și 
romîni au loc în cadrul grupei a treia 
a preliminariilor turneului olimpic de 
fotbal (U.R.S.S. — R.P. Romînă — 
R.P. Bulgaria). Această grupă, ca — 
de altfel — toate celelalte șase (din 
Europa) urmează să desemneze o echi
pă pentru turneul final care se va des
fășura între 26 august și 10 septem
brie 1960 în Italia, în cadrul celei de 
a XVlI-a ediții a Olimpiadei.

In preajma acestor întâlniri și în 
mijlocul preocupărilor pentru o cît mai 
bună pregătire a echipelor reprezenta
tive, credem că este necesar să sub
liniem cîteva aspecte importante des
prinse din activitatea similară din 
trecut și care — folosite ca învăță
minte ale unei experiențe — pot con
stitui un ajutor prețios în munca an
trenorilor loturilor.

Pe scurt, aceste aspecte sînt urmă
toarele :

1. Selecționarea. Este absolut necesar 
și în interesul unei pregătiri temeinice 
să se pornească la drum cu loturi 
bine precizate, așa cum, de altfel, s-a 
și procedat cu echipa de tineret. Lotul 
cuprinde 18 jucători, deci un număr 
suficient, avînd în vedere că în parti
dele internaționale amicale se pot face 
schimbări de jucători. î? bine să se 
procedeze în același fel și în cazul 
primei noastre reprezentative. De ase
menea, se impune o delimitare a lotu
rilor, adică alcătuirea unor loturi dis
tincte pentru tineret, pentru echipa 
B și pentru echipa A. Bineînțeles, 
prima care ar beneficia de pe 
unei astfel de metode de lucru 
echipa națională A.

Pe de altă parte, experiența
vedît că echipele reprezentative trebuie 
definitivate cu cel puțin opt zile îna
inte de meciuri, o dată cu rezervele 
sale pe compartimente, astfel alese 
îneît să fie capabile să corespundă în 
eventualitatea că vor trebui să înlo
cuiască pe titulari. De aici rezultă și 
necesitatea ca lotul să cuprindă de la 
început jucători de aceeași valoare sau

urma 
ar fi

a do

Mîine începe la Craiova al IV-lea 
concurs hipic republican

cu care 
zadarnic:

calitate, cu 
s-a 

campionat

reprezentant al oraști- 
Cimentul. Scorul de 
au cîștigat studenții a 
echipa lor a retrogra-

SOCOTEALA DE ACASA...

Stăruința Sighet avea o singură 
șansă pentru a scăpa de zona retro
gradării: să cîștige meciul său cu 
Recolta Cărei, iar Rapid Oradea să-l

Colțul statistic
Campionatul categoriei A și între

cerea echipelor din „C“ s-au terminat: 
a luat sfârșit și „Cupa R.P.Rcu
rând se va încheia și pasionanta dis
pută a echipelor din categoria B, ca 
și întrecerile din turneul final al cam
pionatului republican de juniori. Co
mentariile asupra acestor importante 
competiții ale fotbalului nostru vor 
dura mult timp. Rezultatele sau cla
samentele lor ocupă un loc principal 
în aceste discuții. Mai jos prezentăm 
trei clasamente legate de desfășurarea 
categoriei A. Din compararea lor re
zultă — printre altele — că patru 
echipe și anume: Petrolul, Dinamo 
București, C.C.A. și Rapid au deținut 
primele patru locuri atît în tur cît 
și în retur și în clasamentul general, 
bineînțeles, în ordine diferită. Este un 
indiciu al unei constante generale în 
comportare. Și asemenea comentarii 
se mai pot face. Le 
cititorilor noștri.

tur
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de valoare apropiată și, mai ales, îa 
formă. Indisponibilitățile survenite în 
timpul pregătirii echipei naționale pen
tru meciul cu Turcia au produs multe 
greutăți la alcătuirea formației toc
mai din lipsa unor rezerve de valoare 
sau în formă. Nerespectarea acestor 
principii îngreunează munca de pregă
tire și determină modificări sau 
provizații în formații, dăunătoare 
seși ideii tactice preconizate.

2. Pregătirea. — Meciurile de 
rificare trebuie gradate, iar cele

im- 
în-

ve
de 

trial publice evitate. Experiența înde
lungată ne arată că acestea din urmă 
nu-și ating scopul ci, dimpotrivă, con
tribuie la crearea în rînaurile selec- 
ționabililor a unei stări de spirit dău
nătoare pregătirii lor și scopului an
trenamentelor. Alegerea partenerilor de 
joc trebuie făcută cu multă grijă, mai 
cu seamă în preajma meciurilor in
ternaționale, pentru că se pot produce 
indisponibilități ca ale lui Constan
tin și Dinulescu, care au lipsit echipa 
națională de elemente de bază și care 
au slăbit enorm da mult linia de atac, 
ceea ce de altfel s-a și constatat în 
partida de la Istanbul. In fond, cu
noaștem valoarea și posibilitățile ju
cătorilor noștri selecționați și un meci 
de antrenament cu un partener mai 
tare nu poate aduce nimic în plus.

