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• Echipa feminină a R.P.R.' j 
concurează la Berlin

Ieri dimineață a părăsit Capitala, pe 
calea aerului, lotul reprezentativ de ca
notaj academic (fete) al B-P. Romlne, 
care va participa la sf îrșitul acestei ’ 
săptămîni l-a Beilin, la tradiționala ne
gată internațională <îe la Grtînau. E- 
chipe’e noastre vor participa «a toate 
probele feminine (simplu, diublu, 4+1 
rame, 4+1 vîsle șl 8+1). Din lot fac, 
parte — printre altele— maestrele spor
tului Florica Ghiuzelea, Marta Kardos, 
FeHci-a Urziceanu, Sonia Bălan, Viorica 4 
Udrescu, alături de care vor concura 
unele elemente tinere ca Maria Panait,1 
Maria Trinks, Dora Lacatoș, etc. La' ; 
acest concurs, și-au mai anunțat parti-’1 
ciparea sportivi din U.R.S.S., R P. Un
gară, R. Cehoslovacă, R.P. Polonă, R-D. 
Germană și R.F. Germană.
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• Loturile reprezentativelor o- 
rașului Moscova pentru turneul > 
de !a București 1

O telegramă venită ieri dimineața <Te' > 
la Moscova pe adresa Federației romîne 
de ‘ volei, 
lor de volei —- —------------------- —
derea turneului ce va avea ioc în curîmd 
în Capitală. Echipa feminină va fi al
cătuită din Alexandra Cuudina, Lidia 
Eremeieva, Lidia Strelnikova, Ludmila' , 
Buldakova, -Li Fa Konovalova. Marrte 
Abben, Antonia iașina, Tamara Piro- 1 
gova, Tariiara JBubcikova. Mmma Bro-< . 
lokova, în timp ce din formația mas- < 
"•■Ună nu vor lipsi lasahov, CesnoRo-v. 

adzelevkl, Poropin, Kovalenko, K“- 
. .nîi, Gavrilov, Iakovlev, Liteaghin,

și în Austria
— Scurtă convorbire cu antrenorul federal Nicoiae Nedeff —

Marți seara s-a reîntors în Capitală echipa reprezentativă de handbal a 
țării noastre, care a participat la campionatul mondial desfășurat în Austria 
între 14 și 21 iunie. In cadrul acestei competiții handbaliștii noștri au reușit 
excelenta performanță de a se clasa pe Jocul secund, după redutabila echipă 
unită a Germaniei.

Nu mult după sosirea delegației am 
avut .prilejul să stăm de vorbă cu an
trenorul federal Nicolae Nedeff, care a 
însoțit echipa în Austria. Cu acest pri-

t, anunța ioturile reprezentative^ 1 ]ej am aflat o serie de amănunte inte- 
olei «ale orașului Moscova în v-e- . ’_ . _ _ r- . __ e  -i I r, r-m I r» A r. imit» oc o mor r îl _’resante, legate de frumoasa comporta

re a. echipei noastre.
• — Cum s-au petrecut lucrurile în 
meciul final ?

. — Pentru a vă răspunde la această 
■’ \intrebare este necesar să precizez, în 
i.iprimul rind, că echipa țării noastre

Spartachiada de vară a tineretului

Etapa orășeneasca la Sibiu
Peste 1300 sportivi din orașul Sibiu 

s-au întrecut timp de o săptămână în 
Cadrul etapei orășenești a Spartachia- 
de.i de vară a tineretului. Concomitent 
cu întrecerile sportive a qvut loc și 
Festivalul tineretului din orașul Sibiu. 
' Iată acum campionii: Handbal (m): 
înainte Sibiu; Handbal (f): Steaua ro
șie; Volei (m): Electrica; Volei (I): 
Drapelul roșu; Fotbal: Avîntul tine
resc, Ciclism oraș: V. Olaru (asociata 
Pielarul); Tir: Dumitru VoFcitan 
iCSA 3) ; Elena Dinculescu (Săgea
ta); Popice: Emil Bozdoc (Libertatea), 
Ioana Arsenoiu (Libertatea). Atletism: 
100 m junioare: Traude Klein (Pro

stii școlar) 14,2; 100 m. juniori: 
,.diau Popovici (Tânărul muncitor) 
112,6; 100 ni. seniori: Richard Lbew 
(Înainte) 11,9; 500 m. junioare: Ma-

riane Muscope (înainte) l:35>0; 1000 
m. juniori: Ion Ordeanu (Știința) 
2:52.8; Greutate junioare: Grette Ko- 
enige (Progresul școlar) 8,68 m. Greu
tate senioare: Sinkoener Ecat. (Tînă- 
rul sanitar) 9,23 m. Greutate bărbați: 
Laurian Dobrotă (Dinamo) 11,45 m. 
Înălțime juniori: Gh. Ciobotaru (Avîn- 
tul tineresc) 1,63 ni. înălțime seniori : 
I. Stănilă (Dinamo) 1,71 m. înălțime 
junioare: Anelise Gabani (Progresii 
școlar) 1,35 nt (nou record orășenesc), 
înălțime senioare : Ecat. Sinkoener (Tî- 
nărul sanitar) 1,38 ni. Lungime juni
ori: Ziegfrid Zink (înainte) 5,72 ni. 
Lungime junioare: Gerlinde Haffer 
(înainte) 4,41 in.

s-a prezentat la acest 'joc cu un poten
țial de luptă mai scăzut.

— De ce ?
— In seria noastră fiecare joc a fast 

deosebit de greu. Pentru victoriile ob
ținute în fața adversarilor din serie s-a 
consumai mtilii energie. In plus, jocurile 
din serii au dus la accidentarea lui 
Barabaș, pe care nu l-om mai putut 
folosi și a lui Nițescu și Bulgara care 
in finală au jucat nerestabiliți complet.

— Deci considerați că existau posi
bilități de a se cîștiga jocul final...

— Firește! S-a dovedit o dată in 
plus că handbalul din țara noastră are 
o valoare ridicată. Foarte multi antre
nori străini au mărturisit că au avut 
de învățat lucruri interesante din jocul 
echipei noastre. Și aici trebuie să 
spun ceva despre Șpărare. In perioada 
de pregătire am, pus In mod deosebit 
accentul pe îmbunătățirea jocului apă
rării, care a ajuns să fie foarte bun. 
Adică sistemul „om la om" cu schim
barea oameȘUor se practică atent, 
prompt și, ceea ce trebuie subliniat,prompt și, ceea ce 
foarte corect.

— Cum au jucat 
apărare ?

— Extrem de dur.

celelalte echipe în

M. VLADOIANU și C. PITARU
corespondenți

Nu exagerez deloc 
cînd spun lucrul airesla. Acest „sis
tem" nu le-a folosit insă, pentru că ju
cătorii brutali au fost de cele mai 
multe ori sancționați...

— Ce impresie a produs rezultatul 
echipei noastre?

— Toți Specialiștii prezenti lă cam
pionatul mondial au fost de acord 
că sîntem după formația germa
nă cea mai bună echipă din 
lume. De altfel, am și primit numeroase 
invitații de a disputa diferite partide 
in R F. Germană, Austria și alte țări.

Academia da...

„Foarfecă" nu face parte din abecedarul fotbalului. Totuși, jucătorul, 
j. n----------------------- inCumetă s-o execute^din echipa Centrului de Cercetări Metalurgice 

spre surprinderea adversarului său.

La sfîrșit ul săptăminii trecute a avui 
loc o „sesiune" cu totul neobișnuită 
a institutelor Academiei. Nici aula, 
nici rapoarte științifice, nici aprinse dis
cuții inlre specialiști, în sfîrșit, nimic 
din ceea ce constituie, de regulă, ca
drul manifestărilor celui nuli 'malt for 
de cultură din țară. „Sesiunea" de 
care vorbeam a avut loc ... pe un teren 
de sport. Cercetătorii zecilor de insti
tute, centre, colective ale Academiei 
și-au dat intîlnire pe terenul de sport 
al Institutului Agronomic, unde avea 
să fie dat semnalul de începere a unei 
interesante competiții organizată în 
cinstea zilei de 23 August: „Acade- 
miada".

Care sint preferințele in materie de 
sport ale celor ce lucrează la Acade
mie ? Pe primul loc, și aici, fotbalul... 
Apoi volei, șah, tenis de masă, tenis. 
Toate aceste sporturi sint cuprinse in 
programul „Acitdemiadei". Fotbalului i 
s-a rezervat insă cinstea de a face 
inaugurarea.

Asistăm la meciul dintre echipele 
Centrului de cercetări metalurgice și

Astăzi, pe Stadionul „23 August^

Dinamo București și Alessandria (Italia)
deschid sezonul fotbalistic internațional de vara

Deschiderea sezonului fotbalistic in
ternațional de vară coincide cu un 
pleci de mare interes : Dinamo Bucu
rești—Alessandria. V-izita valoroasei 

jichipe italiene — prima care joacă 
în țara noastră după 1944 — este 
'așteptată cu viu inters de amatorii 
de fotbal. Mai ales că prima sa par
tidă are loc în compania uneia din cele 
mai în formă echipe romînești: Dina- 
imo, deținătoarea Cupei R.P.R. Faptul 
că ambele echipe aliniază cele mai 
bune formații ale lor constituie o ga
ranție că întîlnirea de azi va cores
punde așteptărilor spectatorilor bucu- 
reșteni. Jocul, cum se știe, are loc 
pe Stadionul ,,23 August", după ur
mătorul program:

Ora 15,45 : Dinamo București—Di- 
jiamo Or. Stalin (juniori)

Ora 17,45: Dinamo București •— 
Alessandria, ar’5. V. Măicănescu.

( De vbrbă cu oaspeții italieni
* Fotbaliștii italieni sînt oaspeții Ca
pitalei de marți seară, cînd au sosit 
cu avionul.

— Călătoria a decurs în condiții 
'Optime și rtu ne simțim deloc obosiți 
■— ne-a declarat la sosire antrenorul 
Luciano Robotti.

