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COMUNICAT
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a hotărît, în ședința din 26 aprilie a.c., 

convocarea la 20 iunie 1960 a celui de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn, cu 
următoarea ordine de zi :

1. Raportul C. C. al P. M. R. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Con
gresul al II-lea și Congresul al III-lea al partidului, cu privire la schița planului economic de 
perspectivă pe 15 ani și planul de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1960-1965 — rapor
tor tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie.
3. Alegerea Comitetului Central al P.M.R. și a Comisiei Centrale de Revizie.

In cinstea celui de al III-lea Congres al P.M.R
noi affiiaiMio ale asociațiilor, cluburilor sportive pi consiliilor U.C.F.S

Angajamentele pe care asociațiile, cluburile sportive și consiliile U.C.F.S. 
le-au luat în cinstea celui de al lll-lea Congres al Pariiduhn Muncitoresc Ro- 
mîn au avut un larg ecou în rîndurile maselor de sportivi, 
ne sosească de pe întreg cuprinsul țării tot mai multe 
angajamente ale asociațiilor și cluburilor sportive, ca 
raionale, orășenești și regionale U.C.F.S. Publicăm în 
dintre acestea *.

I Asociația sportivă Rulmentul — 
Bîriad

de1 — trecerea normelor G.M.A. 
către, 500 tineri și tinere

— antrenarea a 2000 de tineri 
tinere la Concursul cultural-sportiv 
tineretului

— creșterea numărului de membri 
susținători cu 1000

— extinderea gimnasticii în produc
ție la încă două sectoare
>— crearea a 3 noi echipe : de rugbi, 
gimnastică și turism.,
Asociația sportivă Electroputero — 

Craiova
— prestarea a 10.000 ore muncă 

•'atriotică pentru amenajarea bazei 
•portive

: .— angrenarea a 800 de tineri și

As!ăzi se încheie concursul de pentatlon modern
După 4 probe conduce Dumitru 'JTintea

au evoluat, singur 
înregistrat un re- 
pcsibilităților sale, 
rezultate mediocre 
rezultatele probei:

> (980 p) ; 2. D. lo-

1 întrecerea de pentatlon modern, or
ganizată în cinstea zilei de 1 Mai cu 
participarea fruntașilor acestui sport, 
a continuat marți cu desfășurarea 
probei de pistol viteză. Dintre cei 8 
conctirenți, care r ' r
Dumitru Țintea a 
zultat pe măsura 
ceilalți obținînd 
sau slabe. Iată 
1. D Țintea 194 p 
nescu 187 p (840) ; 3. I. Vesa 181 p 
(720) ; 4. W. Roman 180 p (700) ; 5. 
Gh. Tomiuc 179 p (680) ; 6. Cr. Li- 
chiardopol 175 p (600) ; 7. Tr. Croi- 
toru 170 p (500) ; 8. N. Marinescu 
168 p (460). După terminarea întreceri
lor cițiva dintre participant au mai e- 
voluat, în. afară de concurs, obținînd 
rezultate cu mult mai bune : Țintea 
197 p, 2. Ionescu 194 p, 3. Roman 188 
p, 4. Tomiuc 182 p.

Campionul țării, Dan Ionescu, a cîștigat cea de a patra probă a concursului, 
, cursa de inot^

★

U.C.F.S. Publicăm în

T

Zilnic continuă să 
vești despre noile 
și ale consiliilor 
continuare cîteva 

cultural-sportiv al

zi a cotizațiilor

tinere la Concursul 
tineretului

— încasarea Ia 
membrilor U.C.F.S.

— la baza sportivă a întreprinderii 
se va construi prin muncă patriotică 
o tribună

— constituirea a două brigăzi 
producție formate din sportivi

de

i
Asociații, sportivă 

Sanitarul—Tg. Mureș
t

— creșterea numărului de membri 
UC.F.S. cu 400

— amenajarea prin muncă volun
tară a complexului sportiv

— încasarea la zl a cotizațiilor 
membrilor U.C.F.S.

— organizarea campionatului asocia
ției la volei, tenis de masă și șah. .