3. îndrumarea. — Se cuvine o 
atenție specială ritmului de joc și ori
entării jucătorilor. Partidele de cam
pionat au arătat că jucătorii noștri 
procedează greșit: ritmul lor este ra
pid în cîmp și devine lent în apropie
rea porții. Sau: jocul este concentrat 
pe tripletă pînă la careu și abia aici 
se desfășoară pe extreme. Antrenorii lo
tului vor avea o muncă dificilă în a- 
ceastă privință, fiind vorba de corec
tarea unor greșeli cu care jucătorii 
vin în loturi, dar trebuie să facă acest 
efort pentru a imprima echipelor na
ționale un joc desfășurat din mijlo
cul terenului ca un evantai care se 
închide în apropierea porții. în adîn- 
cime, într-un ritm din ce în ce mai 
rapid, pe măsură ce înaintașii se a- 
propie de poartă.

începînd de vineri și pînă duminică 
seara, orașul Craiova va găzdui între
cerile din cadrul celui de al IV-lea 
concurs republican de călărie. Iată 
un nou prilej pentru iubitorii sportu
lui călare din acest oraș, de a pe
trece în compania celor mai buni că
lăreți din țară cîteva zile de adevă
rată sărbătoare sportivă. In acest 
scop, craiovenii s-au întrecut pe ei în
șiși în asigurarea unor condiții din 
cele mai bune pentru desfășurarea în
trecerilor hipice. Baza hipică din Par
cul Poporului a îmbrăcat acum haină 
de sărbătoare și timp de trei zile ea 
va oferi concurenților, ca și spectato
rilor (prin amenajările nou făcute) con
diții din cele mai bune. O grijă deo
sebită au acordat-o organizatorii popu
larizării concursului, folosind în acest 
scop mijloace multiple și mai ales ine
dite. De asemenea, organizato
rii s-au îngrijit să asigure un 
cadru cît mai festiv închiderii acestei 
concurs, pregătind din timp pentru 
concurenți diferite premii care constau 
în echipament și material sportiv.

Rămîne deci ca sportivii participanți 
să aibă o comportare cît mai frumoasă 
oferind ca și în alți ani un reușit 
spectacol hipic.

Turneul echipei de fotbal 
Alessandria (Italia)

Cota de bilete pentru meciul interna
țional Dinamo București — Alessandria 
(Italia), de la 25 iunie, rezervată asocia
țiilor și cluburilor sportive se distri
buie pe tiazâ de adrese. Acestea tre
buie înaintate In zilele de 19 și 20 iu
nie, de la ora 9,30 la Stadionul Repu
blicii. Pentru public, biletele se vor 
pune în vînzare începînd de luni 22 iu- 
inie la casele de la stadioanele Repu
blicii, 23 August și Dinamo. Sînt vala
bile biletele cu seria 25 Stadionul 23 
August

Da acest joc vor fi valabile numai 
următoarele carnete: albastre și roșii 
în piele (la tribuna I, sectorul 0), verzi 
dermatin pentru ziariști (cu delegații e- 
mise de Secția propagandă U.C.F.S. la 
sectorul 0, fără delegație la sectorul 46), 
albastre dermatin și gri dermatin cu 
stampila „Fotbal” (la sectorul 46).

Categoria B la baschet

Constructorul Cluj a trecut 
în fruntea seriei a ll-a

Ln sfîrșitul săptămînii. trecute, cam
pionatul categoriei B de baschet a 
continuat cu jocurile etapei a XlI-a. 
Cea mai importantă partidă a etapei 
a opus, la București, principalele pre
tendente la primul loc al seriei a Il-a: 
Progresul București și Constructorul 
Cluj. După un joc echilibrat, cu un 
final de-a dreptul dramatic, clujenii 
au reușit o surprinzătoare victorie care 
le-a permis să treacă în fruntea cla-

Sîmbătă și duminică la Cluj

Finala celor mai bune 
reprezentative de regiuni la oină

samentului. Iată rezultatele înregistrate 
în această etapă:

Seria I : C.S. Bacău — Farul 
Constanța 52—58 ( 25—35); Steagul 
roșu Or. Stalin — Voința Rm. Vilcea 
107—59 ( 53—33); Medicina Iași — 
Petrolul Ploești 51—55 (27—23);
C.S.M. Rădăuți — Sănătatea Roșiori 
de Vede 63—54 ( 29—27); Știința Cra
iova — Politehnica Or. Stalin (amî- 
nat). _

Seria a Il-a: Progresul București — 
Constructorul Cluj 51—53 ( 23—23) ;
Voința Oradea — Luceafărul Sibiu 
57—41 (32—29); Medicina TimișoarJ 
— Mureșul Deva 
Voința Tg. Mureș 
Mare 68—60 (29—26); 
Strungul Arad 46—38 
și clasamentele:

E

50—38 (18—14); 
Voința Satu 

Rapid Cluj — 
(26-22). Iată

Ultimele întreceri din cadrul „Cupei 
regiunilor'' la oină vor fi găzduite 
sîmbătă și duminică de stadionul „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Cluj. In orașul de 
pe malurile Someșului își vor disputa 
întîietatea reprezentativele regiunilor 
București, Baia Mare, Suceava și e- 
chipa orașului București.