De altfel, jucătorii au dovedit a- 
ces't lucru prin dispoziția arătată și 
printr o deosebită vervă... caracteris
tică italienilor.

— Aveți nume cunoscute în echipa? 
l-am întrebat pe Robotti.

■i_ Desigur, Ați auzit probabil de

Ieri după amiază-, condacătoru și jucătorii echipei italiene de fotbal 
Alessandria au vizitat Stadionul „23 August", pe Oare astăzi are loc meciul 
ou Dinamo București.

internaționalul Giaoomazzi, de inter
naționalul argentinian Tacohi și de 
elvețianul Vorriaiithen. Giacotirazzi a 
jucat de 6 ori în „squadra azzura" 
(n.n. reprezentativă Italiei) jar Voo» 
lănthen de 12 ori în naționala Elve
ției. Dintre cei ctwioscuți, lipsește doar 
Lorenzi, tfnul dti cei mai buni ata- 
eanți aj echini. Regretăm că

venit, dar el nu suportă călătoria cu 
avionul...

Am deplasat cea mai hună for
mație, care a făcut zile grele echi
pelor fruntașe Internazioiiaîe (1—I), 
Juventus (de două ori meci mal — 
2—2) și a dispus cti 1—0 de Bdogma, 
cu 2—1 de Napoli etc.

Iată, de altfel, componența echipei:

CUMAN — NARDI, GIACOMAZZI, 
SN1DERO—BQN1ARDI, PISTOtREHO 
— MANENTI, GERARDO, VON- 
LANTHEN, DORIGO, TAGGHI. Re
zerve NOTARNICOLA.—portar, PA- 
SSA.RIR (inter stînga) și MAȘTERI 
(half stînga).

— Cum v-ați pregătit pentru jocu
rile din țara noastră ?

—. Campionatul a luat sfîrșit dumi
nica trecută, mi timpul săptătnînii 
neam antrenat, iar sîinbătă (20 iu
nie) am jucat cu cunoscuta formație 
engleză Fulham (în Care joacă inter
naționalul Haynes), ou care am ter
minat la egalitate : 2—2.

— Ce părere aveți despre meciurile 
cu Dinamo și Farul ?

— Sper să facem jocuri bune, a- 
preciate de public. Indiferent de re
zultat, cred că ar fi utile cit mai 
multe jocuri între echipele italiene și 
romînești.

Ieri, echipa Alessandria a vizitat 
stadionul „23 August", locul de des
fășurare a partidei cu Dinamo Bucu
rești.

Dinamovlștii sînt gata de jac
Echipa Dinamo s-a pregătit intens 

în vederea jocului de azi în care va 
alinia formația: CO^MA — PUPA, 
CALINOlU, PANAIT—AL. VASILF, 
NUNVFiILLER — V. ANGHFL, CON
STANTIN, ENE I, SXAXACS I, KO- 
SZF.GY.

Rezerve: Datcn (portar — de la 
Pompierul), Szakacs 11 ■ (fundaș), 
Ssokd. si Semeiiescu (înaintașii.

Foio: I. Mihăică
Institutului de energetică. O primă re- 
marcă: toți jucătorii sint tineri. A 
doua: chiar dacă nu se joacă uneori 
prea... academic, totuși meciul e plă
cut, prin impetuozitatea cu care este 
dusă lupta, prin acele faze nostime 
de care abundă aceste . intib.iiri intre 
„•lespecialișii". Rezultatul final con
sfințește victoria ,, metal urgisi Hor" cu 
2-0. Facem cunoștință cu cițiva din 
compo/ienții echipei 'învingătoare : ingi
nerii Alfons Rai rein, cercetător princi
pal, Constantin C.ornearui, Ștefan 7.ă- 
mîrcă și Nicolae Dragan. cercetători, 
laborardii Mihai Manea si Ion Paras- 
chiv, strungarul Cornel Bora, electrici
anul Constantin Moroianu. Ca și in 
producție, cercetătorii și tinerii munci
tori sini împreună și pe terenul de 
sport. Prietenia tor se întărește ca 
fiecare zi. Aflăm că strungaru-l Bora 
electricianul Moroiana și al ți t inert 
muncitori urmează cursurile școlii me
dii serale. Tinerii ingineri s-au hoiărît 
să-i ajute: unul la latină, altul la ma
tematici, altul la chimie... Și, după 
cum o arată notele acestui sfîrșit dt 
an școlar, lucrurile merg foarte bine.-.

Dar numai tinerii fac sport h .Aca
demie? „Nu, ne răspunde profesorul 
Mircea Gheorghiu, secretarul asociației 
sportive „Academia". Tineretul s-a în*  
dreplat în general spre fotbal și voleli 
Printre cei însoriși la întrecerile „Acra*  
demiadei", la șah și tenis în special, 
se numără insă și academicieni, pro*  
fesori, conducători de institute și ccn 
lectlve de muncă".

Ne-a fost greu, in mulțimea celof, 
ce veniseră in după-amiaza aceea pdț 
terenul de la Agronomie, să-i descoi 
perim pe cercetătorii Institutului dA, 
lingvistică. Propunerea pe care voinnț*  
să le-o facem atunci, le-o transmiterii 
acum! la viitoarea ediție a DicțiorM* 1 
rului limbii rotrune, să nu cumva sA 
uite ouvinfut acesta nou, născut M| 
preajma lui 23 August 1959: ACADBt 
MIADA-

1. MANOL1U

Intîlnire internațională 
de lupte Ia Lugoj

3
Slmbălă și duminică, orașul Lugo^ 

este gazda unei interesante reuniuni, 
internaționale triunghiulare de hipid, 
clasice, la care participă reprezeniatt, 
vele de tineret ale R. P. Romine, 
R. P. "Ungare și R. P. F. Iugoslavia^ 
Reuniunea se d-esfășoaiă sub denumi
rea de „CiHlcursut speranțeldr offcti-- 
pice". Amif trCemf. întrecerile s-aa 
diesfăștirai in Iugoslavia, și s-au ta- 
clieibl cu victoria rCptezeiVtativei rtoas*  
tre^



In cînsiea zilei 
de 2 iulie

1 Consiliul regional U.C.F.S. Bucu- 
iești a organizat în cinstea aniversa 
fii apariției Hotărîrii C. C. al P.M.R 
și a Consiliului de Miniștri cu- privire 
la reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră, nu 
meroase competiții sportive, dotate cu 
„Cupa 2 Iulie". întâlnirile de handbal, 
atletism, ciclism și tir au stârnit mare 
interes printre sportivii din raioane.

In prezent sînt în plină desfășurare 
etapele raionale ale acestor competiții 
iar pînă la 2 iulie se vor organiza 
etapele

Categoria B la baschet

Steagul roșu Orașul Stalin 
s*a  distanțat in seria I

De vorbă cu cîștigatorii
„Cupei regiunilor” la oină

regionale.
Stan Crîstea — corespondent

de 2 Iulie va Ji sărbătorită In 
Pașcani prin numeroase Intre-

Ziua 
orașul 
ceri sportive, dotate cu „Cupa 2 Iu
lie''.

Consiliul orășenesc U.C.F.S., tn co
laborare cu comitetul orășenesc U.T.M., 
a întocmit din timp un vast plan de 
acțiune. Pe noua bază spo'tivă din 
parcul Muncitoresc din localitate vor 
avea loc întrecerile de volei si bas
chet, la care participă echipele celor 
9 asociații sportive din oraș. Pe s‘a- 
dionul Locomotiva se vor desfășura 
'meciurile de handbal, oină si fotbal, 
iar pe arena de popice C.F.R. se vor 
întrece cei mai buni popicari din ora
șele Pașcani și Iași.

Tot in cinstea zilei de 2 iulie aso
ciațiile sportive sătești din raionul 
Pașcani vor organiza diferite manifes
tații sportive.

C. Enea — corespondent

Intre 25—28 iunie Se organizează 
la Iași un concurs de șah interregio
nal, dotat cu „Cupa 2 Iulie". La tn- 
treceri participă echipele reprezentative 
«le regiunilor Constanta, Bacău. Pi
tești, Calați și Iași, formate fiecare 
din 5 jucători și o jucătoare.

Petre Codrea — coresp. regional

Etaipa a XIIl-a a campionatului ca
tegoriei B la baschet nu a adus schim
bări prea mari în clasamentele celor 
două serii. La Rădăuți, Steagul roșu 
Orașul Stalin, liderul primei serii, "a 
întrecut categoric echipa Ireală, care 
se dovedise redutabilă în ultimele par. 
tide susținute pe teren propriu. In 
schimb, principala adversară a echi
pei, din Orașul Stalin, Știința Crp;ova, 
jucîpd la Iași în compania Medicine!, 
a pierdut la limită (47—48); rămî- 
nînd la 7 puncte de prima clasafă.

Surpriza etapei a constituit-o victo
ria echipei Voința Rm. Vîlcea asupra 
Farului Constanța. După o partidă a- 
prig disputată, în care ccnstănțenii 
conduceau la pauză cu 5 puncte, ti
nerii jucători din Rm. Vîlcra au re- 
îăcut diferența, iar în final și-au în
trecut adversarii la un punct: 58—5? 
(24—29).

In seria a Il-a, lupta pentru cali
ficarea în .
cu aceeași pasiune între cele două 
pretendente: Constructorul Cluj și 
Progresul București. Cum aminele echi
pe au terminat învingătoare și în a- 
ceastă etapă, continuînd să fie la 
egalitate de puncte, ordinea lor în cla
sament este stabilită pe baza coșave- 
rajului, care în prezent este favorabil 
clujenilor. Frumoase comportări au a- 
vut în această etapă și Rapid Cluj si 
Strungul Arad, care prin victoriile oh 
ținute s-au depărtat de zona retro 
gradării.