In. bazinul Floreasca s-a desfășurat 
ieri după-amiază ‘proba de 300 m la 
înot. Cursa a prilejuit întreceri fru
moase, viu' disputate, încheiate, cu re
zultate mulțumitoare pentru actuala 
etapă a pregătirilor: 1. Ionescu 3:53,6 
(1.035 p) ; 2. Lichiardopol 3:59,6
(1.005 p) ; 3. Marinescu 4:10,5 (950 
p) ; 4. Țintea 4:12,8 (940 p) ; 5. To
miuc 4:16,3 (920 p) ; 6. Croitoru 4:19,5 
(905 p) ; 7. Roman 4:31,0 (845 p) ; 8 
Vesa 5:05,6 (675 p). Vesa a concurat 
accidentat la un picior.

înaintea ultimei probe (crosul se 
desfășoară astăzi pe traseul de la Că- 
lugăreni) clasamentul general se pre
zintă astfel: 1. Țintea 3.424 p; 2. Li
chiardopol 3.333,5 p ; 3- Ionescu 3.303 
p; 4. Roman 3.210 p ; 5. Marinescu 
3.116,5 p ; 6. Tomiuc 2-924 p ; 7. Vesa 
2.769 p ; 8- Croitoru 2.583,5 p. (R. Vi- 
lara).

Pe baza hipică din Calea Plevnei 
a avut loc, în cinstea zilei de 1 Mai, 
un reușit concurs de călărie, la care 
au luat parte sportivii din Capitală. 
Demn de remarcat este faptul că la 
acest concurs majoritatea călăreților 
au terminat parcursul fără nici o pe-

. . • • .«.nalizare, dovedind o pregătire avan-
4 pagini 25 bamjsată acum la început de sezon- Iată 

Irezultatele înregistrate:
Obstacole pitici: 1. M. Constanti

nescu (C-C.A.) pe Pleșuv 0 p.; 2. I. 
Manole (Știința) pe Albița 0 p.; 3. 
Gh. Iliescu (Șt.) pe Gherghița 0 p- 
Obstacole 
(Dinamo 
27,4 sec.;

Î
'” Păpurica 

Oprea 
30,9 
n iori: 
beș 0

::(st.) 
II landa 

Fio p.
"C.C.A. (Constantinescu, Lazăr, Stan
icii:) 3:03,5; 2- Dinamo Buc. (Mîndru, 

Rădulescu, Aldea) 3:20,4; 3. Știința 
(Demian, Constantinescu 
Costea)- Obstacole 
țuran (C.C.A.) pe 
gheș (C.C.A.) pe

-►pentru remonți: 1. 
IIpe Zaira 0 p.; 2. I. Adam (St.) 0 p.;

— amenajarea prin muncă voluntarăl 13. Stancu M. (St.) 
unui teren'-„ușoară** juniori:

--tea (St-) pe Matador și Măgura cu 
'..cîte 0 p; seniori: 1. M. Dorojan (St.) 
IIpe Albița 0 p. Clasamentul probei do- 
jltată cu ,,Cupa 1 Mai": juniori: 1. An- 

cotizațiilorlldrei Costea pe Mărgea 0 p. timp 
2. Dan Mîndru (D.B.) pe Je- 

1:10,1; 3. M- Constanți 
nescu pe Odor 0 p- 1:15,0; fete: Ele
na Ioneșcu-Leov (St.) pe Talisman

★

Clubul sportiv 
Olimpia —Orașul Stalin

a ștrandului Olimpia, a 
de tenis de cîmp și volei

— creșterea numărului de membri; 
susținători cu 3C0

— organizarea cupei „Olimpia" lai 
volei feminin

— încasarea la zi a
membrilor U.C.F.S. 4-1:9,9;- ►

— cei mai buni sportivi de la hal---gălm 0 p. 
tere, gimnastică și volei se vor deplasa 
la G.A.S. Prejmer (raionul Codlea), 
unde vor susține întîlniri demonstra
tive în scopul [ . 
sporturi

îndemn către

popularizării acestorllO P- 1U8,O; 2. Iolanda Lazăr pe Mer- 
■►zuh 4 p.; seniori: 1. D. Hering