Referindu-se la aceste întreceri, Ni- 
colae Dragnea, președintele comisiei 
de competiții din federația romînă de 
oină ne-a declarat: „Finala de la Cluj 
reunește echipe care s-au prezentat 
din ce in ce mai bine in etapele an
terioare ale competiției. De aceea cred 
că lupta pentru cucerirea cupei este 
deschisă, că jocurile dg șimbăță și du-

minted vor fi dinamice, spectaculoase 
și bineînțeles, viu disputate. Faptul 
că selecționata regiunii Suceava a fă
cut mari progrese in ultimul timp, mă 
face să-i acord prima șansă la „Cupa 
regiunilor".

In cele aproape două săptămîni 
care au trecut de la ultima etapă, e- 
chipele finaliste s-au pregătit intens, 
unele dintre ele susținînd o serie de 
jocuri de verificare, 
patru reprezentative 
lupte din răsputeri 
mult rîvnitei cupe.
Cluj se va disputa sistem turneu tuț- 
retur.

Cert este că cele 
sînt hotărî te să 
pentru cucerirea 
Competiția de la

2.
3.
4.

Seria I
1. St. r. Or. Stali.n 12 11 0 1 949,563 34
2. Știința Craiova 11 9 0 2 907:559 29
3. Farul Constanta 12 8 0 4 753:022 28
4. Petrolul Ploesti 1*2 8 0 4 681:692 28
5. C.S.M. Rădăuți 12 5 0 7 735:850 22
6. Medicina Iași 12 4 0 li 566:587 20
7. C.9. Bacău 12 4 0 8 664:796 20
8. Sănătatea Roșiori 

<Je Vede 12 4 0 8 641.856 20
9. Politehnica Or. St. 11 4 0 7 610:643 19
10. Voința Rm. Vîlcea 12 2 0 10 609:947 16

1.
Seria a

Constructorul Cluj
n-a

12 11 0 1 845:575 34

re
12
12
12
12
12
12

Progresul Buc. 
Voința Tg. Mureș 
Voința Oradea

5. Voința Satu Mare
6. Strungul Arad
7. Medicina Timiș.
8. Rapid Cluj
9. Mureșul Deva 
W. msfcajăgji sibfu



Sportivii romîni se impun 
în „Cupa Victoriei" la iahting

Mamaia 17 (prin telefon). — Com
petiția internațională de iahting 
„Cupa Victoriei" a continuat marți 
și miercuri. Reprezentanții noștri s-au 
-prezentat foarte bine, cîștigînd 8 din 
‘cele 9 regate, programate pentru cele 
țjpatru clase de ambarcațiuni. Iată re
zultatele: 1OLA: Regata 1: 1. M. 
Runcu (R.P.R.), 2. Rokicki (R.P.P.), 
3. S. Boianov (R.P.B.); Regata a Il-a: 
11. P. Zvoboda (R.P.R.), 2. M. Runcu, 
3. P. Rokicki; Regata a IlI-a: 1. M. 
Runcu, 2. P. Zvoboda, 3. P. Rokicki. 
Clasament: 1. Mircea Runcu 2099 p. : 
2. P. Zvoboda 1400 p, 3. P. Rokicki 
11145, 4. S. Boianov 622, 5. P. Encev 
((R.P.B.) 496. FINN: Regata a 11-a: 
II. Y. Szloser (R.P.P.), 2. A. Horovea- 
nu (R.P.R.), 3. F. Danoilov (R.P.B.): 
Regata a IlI-a: E. Enopian (R.P.R.), 
2. Y. Szloser, 3. A. Horoveanu. Clasa
ment: /. Y. Szloser 2099 n.: 2. E. 
Enopian 1123 (a fost descalificat în 
regata a Il-a pierzînd puncte pre
țioase), 3. A. Horoveanu 1026, 4. P. 
Purcea (R.P.R.) 600, 5. F. Danoilov 
525 p. SNAIP: Regata a Il-a: 1. V.