Iată rezultatele înregistrate în acea 
stă etapă :

Ser-ia I: Medicina lași — Știința 
Craiova 48—47 ( 20—22) ; Voința Rm 
Vîlcea — Farul Constanța 58—57 
(24—29) : Petrolul Ploești — Politeh-

nica Or. Stalin 53—45 (22 —14) ;
C.S.M. Rădăuți — Steagul roșu Or. 
Stalin 46—87; C.S.A. Bacău — Sănă
tatea Roșiori’ de Vede (amînat).

Seria a II-a: Rapid Cluj — Voință 
Oradea 57—52“ (33=26) ; Constructo-’ 
rul Cluj — Medicina Timișoara 80—38 
(38—18) : Voința S. Mare — Mureșul 
Deva 74—51 (27—24) ; Progresul 
Buc. — Voința Tg. Mureș. 70—55 
(27—26) ; Strungul Arad — luceafă
rul Sibiu 55—48 (16—lâ). Iată cla
samentele t

SERIA I:

prima categoria continuă
13
13 
1*3
13
13
13 
13
13 
13
13

1. Steagul Roșu
Or. Stalin 13 12 0 1 1036:609 37

2. Petrolul Rloeștl 13 9 0 -4 734:737 31
3. Știința Cnaiovâ 12 9 0 3 954:607 36
4 Farul Constanța • 13 8 0 5 810:680 29
5. Medicina Iași .13 5 0 8 614:634 23
6. C.S.M. Rădăuți ? 0 8 781:937 23
7. Politehnica

Or. Stalin 12 4 0 8 655:696 20
». C.S.A. Bacău 12 4 0 8 664:795 20
9. Sănătatea Roșiori

de Vede 12 4 0 8 641:866 20
10. Voința Rm. Vîlcea 13 3 0 10 667:100119

SERIA a n-a ;

37
29
26
25
23
23

1. Constructorul Cluj
2. Progresul Buc.
3. Voința Tg. Mureș
4. Voința Oradea
5. Voința S. Mare
6. Strungul Arad
7. Rapid Cluj
8. Medicina Timișoara
9. Mureșul Deva 

W. Luceafărul Sibiu

Am călătorit împreună în accelera
tul nr. 402, spre București. Ei veneau 
de la Cluj, unde participaseră la între
cerile finale ale „Cupei regiunilor", iar 
eu m-am urcat în tren de la Orașul 
Stalin. Jucătorii din echipa de oină a 
orașului București erau veseli, volu
bili, trăiau încă clipele victoriei.

— Păcat că nu ați fost cu noi. Ați 
pierdut una dintre cele mai reușite 
competiții, m-a „interpelat" maestrul 

^sportului Alexandru Ciobanii, care ca 
niciodată, avea o mare poftă de vorbă. 
Să știți, a continuat el, că din nou am 
terminat întrecerea fără nici o i’ijrin- 
gere. Am avut ambiție să cucerim și 
cea de a lll-a ediție a „Cupei regiuni
lor", fără să fim învinși.

— Tu, din teren, a intervenit antre
norul echipei bucureștene Ion Popescu- 
Buftea, nu ai putut să-ți dai chiar atît 
de bine seama cit de grea și muncită 
a fost această victorie. In turneul final 
reprezentativele regiunilor București, 
Suceava și Baia Mare ne-au dat de 
furcă. Era gata-gata să debutăm prin- 
tr-un eșec. Primul meci, cu Baia Mare, 
l-am cîștigat la o diferență de numai 
un punct. Apoi, tn partida decisivă cu 
echipa regiunii București am fost a- 
proape convins la pauză că vom face 
baraj cu formația regiunii București.

După cel de al doilea concurs republican

Campionatul categoriei B la polo
Meciurile de polo pe apă disputate 

duminică tn campionatul categoriei B 
s-au soldat cu următoarele rezultate: 
seria I: Cetatea Bucur — Școaila 
sportivă de elevi București 22—1 
(13—0) ; seria a II-a: Voința Bucu
rești — Petrolul Cîmpina 15—1 (8—0), 
Rapid București — Recolta București 
19—0 (9—0) ; seria a IlI-a: C.F.R. 
Timișoara — C.F.R. Arad 3—6 (1—3), 
Voința Timișoara — Dinamo Sibiu 
27—0 (17—0)! C.S.M. Lugoj — Jiul 
Craiova 25—1 (12—1) ; seria a IV-a: 
Voința Oradea — Voința Cluj 5—4 
(4—1); Voința Tg. Mureș — C.F.R 
Cluj 2—5 (1—2). Duminică, în etapa 
■ IlI-a, vor intra tn luptă și formațiile 
Marina Constanța și Olimpia Orașul

Stalin, așa Incit programul etapei fu 
cele patru serii este următorul; se
ria I: Olimpia Or. Stalin — Cetatea 
Bucur, Marina Constanța — Școala 
sportivă de elevi (L.B. 3), Construe 
torul București — Clubul sc.olar Bucu 
rești! seria a Il-a: C.S.A. Or. Sta
lin — Rapid București, Petrolul Cîm 
pina — Recolta București, Școala spor 
tivă de elevi București — Voința 
București; seria a IlI-a: C.F.R. Ti 
mișoara — C.SM. Lugoj, Jiul Cra'o- 
va — Voința Timișoara, 
bftl — -
Voința Oradea — Voința Tg. Mureș. 
Voința Cluj — Metalul Cluj, C.F.R 
Cluj — Granitul Orașul Dr. Petru 
Groza.

Dinamo Si-
C.F.R. Arad ; seria a IV-a '

Sosirea tn finala probei de 6G m plai fete.

Am răsuflat ușurați numai datorită fap
tului că Ivan Voicu s-a pripit, irosind 
multe acțiuni ale 
nii București.

•— Se pane că 
curi de uzură.

— Intr-adevăr, 
meciurilor au fost aprig disputate, insă 
să știți că nivelul tehnic și tactic al 
selecționatelor participante a crescut ~ 
foarte mult. S-au folosit bătăi înalte, 
s-a plimbat mingea cu precizie și s-a 
tras din pozițiile cele mai favorabile. 
Am fost surprins îndeosebi de varieta
tea schemelor tactice folosite, unele 
dintre ele noi, ca de exemplu pasele 
intre mărginașii de la ducere sf în
toarcere, trasul prin surprindere, evita
rea la întoarcere a careului II, unde 
sini concentrați cei. mai buni jucători 
ai echipei la prindere și altele.

Li, întrebarea ce jucători s-au re
marcat, mi-a răspuns tov. Niculae 
Dragnea, președintele comisiei de com
petiții din F.R.O.:

— Popescu, Petrescu din selecționa
ta regiunii București, Munteanu și Li- 
teanu de la Suceava, Bălin, Dacuu șl 
Roșea de la cîștipătoarea cupei, Cris
tian de la Baia Mare. Cel 
mai bun jucător al turneului a fost 
Alexandru Ciobanu, care in 6 meciuri 
a realizat 6 bătăi peste 60 de metri.

Iată de ce în noaptea aceea maes
trul Siportuluj Alexandru Ciobanu, de 
obicei tăcut, a fost tot timpul bine dis
pus, a avut atîta poftă de vorbă. 
Aproape pe nesimțite ani ajuns în Ca
pitală.

reprezentativei regiu-

aiu fost mai mult jo-

marea majoritate a

Niculae

I. TRAIAN

Rezultate din 
de calificare

campionatul 
la handbal

săptăminii trecute s-au 
o serie de Jocuri din 

ilifrcare la 
Sundbal. Astfel, la Codlea 

lnit echipele masculine 
93 August din București și 
țeleajen. Victoria a reveni

• La slîrșftul
Mai disputat 
feadrul campionatului de ca]

în-
cu

s-au în- 
Tilanii 

Petrolul 
, .. revenit echipei

hloeștene cu scorul de 9—6 (6—3). 
La Ploești echipa feminină Textila

Buhuși a produs o mare surpriză 
trecînd categoric Sparidc Mediaș 
«corul de 3-^0 (1—0) prin punctele 
marcate de Florescu (2), Șerban.

Un alt Joc s-a disputat la Lugoj. 
Aci, echipa masculină Știința Petro
șani a învins Electroputere Craiova 
cu «corul de 12—7 (6—2).

Cea de a Il-a ediție a concursului 
republican pentru copii desfășurată 
la Orașul Stalin a cunoscut un suc-, 
ces deplin. Cei mat tineri dintre 
atleții noștri, reprezentând 14 regiuni 
și orașul București, au realizat per
formanțe cu mult superioare celor 
înregistrate cu prilejul primei ediții a 
acestor frumoase întreceri. Aceasta 
demonstrează clar că a existat o 

' preocupare seocțasă pentru zpcastă 
competiție,, că s-a muncit cu multă 
tragere de inimă.

întrecerile finale de la Orașul Sta
lin au evidențiat o serie de elemente 
care au dovedit reale perspective 
dezvoltare. Astfel, aruncătoarea 
greutate Angela Drăgulcșcu

București (antrenor Ion Benga) a 
arătat că posedă cunoștințe avansa
te pentru vîrsta ei, Mariana Jcdos 
din Oradea (antrenor A'.ex. Szol-: 
nay) a cîștigat proba de 60 m, rea- 
lizînd de trei ori (serii, semifinală și 
finală) același rezultat: 8,4 sec. In 
proba de 300 m fete au participat 
14 concurente. Cea mai bine pregă
tită s-a dovedit constănțeanca Ele
na Croitorii (antrenor prof. Virgil 
Andronic) care a realizat rezultatul 
de 45,0 sec. Dintre băieți
marcat: Moni Reisel din reg.
(antrenor prof. Gh. Butnariu) care a 
cîștigat cu autoritate proba de 60 
m, obțînînd în serii și în finală re
zultatul de 7,6 sec: și Marcel Geor
gescu din regiunea Craiova (antre
nor prof. Dobre Florea) cîștigător at 
probei de 500 m etc.