Feilici'tînd deJegaț'a noastră pentru 
succesul repurtat în cadrul Crite
riului mondial al tineretului, d. Mer- 

membru în directoratul tehnic 
președintele Fede- 

au ți-

cier, 
și d. Pierre Feri, 
rației Internaționale de Scrimă, 
nu-t să precizeze că „Adailbent Gurath 
a fost de departe cel mai bun spa
dasin al întrecerii, care a atras aten
ția specialiștilor rm numai după felul 
în care a tras în finală, ci după în
treaga sa evoluție, după primele asal
turi. Gurath este un tînăr de mare ta
lent, cu perspective dintre cele mai 
frumoase. Are o tehnică ridicată, se 
orientează bine pe planșă, în funcție 
de adversar și este... cailm, calitate 
atît de necesară unui scrimer". In
tr-adevăr, la Leningrad, Gurath a fost 
cel mai bun spadasin, care a câști
gat nu numai titliil mondial ci și 
prețuirea miilor de spectatori prezenți 
la Ziimnîi Stadion. Numărul ce'lor ce 
au venit să-l felicite pentru victorie 
a fost de aceea muW mai mare decît 
la ceilalți învingători. Din tribune co- 
borîseră zeci și zeci de spectatori care 
îi strângeau mina, îi cereau autografe. 
Tînărul Adalbert Gurath ne-a adus 
în cadrul acestei ediții a Cr i-ter imliii 
o mare performanță. Dar, să nu-1 
uităm cu acest prilej pe Adalbert Gu
rath — tatăl — cel care l-a pregătit 
cu răbdare și perseverență pe noul 
campion mondiali și căruia i se cuvin 
aceleași felicitări.

La spadă, am m-a-i prezentat în 
afară de Gurath alți doi trăgători : 
pe Mureșanu și Ștefan llaukler. Am
bii au părăsit întrecerea în semifinale. 
Pentru Mureșanu, deoarece spada 
nu este speciauftafea sa, intrarea în 
semifinale poate fi apreciată ca o 
performanță meritorie. Ștefan llauk
ler tretbuia însă să obțină mai mult

Datele de desfășurare ale meciurilor 
de volei Rapid — Levski

După îndelungi tratative, conduceri
le cluburilor Rapid București și Levski 
Sofia au căzut de acord ca meciurile 
de volei Rapid—Levski din cadrul se
mifinalelor „Cupei Campionilor Euro
peni” la volei masculin să aibă loc la 
28 mai (la București) și 2 iunie (la 
Sofia),

Un reușit concurs de 
călărie in Capitală

semî-ușoară: 1. C. Vlad
Buc.) pe Savant 0 p., timp 

2- Victor Puiu (D.B.) pe
0 p-, timp 28,4 sec.; 3. I.

(D.B.) pe Cîntec 0 p., timp 
sec. Obstacole semi-ușoară-ju- 
I. A. Donescu (C.C-A.) pe Se- 
p. 29,5 sec.; 2. Victor Demian 

pe Odor 0 p. 30,2 sec.; 3. Io-
Lazăr (C.C.A) pe Troica 2 

30,5 sec. Obstacole ștafetă: 1.

Gabriela, 
forță: 1. Gh. Ghi- 

Nor; 2. C. Go- 
Pîrlog. Obstacole 
Al. Longo (D-B-)

0 p. Obstacole
1—2. Andrei Cos-

După Criteriul mondial al tineretului la scrimă

o muncă și mai susținută

Ion Szantho (dreapta) a început bine concursul de sabie. Dar, totalizind' numai 
3 victorii, a fost nevoit să susțină un baraj cu Rigali, pe care l-a pierdut. 
In fotografie. Ion Szantho efoluind in cadrul campionatului R.P.R. de anul trecut

Cel puțin calificarea în finală, dacă 
nu chiar reeditarea locului IV pe care 
îl ocupase anul trecut. De ce nu a 
reușit llaukler? Pentru același motiv 
pentru care floretistul Mureșanu sau 
floretista Lutman n-au obținut rezil
iatele la care pregătirea îi îndrepiă- 
ț.a: insuficientă putere de luptă, că
reia acesta i-a mai adăugat și lipsa 
de finalitate în acțiuni.