Costescu—I. Naum (R.P.R.) 2. I.
Tazbir—V. Soicsinski (R.P.P.). 3 T. 
Millio—M. Saghin (R.P.R.) ; Regata 
a IlI-a ; 1. V. Costescu—I. N- uni, 2. 
T. Millio—M. Saghin, 3. I. Tazbir— 
V. Soicsinski. Clasament: 1. V. Cos
tescu—1. Naum 1923 p., 2. T. Miilio- 
M. Saghin 1622, 3. I. Tazbir—V.
Soicsinski 923, 4. Z. Mihalski—J. Ro- 
manovski (R.P.P.) 895 p., 5. V. Ni- 
kolov—I. Gheorghiev (R.P.B.) 400 p. 
STAR: Regata a Il-a: 1. P. Mânu— 
Gh. Petrescu (R.P.R.) 2. J. Kovalev- 
ski—H. Biedinski (R.P.P.), 3. E.
Groza—A. Nahabedian (R.P.R.) ; Re
gata a IlI-a : 1. P. Mânu—Gh. Pe
trescu, 2. P. Șulga-T. Lilov (R.P.B.). 
Obținînd primul loc în cea dintîi re
gată, în urma judecării contestației 
depuse, și situîndu-se pe primul loc 
în următoarele două regate, echipajul 
romîn Putu Mânu—Gh. Petrescu 
conduce detașat în clasament 
(2109 p.), fiind virtual cîștigător.

P. ENACHE— coresp. regional

Campionatul republican de popice pe echipe 

Jocuri disputate și surprize 
in prima zi a turneului final

ORAȘUL STALIN, 17 (prin tele
fon). — Miercuri după-amiază am 
asistat pe arena C.F.R. din localitate 
la deschiderea festivă a finalei cam
pionatului republican de popice pe 
echipe.

Meciurile au plăcut prin dîrzenia cu 
care s-a luptat și au dat loc la unele 
rezultate neașteptate. Astfel, campioa
na țării la băieți, O. S. Oradea, a fost 
condusă încă de la început de C.F.R. 
Timișoara. In plus, maestrul sportului, 
Ittliti Varga, unul din components de 
bază ai echipei orădene, a fost depă
șit categoric de Grigore.Rabl la o di
ferență de 66 puncte, care a mărit 
avantajul echipei ■ feroviare la 154 
popice. In același timp, pe primele 
două piste, jucătorul loan Apati (Con
structorul Pitești) făcea sforțări se
rioase în compania lui Nicolae Con
stantin (I.O.R.) pentru a reface din 
handicapul echipei sale. Iată situația 
la ambele jocuri după primele patru

perechi : C. S. Oradea — C.F.R. Ti
mișoara 2985 p.d. — 3139 p.d., I.O.R. 
Buc. — Constructorul Pitești 3027 
p.d. — 2929 p.d. Întrecerile continuă 
la ora cînd telefonez, cu ultimele două 
schimburi.

In cadrul întîlnirilor feminine, dis
putate pe arena „Metrom", Voința Ti
mișoara a întrecut fără emoție tînăra 
formație „Hîrtia" din Piatra Neamț, 
cu scorul de 2202 p.d. — 1818 p.d. In 
acest moment, echipa campioană a 
țării, Recolta București, este condusă 
de Voința Tg. Mureș, după primul 
schimb, cu 80 de popice.

TR. IOAN1IE5CU

Echipa feminină de tetal 
Știința București 

pleacă iii R. D. taană
Astăzi părăsește Capitala, plecînd 

in R.D. Germană, echipa feminină de 
handbal Știința București. Handbalis
tele bucureștene vor susține In R.D. 
Germană trei jocuri, după următorul 
program: duminică 21 iunie cu Loko
motiv Leipzig la Leipzig, miercuri 24 
iunie cu Chemie Leuna la Leuna și 
duminică 28 ilmie cu Einheit Dresda 
la Dresda. Este posibil ca după în
cheierea acestui turneu echipa bucu- 
reșteană să se deplaseze în Austria 
pentru un joc sau două.

Meciurile C.F.R. Grivița Roșie-C.C.A. 
și Constructorul-Dinanio în „nocturna 

rugbistică“ de sîmbătă
Intre 24-27 iunie

Etapa de zonă a campionatelor republicane 
individuale de box

Boxerii au fost
Mărfi seara a avut loc la sediul Fede

ralei Romîne de Box tragerea la sorți a 
etapei de zona a campionatelor republi
cane individuale de box pe anul 1959. Cu 
acest prilej au fost desemnași boxerii care 
vor participa la „zonele" de la Craiova, 
Constanfa, Cluj și Orașul Stalin.

ZONA CRAIOVA

Cat. muscă : M. Dobrescu (CCA), Al. 
Bariciu (CB.), St. Mihâilescu (Dinamo 
Buc.), E. Moldoveana (CSM Reșița), GH. 
.GHITA (CFR-ICI).

Cat. cocoș : A. Olteanu (Metalul Buc.),
M. Ghencea (Marina Constanța), R. Davi- 
dovic. (Spartac Buc.), V. Teodorescu (Ra- 
p,d Cluj), C. Calenciuc (CSMS lași), V. 
Fleș .Dinamo Oradea).

Ca), pană » E. Cișmaș (CCA), C. Popa 
(Dinamo Buc.), I. FLOREA (C. Lung Mus
cel), C. Bohor (Dinamo O. Stalin), E. Dinu 
(Metalul Buc.J, D. Dumitrescu (Metalul 
Buc.), M Urlățeanu (Dingmo Buc.), A. 
Dragan (CSA O. Stalin).