Pentru a putea 
creșterea 
înregistrate în întrecerile 
acestei competiții iată un tabel com
parativ al rezultatelor din 
1959:

s-au re-
Bocău

ci e 
de 

din

ORESPONDENTULUI
O frumoasl inițiativă

* Din luna martie a.c., pe lîngă aso
ciația sportivă „Soda" din Ocna Mu
reșului, raionul Aiud, funcționează un 
curs de pregătire pentru arbitri de 
fotbal. Printre cei înscriși se numă
ră ing. C. Olteanu, șoferul Emil Mol
dovan, maistrul I. Stobaunschi etc. 
Pînă acum, pe lîngă lecțiile și instruc
tajele teoretice s-au făcift și îndrumări 
metodice și practice, majoritatea ele
vilor cursului fiind solicitați să con
ducă o serie de meciuri amicale.

Costicâ Popa 
Ioan llea

Vești din HAM.

■ Consiliul raional U.C.F.S. Toplița
• organ’zat un concurs intcr-raional 
de popice, la care au participat patru 
echipe din regiune. Primul loc în cla
sament a fost ocupat de reprezenta
tiva raionului Toplița, urmată în or
dine de Tg. Mureș și Reghin.

■ La Tg. Mureș a avut loc o în
trecere de canotaj, în cadrul căreia 
ți-au disputat întâietatea 67 canotori 
«tprezentînd asociațiile sportive „Ca-

blul“ Tg. Mureș, „Avîntul" Reghin,
„Voința" Tg. Mureș și C.S. Tg. 
Mureș.

Ion Păuș
Festivalu! tineretului din uzina „In

dependența" Sibiu
îmbrăcat în haină de sărbătoare, 

stadionul din localitate a găzduit du
minica trecută al treilea festival al ti
neretului din uzina Independența. 
După ce directorul uzinei, iov. Ioan 
Mețiu a subliniat importantele realiză
ri la care a contribuit din plin tinere
tul (2.600 ore muncă voluntară în 
cadrul acțiunilor patriotice, 155 tone 
fier vechi .strîns, 136.000 lei economii 
în producție, un mare număr de ino
vații etc.) a început programul mani
festărilor cultura'-sportive. In cadrul 
manifestărilor sportive s-au desfășurat 
și întrecerile finale pe asociație ale 
Spartachiadei de vară a tineretului. 
Iată cîștigătorii: atletism: Mirai Ma
rin (înălțime), Ladislau Koos (greu
tate), C. Csernescky (lungime), ci
clism: Gustav Schmidt, tir: Radu Au
gustin, volei: secția metalurgică, hand
bal: secția mecanică II, fotbal: sec
ția metalurgică.

1. Pantelimon

Campionat raional de volei

Comisia de speciatitate a organizai 
un campionat de volei pentru echipele 
masculine și feminine din raionul Sf- 
Gheorghe. Ciștigătoarea fiecărei serii 
va participa la campionatul regional 
ce se va disputa la Tg. Mureș. Iată 
formațiile participante: Masculin : 
Textila I, Textila 11, Olimpia, Tînărul 
Constructor, Construcția. Steaua Ro
șie, Metalul. Feminin: Textila, Car- 
pați, Olimpia, Steaua roșie și 
Balvanyas.

Zoltan Papp

Cerc turistic la Mediaș
De curînd la uzinele textile „Vasîa 

Vasilescu" din Mediaș a luat ființă un 
cerc turistic. Cu ocazia ședinței de 
constituire, s-a arătat că excursiile 
turistice ce vor fi organizate, vor da 
posibilitate muncitorilor să-și întărească 
sănătatea, să cunoască frumusețile pa 
triei noastre. In planul de activitate al 
cercului au fost trecute excursii la Ma
sivii, Piatra Graiului, Poiana Stalin, 
Cheile Turzii, vizitarea orașului Bucu
rești, munții Cibinului etc.

Emil Șavu

vedea mai bine 
nivelului performanțelor 

finale ale

1958 și

fete
60 m «,4 8,4
360 m 46,1 45.0
înălțime 1,36 1,39
greutate 9,22 9,26

băieți
60 m 7,9 7,6
500 m 1:17,5 1.16,4
înălțime 1,60 1,55
greutate 12,73 11,61
4X60 m (mixtă) 33, (1 31,8

In încheiere trebuie să evi'dențieni
munca desfășurată eu entuziasm de 
activiștii comisiei regionale de atle
tism, care au asigurat întrecerilor 
cadrul tehnic corespunzător.

C. GRUIA 
corespondent

„Cuțpa Eliberării”
Sîmbătă și duminică va avea 

loc în Capitală o importantă com
petiție de tenis de masă organi
zată de asociația sportivă Pasteur. 
Concursul dotat cu „Cupa Eliberării" 
este deschis oricărui jucător sau ju
cătoare aparțirfnd asociațiilor și 
cluVuriloț din Capitală. Se vor dis-

Incepînd de ieri dimineață, poligo
nul Tunari găzduiește un important 
concurs de tir care are menirea să 
selecționeze cele mai bune elemente 
în vederea campionatelor europene. 
Prima zi de întreceri s-a încheiat cu 
un rezultat surpriză. Trăgătorul Virgil 
Atanasiu (Știința) a realizat la pistol 
calibru mare 573 p., întrecînd de 
departe pe favoriții probei Gavrilă 
Maghiar, T. Jeglinschi și P. Mocuță.

Rezultate: Pistol calibru mare»
1. Virgil Atanasiu (Știința) 573 p. 
" "........................."’ ) 566 p.;

>2 p. ; 4. 
Ilie Nițu (Cetatea Bucur) 562 p. ; 5. 
P. Mocuță (Dinamo) 560 p. Armă 

Stră-

2. Gavrilă Maghiar (Dinamo)
3. T. Jeglinschi (Dinamo) 562

P. Mocuță ("’
militară 3x20 focuri: I. L. 
chinescu (C.C.A.' ' ‘
= 481 p. ; 2. ..
166 + 151 + 158 = 475 p.; 3.' Iamand'i 
Muscă (C.C.A.) 172 + 151 -j- 144 =.
= 467 p. Talere aruncate din șanț 
manșa I : 1. 1. Dumitrescu (Recolta) 
98 t: 2. Gh. Florescu (C.C.A.) 94 tj 
3. Gh. Enache (C.C.A.) 93 t. ; 4. 
Ioanițescu (Sănătatea) 91 t.; 5. 
Lovinescu (Recolta) 85 t.

Astăzi se desfășoară proba 
armă calibru mare 3 x 40 focuri și 
Icre aruncate din șanț manșa a 11-a, 
iar mîine armă liberă calibru redus 
3x30 focuri senioare și pistol viteză 
manșa I.

PAUL GORET1,-arbitru Ț

.A.) 177+166+138=»
I. I. Văcarii (Dinamo)

A. 
L

de 
ta

Concurs de călărie
Sa Lugoj

Orașul Lugoj, unde a luat ființă de 
curînd un centru de călărie, va găzdui 
în zilele de 26, 27 și 28 iunie, dimi
neața și după-amiază, un interesant 
concurs hipic republican la care își 
dau întâlnire călăreți din cluburile și 
asociațiile sportive din București și 
din țară. In programul concursului 
au fost înscrise probe de obstacole și 
dresaj. Organizatorii au luat măsuri 
pentru ca întrecerile să se desfășoare 
în bune condițiuni, inaugurînd astfel 
competițiile hipice oficiale în acest 
oraș.

la tenis <*te  masa
pută întâlniri la probele de simplu 
bărbați și siimplu femei. întrecerile 
vor avea loc în sala de sport dfaa 
str. Mendeleev nr. 34.

înscrierile se primesc azi și ndi
ne dimineață la sediul F.RiT.M. dig 
sir. yasile Conta nr. 16, et. V, .



După campionatele de popice ale R. P. R.

Calificativul BINE pentru fete 
>i INSUFICIENT pentru băieți

Moiocidism

Faza a Il-a a campionatului republican 
de viteză pe circuit se desfășoară la Reșița

Duminică seara, cînd pe arena C.F.R. 
in Orașul Stalin echipele Recolta 
lucurești și C.F.R. Timișoara au pri- 
nit cupele de campioane ale tării, 
portivii acestor formații au fost ctt- 
irinși de o deosebită bucurie. Aveau 
i motive: jucătoarele și jucătorii din 
3ucurești și Timișoara au cucerit a- 
:este trofee la capătul unei competiții 
lificile, căreia nu i-au putut rezista 
nulte echipe redutabile. Specialiștii 
jrezenți la finală au fost în unanimi- 
ate de părere că titlurile de campioni 
>e anul 1959 se găsesc în mîini bune, 
lentru că Recolta și C.F.R. au fost 
:ele mai omogene echipe, cele mai 
line pregătite și au știut să lupte din 
•ăsputeri în momentele grele. Turneul 
inal de la Orașul Stalin a mai evi
dențiat formațiile feminine Rapid Bucu- 
•ești, Voința Timișoara, Voința Tg. 
Mureș și echipa masculină a muncito
rilor de la I.O.R. București.

Ca de obicei, am notat pe lîngă nu
meroase amănunte pozitive văzute in 
cele cinci zile de întreceri și o serie 
de lipsuri care necesită o rapidă re
zolvare.

Cu toate că confruntările feminine 
s-au ridicat cu mult peste valoarea 
tehnică atinsă de echipele de băieți, 
totuși o serie de jucătoare fruntașe au

De la I. E. B. S.
amănunte in legătură cu jocul 
DIN -’O BUCUREȘTI—ALESSANDRIA

• ...i Jocul de estăzl Dlnamo Bucu
rești—Alessandria (Stadionul 23 August, 
ora T7.45) sînt valabile următoarele car
nete U.C.F.S. : albastre și roșii în piele 
(la tribuna I, sectorul O), verzi (la masa 
presei în limitele locurilor fixate, res
tul la tribuna I sectoarele 1 și 46), al
bastre dermatin (tribuna I, sect. 1 și 
46), gri dermatin cu st-împila ..Fotbal' 
antrenori și arbitri de fotbal din Bucu
rești (la tribuna I, sect. 1 și 46).

• loourile sînt numerotate. Spectato
rii sînt rugați să-și respecte locuri’e.