Cat. semiușoară : D. Done (Metalul Buc.), 
O. Baciu (Voința Clui), M. Pînzaru (CSM 
Galați), V. SPULBER (C.B.), M. Albu (Voin 
ța Ploești), I. Crîmpiță (Energia Cîmpina), 
V. CĂPUȘAN (Unirea Timișoara).

Cat. ușoară : I. Demeter (Spartac Buc.), 
O. Mărăcineanu (Dinamo Craiova), S. Bo- 
goi (CSM Galati), A. ROSNOVSCHI (Con- 
str. Buc.), I MARCU (C. Lung Muscel). Tr. 
J.ga (Faru> Constanta)

Cat. semimijlocie : I. Dragnea (Dinamo 
Buc.), Gh. Lică (Progresul Brăila), C. Bilă 
(Dinamo Craiova), C. Sfoian (Dinamo Buc.), 
C Kiss (Vo’nța Ploești). ■ S. Trifan (Energia 
Cîmpina).

Cat. mijlocie ușoară : N. Șerbii (CCA), 
I. Botezan (CFR Cluj)' C. Moreanu (Moqo 
șoaia), I. Low (Metalul Buc.), C. NEAGU 
(Voinfa Constanta).

Cat. mijlocie : P. Deca (Dinamo Craio
va), I Manea (Dinamo Buc.), A. Cristea 
(CSM Galati), C. Peterman (St. Roșu O 
Stalin).

Cat. semigrea : P. Zaharia (Steagul Roșu 
O. Stalin), Gh. Rossler (C.B.).

Cat. grea : Gh. Negrea (CCA)

ZONA CONSTANȚA

Cat. muscă : L. Ambruș (Dinamo Buc.),
N. Eremia (CCA Buc.), E. ILIESCU (lași), 
L. Fereșteanu (CSA Cluj), A. Săraru (Stea
gul Roșu O. Stalin).

Cat. cocoș : V. Schiopu (CCA), M. Ma-

repartizați pe zone prin tragere la sorți
rinescu (Dinamo Craiova), V. Murtaza 
(CSA Craiova), St. Dumitrache (Spartae 
Buc.), A. Ciucă (CB), I. Stoica (CB).

Cat. pană : V. Stoianovici (CSM Reșifa), 
M. Miclăuș (Voinfa Cluj), D. Fieraru 
(Spartac Buc.), N, Popa (C.S. Galați), Gh 
Octavian (CCA), C. Gheorghiu (Dinamo 
București), P. Zăinescu (Energia Cîmpina), 
Z. Motea (Știința Craiova).

Cat. semiușoară s I. Mihalic (Dinamo 
Buc.), St. Bogdan (Metalul Buc.), D. Boian
giu (CSM Galați), C. Preda (Marina Con
stanta), I. Nicolae (Dinamo Craiova), P. 
Rînjea (Voința Ploești).

Cat. ușoară : C. Gherasim (Voința Buc.), 
I. Pîrvu (Știința Craiova), St. Comaroni 
(CSA Cluj). D. Gui (CSM Reșița), GH. TĂ- 
NASE (Gr. Roșie Buc.).

Cat. semimijlocie : M. Stoian (Știința 
Buc.), O. Silberman (Știința Buc.), N. Niță 
(Spartac Buc.), Gh. Eremia (CSM Galați). 
A. Gănescu (Dinamo Buc.), E. SPULBER 
(Șc. sportivă lași), M. VOICU (C.S. Ora
dea).

Cat. mijlocie ușoară : D. Rizea (Metalul 
Buc.), N. Stoenescu (Marina Constanța), 
A. BARTEȘ (Metalul Tîrgoviște), V. Bogoi 
(CSM Galați), I. Vasilov (Voința Buc.).

Cat. mijlocie : V. Vlădescu (CFR Ploești), 
Z. Ciocîrlan (CSA Oradea), St. Mașcovescu 
(CSM Reșița), M. Nicolau (Energ-a Cîm
pina).

Cat. semigrea : O. Cioloca (CSM Reșița), 
D. Trandafir (CFR-ICI), T. BLTNDU (CSA 
G urgiu).

Cat. grea : V. Mariutan (Dinamo Buc.), 
M GHEORGHIONI (Met. Hunedoara)

ZONA CLUJ

Cat. muscă : V. VintiRă (Dinamo Craiova), 
A. Nuri (Voința Constanța), I. Toma 
(Voința Buc.), ST. COSTESCU (Șc. sporti
vă Cluj), I. Avram (Dinamo O. Stalin).

Cat. cocoș : C. Toma (Dinamo Buc.), N. 
FiFqganu (Dinamo Craiova), V. Filiuță 
(CSM Galați), A. Morăruș (Gr. Roșie), G. 
Popa (Steagul Roșu O. Stalin). D. Răgăîie 
(M-,-‘“»o Constanta).

Cnt. nană : I. Boceanu (Gr. Roșie), I- 
lr:za (CSA Craiova), T. Luc:an (Metalul 
Buc.), C. Văduva (Jiul Craiova), I. PE- 
T?5SCU (CSM Reșița), St. Aurică (Marina 
Cons'onta) Gh. Lache (Voința Buc.), M 
proarij (CSM Galați).

Cat. sem'ușoară î M. Trancă (Dinamo 
Buc.), V. lonescu (Dinamo Craiova'. M. 
Godeanu (Dinamo Craiova), P V”itiu 
(Voința București), N. Lupu (Steagul Roșu 
O. Stalin), C. Calciu (Spartac București).

Cat. ușoară : F. Pazmani (Dinamo Buc.),

I. Ailenii (Dinamo O. Stalin), V. Sășeanu 
(Dinamo O. Stalin), A. Naghi (Voința 
Cluj), I. Rodicenco (CSM Galați), GH. BA- 
BOS (Dinamo Oradea).

Cat. semimijlocie : V. NEAGU (Șc. spor
tivă UCFS Constanța), I. Gheorghe (Mo- 
goșoaia), M. Rînjeu (Unirea Timișoara), 
P. Enache (Voința Ploești), A. Eftimiu 
(Voința Buc.), P. Dobre (Dunărea Brăila), 
N. MOCSAR (Dinamo Oradea).

Cat. mijlocie ușoară : C. lordache (Di
namo Craiova), Gh. Buzatu (Dinamo Cra
iova), I. Pătran (Energia Cîmpina), St. 
Itoafă (Farul Constanța), GH. PETRIC (Di
namo Oradea).

Cat. mijlocie : V. Tiță (CCA), Gh. Si- 
mion (Metalul Buc.), I. PĂUNOIU (Voința 
Buzău).

Cat. semigrea : I. Ferentz (Dinamo Craio
va), Al. Ghiță (CSM Galați), St. Comăne- 
scu (CB).

Cat. grea : St. Marcoviceanu (Dinamo 
Craiova), I. Petrof (Voința Buc.).

Clubul Dinamo a luat lăudabila ini
țiativă de a organiza sîmbătă, pe 
stadionul Republicii, o „nocturnă rug- 
bistică", dotată cu „Cupa Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studenților"’.

Competiția, la care vor participa pri
mele patru clasate în turul campiona
tului: C.F.R. Grivița Roșie, C.C.A., 
Constructorul și Dinamo, va continua 
și joi prin jocurile în care se vor în- 
tîlni învingătorii și învinșii între ei. 
Meciurile de sîmbătă au fost trase la 
sorți și ele se vor disputa după urmă
torul program: Constructorul — Di
namo, (ora 18,30) și C.F.R. Grivița 
Roșie — G.G.A. (ora 20).

Sperăm că aceste partide, care aduc 
în întrecere marea majoritate a juca-

torilor echipelor noastre reprezentative, 
se vor ridica la un înalt nivel, cu atît 
mai mult cu cît toate formațiile vor 
prezenta garniturile complete.

ZONA ORAȘUL STALIN

Cat.
Mihai
Buc.),

Cat.
Gale (IMB Timișoara), 
lăți), O Eremia ÎCB'. 
ța Ploești). I. ' "_Ț’ _ 
V. Mahu (Voința lași).

muscă : N. Puiu (CSM Reșița), .... 
(Spartac Buc.), M. Cristea (Metalul 

C. Gui (Dinamo Craiova).
cocoș : N. Mîndreanu (CCA), E. 

P. Pavel (CSM Ga- 
GH. RĂILEANU (Voin- 

NUTIU (Dinamo Oradea),

Cat. pană ? A. Farcaș (Dinamo Craiova), 
N. TUROȘ (Constr. Clui), St. Văcaru (Ma- 

7 '. Militaru (Voința Buc.),
M. Goanță (Gr. Roșie), M. Pîrvu (Constr. 

Cîmpina), G.

M.

Sîmbătă și duminică

Tinerii MM$ii romini din nou învingători: 
R. P. R.-R. P. U. 18-12 (9-4)

(Urmare clin pag. 1)

’Acțiunile s-au terminat ou goluri, însă 
diferența de scor a continuat să osci
leze la 4—5 puncte in favoarea for
mației noastre. Scor final: 18—12.

In acest meci echipa R.P. Romine 
* aliniat următoarea formație: Ha- 
berpursch (din min. 35 Red!) — Ilie
scu, Bădulescu, Nițescu, C. SeJaru, 
V. Selaru — Hnat, Covaci, Nodea, 
Costache I, Bulgarii — jucător de 
de schimb Cornel Oțelea. Au marcat: 
Nodea (9), Bulgaru (7), Hnat, Cos- 
tache I pentru R.P. Rotnină și Fe- 
kete (4), Somni (3), Csiki (2), Penezi, 
Kaloczi și Hettenyi pentru R.P. Un- 
ijgară.