O I.E.B.S. va acorda — prin tragere 
Ia sorți — spectatorilor care vor ff găsiți 
pe locurile indicate pe bilete următoa
rele premii : una bicic'etă ..Carpați", 
3 m stofă nrntru <•« turn bărbătesc și 
metraje pentru cămăși.

Esie necesară o susținută activitate
pe velodrom
Concursul desfășurat duminică di- 

niin<”'ta pe velodromul Dinamo pen
tru icerirea „Cupei Sportul popu
lar" a demonstrat încăodată (pentru 
a cita oară!...) că această ramură a 
sportului cu pedale se bucură de 
simpatia spectatorilor, că întrecerile 
pe pistă-sînt deosebit de frumoase și 
— mai ales — că alergătorii noștri 
sînt suficient de dotați pentru a rea
liza intr-un timp relativ scurt per- 
foumanțe de seamă. Se pune totuși 
întrebarea : de ce era necesar să se 
mai demonstreze toate aceste calități — 
atît de cunoscute — pe care le po
sedă concursurile pe velodrom ?

i Poate părea bizar și totuși acesta 
este adevărul : frumusețea concursu
rilor pe pistă nu mai trebuia de
monstrată spectatorilor, ci... cicliștilor 
și cluburilor sportive buctrreștene 1 De 
ce? Pentru că de o bună bucată de 
vreme, cicliștii ocolesc în mod siste
matic (în afară de cei specializați în 
exclusivitate pentru probele de pistă) 
velodromul, socotindu-1 ca o rudă să
racă a sportului cu pedale, iar clu
burile și asociațiile sportive nu acordă 
importanța cuvenită acestui gen de 
întreceri cicliste. Cum se poate trage 
altă concluzie, cînd duminică, de 
pildă, alergătorul Gh. Rădulescu 
(C.C.A.) n-a concurat pentru simplul 
motiv că nu avea plăci la pantofii de 
ciclism (neseriozitatea este evidentă), 
cînd alergătorii de la Victoria nu 
s au prezentat fiindcă nu aveau boa- 
totiri de pistă (fondiștii dinamoviști 
au concurat pe cauciucuri de fond), 
cînd tandemurile, deși n-au fost în
trebuințate de mult,' erau deteriorate 
(aici sînt de vină antrenorii, care 
permit plimbăreților din cluburi și 
asociații să întrebuințeze tandemurile 
în scopuri personale), iar o serie de 
rutieri s-au prezentat la concurs au- 

evoluat uneori cu mult sub nivelul po
sibilităților lor reale. Cauza : o exage
rată emotivitate. Astfel, maestra spor
tului Erica Arion (Recolta București) 
a avut la ultimele 12 bile în meciul 
decisiv cu Voința Timișoara 7 bile în 
gol; Florica Lăpușan (Rapid București 
— ultimul schimb) nu a reușit să men
țină avantajul echipe! sale în importan
ta partidă cu Recolta București, dobo- 
rînd din 100 bile mixte 349 popice. 
Wilhelmina Remeny (Voința Timișoa
ra), Olimpia Popescu (Recolta Bucu
rești) și în meciul cu Recolta București 
dubla noastră campioană Margareta 
Szemany (Voința Tg. Mureș — fără ca 
să mai vorbim de o serie întreagă de 
jucătoare consacrate) fiind conduse, au 
fost cuprinse de un nejustificat trac și 
au început astfel să facă greșeli ele
mentare. Deoarece este vorba de o bună 
parte din jucătoarele vizate pentru lo
tul republican, această Ișcună poate a- 
trage după sine pericolul' unor rezul
tate slabe în întîlnirile internaționale 
din acest an.

In cadrul întîlnirilor masculine cel 
mai mare rezultat pe echipe l-a reali
zat C.F.R. Timișoara (4764 p.d.) iar 
cel mai bun procentaj individual al fi
nalelor a fost obținut de jucătorul Gri- 
gore Rabi (C.F.R. Tim.) în meciul cu 
Constructorul Pitești, cînd a doborît 
811 p.d. Explicația acestor rezultate 
nesatisfăcătoare o găsim în primul 
rînd în insuficienta pregătire metodică 
a concurenților și, într-o oarecare mă
sură, în condițiile de joc care au cerut 
popicarilor o mare precizie în lansarea 
bilei. Ne-a surprins îndeosebi compor
tarea fostelor echipe campioane ale ță
rii C.S. Oradea și Unirea F. Z. Roman, 
care nu au putut face față unei com
petiții de regularitate, așa cum a fost 
turneul de la Orașul Stalin. De ase
menea, marea majoritate a popicarilor 
nu au dovedit orientare. In plus, lan- 
sînd bila în forță, ei au „spart" exce
siv pentru că popicele au fost puțin 
mai ușoare decît cele regulamentare. 
Iată de ce nivelul valoric al întrecerilor 
masculine a fost scăzut și, de fapt, 
am asistat la o finală exclusiv de luptă.

TR. IOANIȚESCU

Spectatorii — care au umplut duminică tribunele velodromului — ur
măresc cu atenție evoluția pistarzilor.

mai ca să se aifle în treabă (de alt
fel au abandonat cît se poate de re
pede) ? In acest timp, cluburile n-au 
luat nici un fel de măsuri. Ba — în 
cazul clubului sportiv Victoria — au 
încurajat chiar această atitudine. 
F.R.C. a făcut eforturi evidente pen
tru a asigura secțiilor de ciclism ma
terialele necesare unei susținute acti
vități pe pistă, a programat și pro
gramează numeroase concursuri, invită 
c.u insistență pe toți alergătorii să 
participe la întrecerile pe velodrom. 
De ce nu sînt răsplătite aceste efor
turi ?

Comitetul Olimpic Romîn în cola
borare cu F.R.C. a fixat normele de 
selecționare în lotul olimpic romîn. 
As’tfcl, pentru 200 m lansat au fost 
fixate performanțelc-barem 11,7 sec 
(1959) și 11,4 sec (1960); pentru 
1.000 m cu start de pe loc 1:13,0 — 
1:12,0; 4.000 m individual 5’5,0 — 
5:10,0 ; urmărire pe echipe 4:45,0 — 
4:40,0. Ce așteaptă cicliștii noștri ? 
Să realizeze fără antrenamente și 
concursuri aceste performanțe ? Acesit 
lucru nu este posibil. Singura cale 
este activitatea susținută și cu deose
bită răspundere I

H. NAUM

Tudor Popa (Dinamo) — unul dintre valoroșii noștri motocicliști care 
participă la întrecerile de la Reșița — conducînd plutonul alergătorilor 

tntr-o probă de viteză

BULETIN FOTBALISTIC
trenor Gh. Bărbulescu). Ambele în- 
tîlniri se anunță echilibrate.

• Ultima etapă a categoriei B pro
gramează duminică cîteva meciuri im
portante în seria I și în zona retro
gradării în seria a fi-a. Este vorba 
de Ind. Sîrmei C. Turzii—Minerul Lu- 
peni, C.S. Oradea—C.F.R. Timișoara, 
C.F.R. Arad—Tractorul Or. Stalin, 
Prahova Ploești—Pompierul București 
și Unirea Focșani—Foresta Fălticeni.

• Ieri s-au disputat două meciuri 
restante în categoria B. S-au înregis
trat următoarele rezultate :

• TAROM București — Gloria Bis
trița 4—l (1—1). — Intîlnirea s-a 
disputat pe stadionul din Giuhști. 
Bucureștenii au fost superiori și au 
cîștigat prin punctele marcate' de: 
Mihai (min. 2 și 80), Lazăr (min. 
46) și Mafteuță (min. 65). Echipa oas. 
pe a marcat prin Copil I în min. 8. 
In urma acestui rezultat, TAROM și-a 
mărit ia patru puncte diferența față 
de a doua clasată. Metalul Titanii.

• Ind, Sîrmii Cimpia Turzii — 
C.S.M. Baia Mare 1—1 (0—0). — 
Jocul s-a desfășurat pe ploaie. El a 
plăcut prin ardoarea cu care au lup
tat echipele, mai ales în repriza a doua. 
Rezultatul nedreptățește pe localnici, 
care au atacat mai mult și au tras 
ma<i des la poartă. Au marcat: Dră- 
gan (C.S.M.) în min. 51 și Safar (Ind. 
Sîrmii) în min. 54. (Petre Tonea, co
respondent).

Știri de fotbal
• LOTUL NOSTRU <Ie tineret și-a con

tinuat pregătirile în vederea meciului de 
duminică cu Suedia. Antrenamentele au 
fost de intensitate redusă. Jucătorii au 
manifestat o bună dispoziție de joc. In 
formație a intervenit o schimbare ; Ci- 
ripoi va juoa extrem stingă. Lotul pă
răsește Capitala în cursul zilei de azi.
• ECHIPA VEFA din Istanbul, fina

listă a Cupei Turciei, care va intreprinde 
un turneu în țara noastră, și-a anunțat 
sosirea pentru vineri dmlneaț* *.  C"m 
se știe, primiul său meci va avea loc 
duminică la Ploești, cu Petrolul.

Activitatea competițională continuă 
astăzi și duminică, prin jocuri în 
campionatul republican de juniori, ba
rajul categoriei C și în categoria B.

• In turneul final al juniorilor, are 
loc astăzi un joc restanță între Uni
rea Focșani și Farul Constanța. Me
ciul se dispută la Focșani în cadrul 
semifinalelor. Echipa învingătoare se 
va califica în finala cu U.T.A., care 
va aivea lot duminică la București.

• Barajul din categoria C conti
nuă azi la Arad și Ploești. Specta
torii arădeni vor avea prilejul să vadă 
la lucru, în compania Metalului Oțe
lul Roșu (învingătorul de duminică 
al Chimiei Făgăraș), pe reprezen
tanta Clujului, Rapid (antrenor N. 
Săbăslăti). La Ploești, Știința Bucu
rești va încerca să refacă din terenul 
pierdut în partida cu Victoria Buzău, 
în dauna echipei C.F.R. Pașcani (an-

Participanții la concursurile Pro
nosport au primit cu mare interes 
programul concursului de duminică.