Celălalt meci disputat în cad-'d 
Seriei a II-a s-a încheiat cu un re
zultat surpriză dar... favorabil echipei 
noastre! Intr-adevăr, selecționata Au
striei intrecind Elveția cu scorul de 
U5—13 a netezit drumui spre primul

loc în clasament și deci, spre me
ciul final echipei reprezentative a țării 
noastre. In urma acestui rezultat i- 
samentul seriei a Il-a din cadrul 
turneului final al campion atu'ui mon
dial este următorul:

rina Constanta), I. 
f "...
Buc.), D. Șerban (Energia 
DUMITRESCU (Dinamo Buc.).

Cat. semiușoară : V. Czegeli (CCA), I. 
Toth (Dinamg O. Stalin), M. Muscurel 
(Spartac Buc.), D. Prunoiu (Dinamo Crao- 
va), FL. ONISEI (Gr. Roșie), P. VÂLEANCA 
(CSA Bacău)

Cat. ușoară : C. Dumitrescu (Dinamo 
Buc.), I. Olaru (Dinamo Craiova), D. 
Gheorghe (Metalul Buc.), P. Pîrlea (CSA 
Craiova), M .MIREA (Gr. Roș:e), VI. Car- 
vanschi (Steagul Roșu O. Stalin).

Cat. sem*mijlocie : N. Linca (Dinamo 
Buc.), P. Baltă (Dinamo O. Stalin), E. Dă- 
nilă (Metalul Buc.), St. Bejan (CCA), I. 
Marin (CB) D. BĂLĂCI (Semănătoarea).

Cat. mijlocie ușoară : M. Balaș (Dina
mo Buc.), P. Cazacu (Jiul Craiova), Gh. 
Deac (Constr Cluj), I. PIȚIGOI (Șc. spor
tivă Pitești), D. Negrea (CSA Sibiu).

Cat. mijlocie :
Buc.), V.
Niculae (Voința 
Sibiu).

Cat. semigrea : V. Ghețu
T. Bătrînu (Spartac Buc.).

Cat. grea : D. Ciobotaru
Federația a invitat la etapa de zonă o 

seamă de boxeri tineri care 
în real progres. Numele lor 
majuscule.

Concurs de gimnastică 
ai loturilor R. P. R.

Federația romînă de gimnastică or
ganizează sîmbătă și duminică în 
sala Floreasca un important concurs 
la care vor lua parte sportivi și spor 
tive din lotul republican. Printre cei 
ce vor evolua cu acest prilej se află 
Elena Teodorescu șj Sonia Iovan, care 
ne-au reprezentat recent la „Cupa Eu
ropei", Gh. Tohăneanu, Gh. Stanciu 
și alții. Sîmbătă gimnastele și gim 
naștii vor prezenta exercițiile impuse, 
iar duminică pe cele liber alese. In 
ambele zile întrecerile vor începe la 
ora 17.

Concursul loturilor R.P.R. de gim
nastică este organizat în cinstea Fes
tivalului de la Viena. El va conta 
și ca o ultimă selecție în vederea 
întîlnirii cu reprezentativele R.D.G. de 
l a 27—28 iunie.

Concursul ciclist 
al școlilor sportive 

II. C. F. S.
PLOEȘTl, 17 (prin telefon); — 

36 din cei mai tineri cicliști au luat 
startul miercuri după-amiază în prima 
etapă (Ploești—Văleni—Ploești, 58 
km) a concursului rezervat școlilor 
sportive de tineret. La start am re-' 
marcat prezența unor tineri rutieri ta- 
lentați, viitoare cadre de nădejde ale 
ciclismului nostru, cum sînt Tr. Cojoc - 
neanu și Virgil Jica (Or. Stalin), Va- 
leriu Coslovschi (Timișoara), Milea 
Căpriță (Brăila), Ștefan Padiu și 
Mircea Dumitrescu (Ploești), D. Cră
ciun și Gh. Chircoiaș (București) și 
D. Paraschiv și Gh. Vasilescu, juniori 
la Clubul Victoria București.

O frumoasă comportare au avut în 
această etapă tinerii cicliști D. Pa
raschiv, Gh. Vasilescu și Virgil Jica, 
care au ocupat, în ordine, primele trei 
locuri în I h 29:26, 1 h 29:36 și, res
pectiv, 1 h 29:46.

In clasamentul pe echipe primul Ioc 
a fost ocupat de Victoria București cu 
4 h 29:48, urmată de Șc. sp. U.C.F.S. 
Orașul Stalin și Șc. sp. U.C.F.S. 
Ploești cu același timp. Joi va avea 
loc etapa a Il-a, pe distanța Ploești— 
Sinaia (62 km), vineri este zi de 
odihnă, iar sîmbătă se va alerga ulti
ma etapă Sinaia—Ploești

M. BEDROSIAN 
corespondent regional

D. Gheorghu (Dinamo 
Gh. 

(CSA
Vîlvari (Marina Constanța), 

Negrea

(Dinamo

(Dinamo Buc.).

s-au dovedit 
este scris cu

Turneul de șah de la Balatonfiired
Soos a remizat cu Holmav și după zece runda se menține 

pe locui II
BUDARESTA (prin telefon). —

Turneul internațional de șah de la 
Balatonfiired se apropie de sfîrșit. Au 
mai rămas de jucat doar trei 
maestrul romîn Bela Soos 
forma bună arătată încă de 
putui concursului. In runda 
Soos a cîștigat o frumoasă partidă la

runde și 
confirmă
la înce- 

a VHI-a

1. R.P. Romînă
2. Elveția

3. Austria
4. R.P. Ungară

2 2 0 0 37:18 4
2101 24:22 2
2 10 1 21:32 2
2 0 0 2 19:29 0

In seria I s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Germania—Suedia 
16—-6; Austria B—Danemarca 10—5. 
In această serie primul loc va fi o- 
cupat în mod cert de echipa unită a 
Germaniei.

Astăzi se dispută ultimele jocuri
din cadrul seriilor. Formația țării
noastre întîlnește în 
den echipa Elveției.

localitatea Ba- 
Practic, echipa

R.P. Romînă nu poate pierde primul 
loc în serie, deoarece ar trebui să fie
învinsă în acest meci la o diferență 
de. scor de peste 8 goluri, ceea ce 
este foarte puțin probabil.

• TENISMANUL SOVIETIC To- concursul de la Moscova: înălțime —
mas Lejus a obținut un remarcabil Kaskarov 2,10 m, 400 m. g.' Lituev 
succes, cîștigînd proba de. juniori în 51,5 sec., triplusalt — Fedoseev 16 24 
cadrul turneului de la Buckham. El . . — . —
a învins în finală cu 6—3, 7—5 pe 
englezul Ralf Taylor. Finala mascu
lină a revenit greu, în trei seturi, lui 
Olmedo care a dispus cu 8—6, 4—6, 
6—4 de Nielsen.

In eliminatoriile turneului de tenis 
de la Wimbledon Lejus l-a învins pe 
chilianul Aguirre cu 6—3, 6—2, 6—3.
• LA 28 IUNIE va avea loc la 

Katovice întîlnirea de fotbal dintre 
echipele R. P. Polone și Spaniei pen
tru „Cupa Europei".
• ATLEȚ1I SOVIETICI au obținut 

o serie de rezultate valoroase în

m, lungime — Fedoseev 7,60 m, cio
can — Rudenkov 63,36 m, disc fe
mei — Ponomareva 51,14 m.

• IN CAMPIONATUL DE FOTBAL
AL U.R.S.S.: Torpedo — Sahtior 3—1, 
Ar. Sovietelor — Spartak 4—2!
T.S.K.M.O. — Dinamo Tbilisi 0—2, 
Dinamo Moscova — Lokomotiv 7—1. 
In clasament conduce Dinamo Mos
cova cu 15 p. urmată de S.R.V.O. 
Rostov 11 p., T.S.K.M.O. și Lokomo
tiv 10 p. (un meci mai mult jucat).
• IERI la Leningrad echipa de fot

bal Zenit din localitate a dispus cu 
3—0 (3—0) de cunoscuta formație 
franceză Reims.

Dely. Adversarul său a sacrificat un 
n'oii, pe care Soos l-a acceptat. Prin- 
tr-o apărare foarte exactă șahistul ro
mîn a respins toate amenințările, ob
ținînd victoria. In aceeași rundă s-a 
produs o mare surpriză prin înfrînge- 
rea suferită de Holmov la Bilek. De 
asemenea, puțini se așteptau ca Por- 
tisch — campionul Ungariei — să fie 
întrecut de Haag. In felul acesta după 
runda a VIII-a Soos îl ajunsese pe 
Holmov pe primul loc în fruntea cla
samentului. In runda a IX-a, însă, mae
strul romîn a pierdut la Forintos în 
timp ce Holmov, cîștigîn<f la Florian, 
a restabilit diferența de un punct 
dintre lideri. Continiiîndii-și seria vic4 
toriilor Haag l-a învins pe Uhlman.- 
Portisch a remizat cu Dely. In runda 
a X-a a avut loc mult așteptata par
tidă Soos —■ Holmov. După o luptă 
interesantă întîlnirea s-a terminat la 
egalitate. Portisch l-a învins pe Fo-< 
rintos iar Uhlman a întrerupt partida 
cu Dely.

După zece runde clasamentul este 
următorul: 1. Holmov 7’/2 p., 2. Soos 
B’A P-, 3. Ujtelki 6 p., 4—5. Uhlman 
(1), Portisch 5l/2' p., 6—8. Honji, Klii- 
ger, Bilek 5 p., 9—11. Haag (1), Delp 
(1), Florian 4 p., 12—13. Neikirch 
(1), Forintos 3‘/2 p., 14. Beni 3 p.

I
Z. SUBERT
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