Cele patru meciuri internal onale 
inter-repreze: tative care alcătuiesc 
prima casetă a programului sînt a- 
tractive și echilibrate. Reprezentanții 
noștri păstrează prima șansă în par
tida cu echipa de tineret a Sudici, 
după cum reprezentativa A a R. P. 
Ungare esie favorita meciului de la 
Budapesta. Sub seninul incertitudinii 
se prezintă însă meciul Suedia B— 
R. P. Ungară B, întrucît ambele for
mații, și în special aceea a Sued ei, 
vor utiliza jucători debutanți în re
prezentativele secunde. Cît . privește 
întîbiirea de jtmipri, unsprezecele
R. D. Germane ne apare mai om~g~n 
decît cel al ” zdelor, ech pa- R. P- 
Ungare, dat fii ’d faptul că va fi fo
losită aproape în întregime ech'pa 
care a evoluat la recentul turneu 
F.I.F.A. (Sofia 1959), înde a lă ut o 
figură excelentă. Seria întîiniri'cr n- 
ternationaie este încheiată de parti
da Farul Constanța—Alessandria.

Jxmrile de categcria B coincid cu 
încheierea acestei disputate edilii a 
campionatului ephielor seciv-de. Pe 
primul plan, cele două mqchiri care

vor stabili pe cîștigătoarea seriei I: 
Industria Sîrmei C. Turzii—Minerul 
Ltipeni și C. S. Oradea—C.F.R. Ti
mișoara.

In opoziție cu acestea, în întîlniri
le de la Focșani, Bistrița și Ploești, 
echipele gazdă (respectiv Unirea, 
Gloria și Prahova) caută să se sal
veze în ultima ocazie ce o mai au 
de retrogradare.

MECI INTRE ACTOR) ȘI ZIARIȘTI

Mîine la ora 17 pe stadionul Pro
gresul din Capitală, are loc întîlni- 
rea dintre reprezentativele de fotbal 
ale actorilor și ziariștilor, înțîlnire 
dotată cu Cupa 1. S Loto*Pr  n>- 
sport, care va Ii oferită eclrpei în
vingătoare. In ca<lntl acestui meci 
va avea Ioc si tragerea speci-îă Lo
to Central. Din echina a<-orilor vor 
face p"rte, printre alții, Radu 7 b”- 
resen, Hrria Șerbăre c”, O’ep nă'i- 
tii, Dem. Savu, Ion Lucian, K,:ki Bre- 

lubitocii sportului din Reșița vor fi 
duminică dimineața martorii unei im
portante competiții motocicKste de vi
teză pe circuit: faza a Il-a a cam
pionatului republican. Maeștri ai spor
tului, campioni republicani, sportivi 
cu îndelungată activitate internațio
nală vor fi prezenți la startul aces
tei competiții oficiale. După cum se 
știe, prima fază a avut loc la Cîm- 
pina și întrecerile au fost deosebit 
de disputate. Concurență, care atunci 
— din diferite motive — n-au rea
lizat performanțele sperate, vor în
cerca acum să obțină un punctaj cit 
mai bun, pentru a concura cu șanse 
în lupta pentru obținerea titlurilor de 
campioni republicani.

Motocic'iștii din cluburile sportive 
Dinamo, C.C.A., Voința, Metalul M.I.G., 
Rapid-București, ca și cei din pro
vincie, s-au antrenat cu multă aten
ție pentru aceste întreceri, și-au pre
gătit din vreme mașinile, astfel că 
așteaptă cu încredere startul.

Note critice

ABILITATE SAU LIPSA 
DE SPORTIVITATE?

Deobicei, la meciurile de fotbal or
ganizatorii apelează la serviciile unor 
tineri — aparținînd echipelor de ju
niori sau de pitici — pentru ca aceș
tia să readucă cît mai repede în teren 
mingile trase dincolo de poartă. Este 
o măsură cît s. poate de firească, 
mai ales că la fotbal timpul efectiv 
de joc este de cele mai multe ori 
sertoi afectat de ieșirile balonului de 
pe teren.

Și la Ploești, duminică, li meciul 
dintre Victoria Buzău și Știința Bucu
rești,' din cadrul meciur'lor de baraj 
pentru calificarea în categoria B, 
au putut îi văzuți acești copii inimoși, 
care alergau cît îi țineau picioarele, 
pentru a readuce cu o clipă mai de
vreme balonul pe terenul de joc. Deo
dată însă, ca prin farmec, copiii au... 
dspărut și cei doi portari au trettiit 
să se ducă ei după minge (asta s-a 
întîmplat cu începere din min. 65, 
adică din clipa oînd Victoria Buzău 
a marcat). Numai că, în timp ce 
portarul Științei stabilea, cu siguran
ță, diverse... recorduri de viteză, în- 
cercînd să readucă reped balonui în 
teren, celălalt portar, înțelegeți dv., 
de-abi i se mișca, de parcă ar fi avut 
80 de ani...

Poate că unii tovarăși din comisia, 
locală de fotbal, care au avut în ve
dere, se pare, că Buzăul este mai.... 
aproape de Ploești decît Bucureștiul, 
ar putea da unele lămuriri în legătură) 
cu dispariția subită (din min. 65!)' 
a băieților care contribuiseră ptrțj a- 
tunci. pe cît posibil, la continuitatea’ 
jocului. — B. —

• La meciul U.R.S.S.-H.P. Bulgarta». 
care are loc sîmb'ătă la Moscova în ca
drul preliminariilor tume-uliui olimpic,, 
va asista A. Botescu, antrenorul echi
pei noastre naționale.

e FEDERAȚIA NOASTA de specialitate, 
a trimis la U.E.F.A. înscrierea echipei. 
Petrolul în cea de a V-a ediție a Cupei 
Campionilor Europeni.

• SELECȚIONATA r.p. chineze va. 
sosi la București în două grupe, la 1 și. 
2 Iulie.

zeanu, Bimbo Mărculescu, Alex. Go4 
tovelea etc.

Intrarea pe bază de invitații.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

In urma omologării variantelor 
depuse la concursul Pronosport rw. 
25 din 21 iunie, au fort stabilite ur
mătoarele premii:

7 variante cil 12 rezultate exacte; 
revenind fiecăreia cîte 12.104 lei.

196 variante cu 11 rezultate exac
te. revenind fiecăreia cîte 518 Iei.

2050 variante cu 10 rezultate exac
te, revenind fiecăreia cîte 74 lei.

Fond de premii: 338.939 Ier.
PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres care a- 
avut loc în seara zilei de ieri, an 
fost extrase din urnă următoarele^ 
min ere :

19 37 20 44 5 45
Numere de rezervă : 18 1
Fond de premii ; 666 881 Ici.
Următoarea tragere Pronoexpres va 

avea toc miercuri 1 iulie la Bucu
rești.

R'ibri'î redicta’A de I S. Loto— 
Pronosport.
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La Mamaia s-a încheiat, de cti- 
rînd. a IV-a ediție a competiției, in
ternaționale de iahting „,Cupa Victo
riei", eveniment sportiv care a pola
rizat atenția tuturor iubitorilor spor
tului cu vele de la noi și ne-a adus 
din nou un succes de prestigiu. Pe 
bună dreptate, la capătul celor cinci 
zile de întreceri, vicepreședintele 
F.R.S.N., Radu Hristodorescii, sublinia 
progresul iahtingului nostru, reușita 
deplină a concursului în care veliștii 
romîni s-au impus cu autoritate. Apre
cieri asemănătoare au Țoșț făcute și 

'ele către conducătorii loturilor de 
sportivi bulgari și polonezi.

„M-am simțit foarte .bine în mijlo
cul prietenilor romîni, pe care îi vi
zitez a treia oară. M-a Impresionat 
organizarea impecabilă, competența 
arbitrilor, calitatea bărcilor și mai cu 
s<.am" nivelul crescut al sportivilor 
dv. deși pe unii dintre ei îi vedeam pen
tru prima dată concurind" ne declara 
vechea noastră cunoștință, valorosul 
velist polonez I. Tazbir. Intr-adevăr 
lotul reprezentativ al "R. P. Romîne, 
simțitor întinerit, ne-a oferit satisfac
ția a trei victorii din patru posibile, 
prin Mircea Runcu la iolă, Tascu 
Miltio — Mihai Saghin la snaip, 
Puiu Mânu — Gh. Petrescu Ia star și 
totodată prin ocuparea locurilor se
cunde îa .clasele respective, ,fapt pare 
demonstrează o omogenitate- perfectă. 
La finn n-am putut emite pretenții, 
dat fiind că această clasă a fost 
introdusă la noi numai din acest se
zon, Totuși calitățile talentatului E- 
duard Enopian („mezinul" echipei, 
practică iahtingul de la șfîrșitul se
zonului trecut), clasat pe locul II și 
ale lui Petre Purcea și Al. Horoveanu

ne-a făctit să ne prezen
tăm bine șl ac,i. Remar
cabila putere de „acli
matizare" la noi tipuri 
de ambarcațiuni avea să 
surprindă pe cîștigatorul 
probei, polonezul Y. Zslo- 
ser, care ne asigură că 
„într-un viitor foarte a- 
propiat veți putea culege 
și la această clasă pre
țioase victorii chiar în 
concursuri mai tari".

Buna pregătire a veliș- 
tilor fomtnt, frumoasa Tor 
comportare, se datorează 
seriozității cu care antre
norii ing. D. Teodorescu 
și Mircea Băiceanu au 
condus procesul de pre
gătire, aptitudinilor deo
sebite ale reprezentanți
lor noștri pentru această 
ramură a sporturilor nau
tice, pasiunii lor pentru 
mînuirea bărcilor cu pîn-. 
ze. Mircea Băiceanu ne 
arăta că tinde spre for
marea unor veliști înzes
trați nu numai cu un 
bogat bagaj de cunoștințe 
tehnico-tactice, dar și 
spre pregătirea unor a-
devărați atleți, apți să manevre
ze bărcile pe vânturi pqtemice, să 
facă față unor condiții variate de con
curs. De aceea pregătirea fizică n-a 
fost deloc neglijată, iar în cadrul an
trenamentului nespecific s-a pus ac
cent pe mărirea forței, rezistenței, su
pleței și îndemînării, lucru ce se cere 
continuat și în cadrul asociațiilor și 
cluburilor cu secții de vele. In ceea

a

îl
Faza de zona a campionatelor republicane de box

Meciuri frumoase

few

Conducerea starului solicită serioase calități 
fizice, după cum ne-o dovedește echipajul Puiil 
Mana — Gh. Petrescu, învingător în „Cupa Victo
riei".

Jtoutăți despre „Criteriul european«

tenis de masă

ORAȘUL ST ALIN 24 (prin telefon'). 
Teatrul de vară „Tractorul" a găzduit 
ieri • diipă-amiază prima reuniune din 
cadrul fazei de zonă a campionatelor 
republicane individuale de box. In 
prima jumătate a reuniunii, cu toată 
ploaia, spectatorii nu s-au clintit de 
pe locurile lor, urmărind cu mult in
teres desfășurarea întrecerilor. In ge
neral, partidele au fost de un bun ni
vel tehnic și în mod special au plă
cut disputele Paul Pavel — Valentin 
Mahu (cat. cocoș) și P. Văieaiica —

Pînă la începerea importantei . con
fruntări a speranțelor tenisului de 
masă european mai sînt exact trei 
săptămini. Pentru întrecerile „Crite
riului european" al juniorilor, care 
va avea loc la Constanța intre 16^—Î9 
iulie, forul nostru de specialitate a 
trimis la timp invitații tuturor fede
rațiilor țărilor din Europa. Deocam
dată și-au anunțat participarea ur
mătoarele țări: Austria (3 băieți și 
două fete), R. P. Bulgaria (3-ț-2), 
R. D. Germană (3-4-3), R. F. Ger
mană (3-f-2), R. P. Ungară (nu a 
comunicat încă numărul de sportivi), 
R. P. Polonă (4 juniori), Turcia 
(34-2), U.R.S.S. (1-4-1). Pină la 1 
iulie, cind se închid înscrierile, se 
mai așteaptă răspunsurile din R. 
Cehoslovacă, Danemarca, Finlanda, 
Franța. Grecia, Italia, Norvegia, Sco
ția, Țara Galilor, R.P.F. Iugoslavia, 
etc. La 5 iunie va avea loc ședința 
tehnică cu tragerile la sorți.

in ceea ce privește pregătirile spor
tivilor noștri, ele vor fi intensificate 
în aceste ultime trei săptămîni. De 
la 1 iulie, jucătorii și jucătoarele 
susceptibile de selecționare vor urma 
un program de antrenament în ca
drul lotului republican.

căInteresant de semnalat faptul 
în lotul echipelor noastre reprezen
tative. care ne vor apăra culorile în 
probele pe echipe ale „Criteriului eu
ropean", au fost introduse și o serie 
de elemente noi ca Angelescit, 
tancea la băieți, 
Aurelia Radu la fete. De 
F.R.T.M. a mai 
de a invita la Constanța pentru în- 
tîlnirile individuale și cîteva dintre e- 
lementele foarte tinere și talentate 
evidențiate cu prilejul ultimelor con
cursuri. Este cazul junioarelor Mi
halca (Buia Mare), -Krejer (Cluj), 
Mariana Jandrescu (București) și ju
niorii Silviu Durnitriu, Gelu Păun, 
Bărbuteeeu, Martoil (București), Szen- 
tivanyi, Hidvegi (Cluj), Haasz (Ti
mișoara), A. Trupei (Bocșa Montana), 
Bătrinescu (Arad). Băcioiu (Buzău), 
Luchian (Rm. Vîlcea), Taloș 
ești) etc.

(Foto Boris Ciobanu) 

ce privește pregătirea teoretică, re
marcăm -modul cum a -fost aprofun- 

:dăt. noul regdlament internațional in
trat în vigoare la începutul anului 
curent. Rezultatul? S-a obținut o su
perioară orientare tactică, dovedită 
cu prisosință în cursă și am fost mar
tori doar la o singură penalizare su
ferită de un velist romîn, în aproape 
20 regate.

Se impune la încheierea acestor 
scurte rînduri să evidențiem efortu
rile depuse de către organizatori 
(F.R.S.N., consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Constanța și comisia locală de spor
turi nautice) pentru organizarea în 
cele mai bune condițiuni a tradițio
nalei noastre întreceri internaționale 
de iahting, atît de îndrăgite și apre
ciate de către concurență

Constructorul a cîștigat 
Cupa Festivalului” la rugbi
Aseară, pe Stadionul Republicii,, s-aq 

disputat ultimele meciuri de rugbi din 
cadrul „Cupei Festivalului".

Finala: Constructorul — C.C.A.
16—3 (8—3). Practicînd uq joc exce
lent pe linia de trei sferturi,.Construc
torul a reușit șă întreacă echipa mi
litară și să cucerească trofeul. C.C.A. 
— lipsită de aportul lui Penciu și, 
Enache — a fost totuși un partener 
valoros, contribuind din plin la spec
taculozitatea acestui joc. Au marcat: 
Sava (6), Nicu'escu (5), Luscal (3) 
și Mateescu (2), respectiv Constantin

Pentru locul 3: Dinamo — C.F.R 
Grivița Roșie 6—3 (3—3). Joc dispu
tat mai mult pe înaintare și cîștigat 
de treisferturi. Au marcat: Ilie (3) și 

Alcxandrescu (3), respectiv Țîbuleac

!F

C.F.R

străini.

A fost alcătuită
echipa de atletism a S.U.A. 
pentru meciul cu U.R.S.S.

După cum. s-a mai anunțat, în zilele 
de 18 și 19 iulie se va desfășura la 

1 ’.'i întîlnirea internaționalăPhiladelphia
de atletism dintre echipele selecțio
nate ale S.U.A. 'și U.R.S.S. Criteriul 
de selecție a echipei americane pen
tru această întîlnire l-a constituit re
centele campionate ale Statelor Unite 
care s-au desfășfirat în orașul Boul
der (Colorado).

Pentru meciul cu U.R.S.S. formația 
masculinii a.,S.U.A va avea urmă
toarea coni|»nență : 100 m : Norton, 
Pointer ; 200 m: Norton, Robinson ; 
800 m: Alurphy, Walters; 1500 m: 
BurTesson, Grelle; 400 ni: Southern. 
Mil Is ; 5000 m: Dellinger, Setiglitz ; 
10.000 m: Truex, Soth ; 3000 tn ob
stacole: Colavan, Young; 110 m gar
duri : Calhoun, Jones; 400 ni gar
duri : ITowprd,. Davis ; lungime: Bell, 
Wiley; înălțime : Dumas, Williams • 

ciocan : 
Oerter, 
Quist;

Wiley; înălțime: Dumas, 
tri.p!u salt : Davis, Stokes;
Gonnoly, Backus; disc:
O'Brien; suliță.: Can-tello, „__ ,
prăjină: Bragg, Harris ; 20 fctn marș: 
I lalusa, Tfmcoe.

Mo-
Eleua Răduică și 

altfel, 
luat și hotărîrea

NEAGOE
PETRE

MARDAN
ENACHE

Handbalistele de 
învingătoare în

LEUNA 24 (prin telefon). — Echi
pa feminină de handbal Știința a sus
ținut în localitate cel de al doilea 
meci din cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în R.D. Germană. De data 
aceaista, handbalistele romîne au întîl- 
nit o puternică selecționată alcătuită 
din jucătoare de la echipele Chemie 
Leuna și Vortschrit Weissenfels, pe 
care au întrecut-o cu Scorul de 5—3 
(2—2).

Voleibalistele de Ia Metalul M. I. G 
au cucerit „Cupa Mării Baltice (I

(Plo-

★
La competiția de verificare 

niorilor care s-a desfășurat la 
tul săptămînii trecute la Oradea, au 
luat parte 6 jucătoare și 24 jucă
tori. A mai participat în afară de 
concurs și Elena Răduică.

In timpul întrecerilor s-au remar
cat juniorii A. Trupei, cîștigătorul 
competiției. Szentlvanyi, Haasz și ju
nioarele Mihalca și Krejer. Ultima 
joacă doar de cîteva luni și folosește 
priza toc.

Iată clasamentul turneelor finale, 
Simplu băieți:
Seria I: 1. Covaci Iosif, 2. Sabău; 

seria a Il-a: A. Trupei, 2. Kohalnry; 
finala: Trupei — CovacF 2—1; fete: 
1. Iako, 2. Mihalca, 3. Krejer.

a ju- 
sfîrși-

Voleibaliștii și voleibalistele noastre 
rre-ait obișnuit în ultimii ani cu o ac
tivitate internațională deosebit de bo
gată. Nici vara acestui an nu face 
excepție din acest punct de vedere: o 
mare parte din echipele noastre din 
campionatele categoriei A vor 
verse turnee peste hotare.sau 
mi vizita unor puternice 
străine.

• VOLEIBALISTELE de la 
M.I.G. București se află în momentul 
de fată în Polonia. Ele au și susținut 
o scrie de partide internaționale în care 
au obținut rezultate frumoase. Astfel, 
disputînd primul meci în localitatea 
Elblong, cu selecționata locală care 
activează în prima categorie a cam
pionatului feminin polonez, romîn- 
cele au cîștigat net cu 3—0. Al doilea 
meci l-au disputat la Gdynia. în com
pania formației locale Start clasată 
pe locul III în campionatul polonez. 
De data aceasta victoria a revenit e- 
cliipei gazde cu 3—1. Metalul M.LG. 
a luat apoi parte la turneul internatio
nal feminin „CUPA MARII BALTICE". 
Bucureștencele au avut o comportare 
foarte frumoasă clasîndu-se pe primul 
loc și cîștigîud trofeul pus în joc. Ele

face di- 
vor pri- 
forntații

Me talul

întrecut Gdanya cu 3—0 șiau 
luat revanșa asupra echipei 
Gdvnia cu 3—2.
• DUPĂ 

NUNȚAT, 
stanța va 
ternațional de volei feminin organizat 
de LLC.E.C.O.M. în cinstea aniversări: 
a 15 ani de la eliberarea patriei de 
sub jugul fascist și a zece ani de la 
înființarea cooperație: meșteșugărești 
din R.P.R. La turneu vor lua parte 
echipele Start (R.P. Polonă), Sparta- 
kus (R.P. Ungară), Kolejliler Ankara 
(Turcia) și selecționata feminină Vo
ința din țara noastră.

• INTRE 5—10 AUGUST formația 
masculină bucureșteană Voința va în
treprinde un turneu în R.D. Germană, 
la invitația echipei D.H.F.K. Leipzig’, 
campioana R.D. Germane. In afară de 
meciul 
disputa

• ȘI 
reștii și 
diverse 
mură echipele clubtikii Dinam'o 
rești, Someșul Cluj, Cetatea 
Victoria București.

și-au 
Start

MAI A-CUM S-A
între 23—26 iulie, Con- 

găzdui im turneu in-

cu D.H.F.K., Voința va mai 
alte două jocuri.
ALTE FORMAȚII din 
din țâră se pregătesc 

turnee. Printre acestea

Bucu- 
penlru 
se nu-
Bucu- 

Bucur,

® LA PARIS an luat sîîrșit cam
pionatele europene de călărie. Primul 
loc și titlul de campion a revenit spor
tivului italian Pietro D’Inzeo. Fran
cezul D’Oriola a ocupat locul doi. 
Pe locurile 3 și 4 s-au clasat F. Ti- 
demanil și H. Winkler (ambii R.F.G.). 
In cadrul concursurilor de la Paris o 
comportare strălucită au avut-o călă
reții sovietici. Ei au cucerit după cum 
se știe trofeul principal al competiției 
„Cupa națiunilor". De asemenea, 
proba americană echipa U.R.S.S. alcă
tuită din Boris -Lilov și VladimT Ras
popov s-a clasat pe locul I. In cea 
de a doua probă anienicană călăreții 
sovietici E. Sabailo și A. l-'avoroki 
au ocupat locul II.

® A FOST ALCATUITA echipa de 
fotbal a ; R.P. litigate care Va întîlni 
duminică: 4» -Budapesta reprezentativa 
Suediei : 'Gmaits — Matrai, Sipos, 
Sarosf — Ftundzsak, Kotasz — San-

în

■ Echipa de fotbal Dinamo Tbilisi 
a dispus de Rein’s cu 5—2.
• Intre 14 și 19 septembrie la Got- 

waldow se va da startul în tradițio
nala cursă motocielistă de 6 zile.

■ Concursul internațional de tir 
prin corespondență, organizat de Aso
ciația voluntară pentru sprijinirea Ar
matei și Flotei din LLR.S.S. (Dosaaf), 
reunește echipe din toate țările socia
liste. Colegiul de arbitri a apreciat ca 
valoroase rezultatele obținute pînă 
în prezent de echipa A.V.S.A.P. din 
R. P. Romînă. In proba de armă liberă 
calibru redus trăgătorii romîni au ob
ținut 11.160 puncte din 12.000 posi
bile. La armă militară trăgătorii ro'- 
mîni au înregistrat 4785 puncte, iar 
la pistol precizie 5246 puncte.

• Cursa ciclistă de două etape: 
mondial la toate categoriile între cam- Kosice Tatra-Kosice a fost cîatigată de

Jean Kubr cve a parcurs 300 km în 
8-43,50,

PE SCURT
dor, Gdrocs, Albert, Tichy. Fertivessy. 
Albert are 
direct din
Suediei a 
haga cu 
pe care a
(5-0').

• IN AL DOILEA 
la Leningrad, echipa 
a R.S.F.S.R. a întrecut reprezentativa 
S.U.A. cu 6—1.
• Azi se va desfășura în sala Ma

dison Square Garden din New York 
meciul de box pentru campionatul

18 ani și a fost promovat 
echipa de juniori. Echipa 
jucat duminică la Copen- 
reprezentativa Danemarcei, 
învins-o cu scorul de 6—0

MECI disputat 
de lupte libere

pionul lumii Floyd Paterson și cam
pionul Europei tngemar Jdlianson.

la Orașul Stalin
M. Muscurel ( at. semiușoară), îil 
care primii au ieșit învingători lai 
puncte. Ceea ce s-a desprins din 
ceasta reuniune a fost replica vigua 
roasă pe care au dat-o boxerii tineri 
celor .consaerați, dovedind că sînt bine 
pregătiți, că știu box și, dorind să se. 
afirme, au luptat cu multă, hotărîrea 
De remarcat că și Puiu Nicoîae (cat, 
muscă) și C. Dumitrescu (cat. ușoară) 
— favoriți — au cîștigat greu lă 
puncte, după meciuri strînșe, în fața 
lui C. Gui și, respectiv, I. Olarii.

Organizarea a fost bună iar ara 
bitrajele corespunzătoare.

Alte rezultate: COCOȘ : O. Eremia, 
b.p. E. Gale; PANA: M. Goanță b< 
p. I. Militarii; Gr. Dumitrescu b.p, 
Pîrvti Marin; St. Văcarii b. ab. r<i 
II Șerban Dumitru; A. Farkas învinH 
ge prin oprire pentru rănire pe 
Ttiroș; SEMIUȘQARA: 1. Toth b.p. 
D. Prunoiti; UȘOARA: V. Garvas hi 
b.p. P. Pîrlea; SEMIMIJLOC1E : Ștea 
fan Bejan bate prin descalificare pena 
tru box neregulamentar pe P. Baltă; 
I. Marin b.p. Dănilă Enuț; MIJLOa 
CIE UȘOARA: Gh. Deak b.p. Diimia 
tru Negrea.

Azi are loc a doua reuniune care 
programează, printre altele, meciurile 
Nicolae Linca — I. Marin și D, 
Gheorghiu — Gh. Nicolae.

MIRCEA COSTEA
★

Rezultatele reuniunilor de la Craio-’ 
va, Cluj și Constanța care s-au ter-î 
minat noaptea tîrziu le vo.n publica 
în numărul nostru de sîmbătă.

la Știința din nou 
R. D. Germană

Handbalistele de la Știința au îrF 
ceput meciul foarte bine și au condus 
chiar din primele minute printr-un gol 
înscris dș V. Dumitrescu. Echipa gaz
dă a răspuns prin atacuri susținute 
și a reușit egalarea prin Schanding 
care a transformat o lovitură de la 
14 m. In continuare, jocul a fost 
foarte echilibrat și după ce echipa 
romîiiă a mai înscris un punct (Aj 
Vasile), handbalistele germane au 
„ținut" mingea piuă aproape de siîrșN 
tul reprizei, cîrid au reușit din nou să 
egaleze prin Baumert.

După pauză, echipa Știința a jireat 
din ce în ce mai bine, în special in 
apărare, stăpînind majoritatea timpu
lui jocttl. Dominarea echipei romîne 
s-a concretizat prin trei goluri spec
taculoase, înscrise la capătul unor fru
moase acțiuni de .4. Vasile și Etena 
liana (2). Scorul a devenit astfel 
5—2 pentru echipa Știința. Cu puțin 
timp înainte de terminarea meciului, 
valoroasa atacantă germană Sc' 
ding a redus din handicap dup,, j 
frumoasă acțiune personală.

Campionatele de atletism 
ale Capitalei

Ieri după-amiază au început" pe Sta
dionul Tineretului campionatele de a- 
tlctism ale Capitalei. Dintre rezulta-: 
tele înregistrate în prima zi de com 
curs se detașează noul record repu-t 
blican de juniori categ. I la 400 trt 
plat stabilit de dinamovistul Glieorghei’I 
Ciobanu: 49,5 sec, (vechiul record în 
aparținea cu 49,8 sec.). O performanți*  
remarcabilă a obținut, de asemenea;j 
Xenofonte Boboc (C.C.A.) : 2,00 ni 1® j 
săritura în înălțime (record personal),;4 
Boboc este ăl treilea săritor de 13’, 
noi (după Soter și Knallcr) care treci î 
2,00 ni. O puternică revenire de formă.ț 
a arătat și niaestra sportului Maria' 
Diți, care cu 51,97 m la '
suliței și-a realizat cea mai 
performanță din acest sezon, 
rezultate: FEMEI. 100 m: 1. Ioana 
Petrescu (Rapid) 12,3; 2. Gabriela 
Luță (Rapid) 12,4; 3. Letiția Bandiți 
(Rapid) 12,6; 4. Smaramia Pot'nă4 
reanu (Progresul) 12,6; 400 ni : b 
Georgeta Dumitrescu (Metalul) 59.5Ț. 
2. Arancp Weiss (Din.) 60,2 ; _3. Eli-’ 
sabeta Todorov (Din.) 60,6; 80 mg: 
Florentina Stancu (C.C.A.) 12,2;'
înălțime: Iolanda Balaș (C:C.A.)'
1,70’; BARBAȚI. 400 m: 1.' Șt Dobay

Gr. Enache (C.C.A.)' j 
1. Strzelbiski (Din.) ( 
Popa (Din.) 3:56,4f.i 
Ursac (Știința’) 14,9

arutiearta 1 
bună ■
Alto

(C.C.A.) 12,2;’
Balaș (C;C.A.) 1

(Din.) 11,1; 2.
11,2; 1500 m;
3:56,3; 2. V.
tlO mg: 1. M.___ _ , v.....
2. P. Pfiunbacu (Din.) 15,2; înălțime: '
1. Bobpc 2,00 "
(St) 1,96.ru; lungime: 1. R. Licker (Din.)ț
6,92 m ;*"2.  M. Axente (Din.) 6,82 m; 
greutate: 1. N. Ivanov (Din.) 15J85 m*
2. A. Raica (Recolta) 15,43 m.

ni.; 2. C. Diimitresou
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