Ca și la celelalte probe și la 
rezultatele pot fi împărțite în 
categorii: satisfăcătoare pentru
Drinibă și Radu Manoliu care au fost 
la un pas de calificarea în finală și 
nesatsfăcâtoare pentru Ion Szantho, 
eliminat în primul tur. Este adevărat 
că, dacă arbitrajul ar fi fost corect, 
Szantho ar fi trecut „hopul" (în ba
raj cu italianul Rigali a fost dar 
nedreptățit de arbitrul Szabo). Dar, 
era mai bine dacă nu ajungea la ba
raj, lucru foarte posibil! dacă Szantho 
au pierdea 
(R.D.G.), cal 
seriei.

Deși puteam 
bune la unele 

sabie 
două

Ion

copilărește la Klein 
mai silaib trăgător al

obține rezu'tate și mai 
probe, lucru care va

(C.C.A.) pe Bimbo 0 p- 1:14,6; ama
tori: 1. St Teodoriu (TS.O.) 0 p.* 
2. St. Glodariii (T.S.O.) 0 p. MaeștrftJ 
sportului 
I. Oprea 
cursului 
dresaj.

N. Mihalcea, N. Marcoci 
au făcut în pauzele con* 

o reușită demonstrație drf 
ji

Numeroase competiții 
sportive la S’ghișoara
Sportivii din Sighișoara întîmpinî 

ziua de 1 Mai prin numeroase mani
festații festive organizate de comisiile 
raionale pe ramură de sport. Astfel, 
comisia de fotbal a organizat o con^ 
petiție eliminatorie la care s-au ît> 
scris 12 echipe. Comisia de volei a 
inițiat o întrecere la care iau part» 
14 formații, iar comisia de handbal 
un concurs de handbal în 7, Ia care 
s-au înscris 30 de echipe din toata 
categoriile. Echipele cîșt'gătoare vor 
fi răsplătite cu cupe, iar jucătorii cel 
mai disciplinați vor primi diplome. 
O altă interesantă manifestație este 
aceea organizată de comisia de atleJ 
tism, pentru toate 
late.

Alte acțiuni sînt 
siliile asociațiilor 
ne- Asociația sportivă Sticla-Faianța 
angrenează în concursurile de șaA 
tenis de masă și volei sute de mun
citori din combinatul Sticla-Faianța. 
Asociația sportivă Voința a inițiat un 
concurs la șah, volei, tenis de masă 
și popice la care iau. parte peste 231 
de cooperatori din cooperativele Cr<> 
textil, Prestarea. încălțămintea ș.

In afara acestor manifestații, consit 
liul raional U.C.F.S. Sighișoara și a- 
sociațiile sportive din oraș au rual 
Inițiat organizarea unui concurs do 
biciclete care va avea loc peste cîte
va zile pe pista stadionului 1 Mai din 
localitate.

școlile din locali- 
i 

organizate de con- 
sportive sighișorc-.

IOAN TUR JAN — corespondent 

fi fără îndoială analizat de către bi- 
rotnl federal totuși, ne pulem declara 
mulțumiți de bilanț. Și, dincolo da 
rezuiltatele tehnice, ne satisface cons
tatarea că avem, în general, un lot de 
tineri trăgători care-și vor confirm* 
cu siguranță valoarea intr-un viitor 
apropiat. Ana Ene, Ion Drîtnbă, Radu 
Manoliu, Gurath, sînt încă foarte ti
neri, mai au multe ediții a'e -Cri.e- 
riultii în față. La fel de bine pregă
tiți din punct de vedere tehnic; dar cil 
mai multă putere de luptă, acești 
scrimeri vor face să se vorbea-că și 
mai mult despre scrima noastră. Va 
fi numai un mic răspuns de mulțu
mire pentru minunatele condiții pe 
care ei, ca și toți ceilalți sportivi, Ie 
au la dispoziție.

Colectivul de antrenori, ca și fede
rația de specialitate, oare se ocupă 
cu multă atenție de tinerele elemente, 
au primit ou prilejul calei de a Xl-a 
ediții a Criteriului mondial al tine e- 
tillui o răsplată binemeritată. Un în
demn, deci, către o muncă și -mai 
susținută în viitor 1

ELENA MA1EESCU ;



îi Azi, în campionatul feminin IN CAMPIONATUL MASCUL!

Competițiile 
baza activității

de mase
noastre sportive

Dinamo București — Victori

’ Muncind cu hotărîre pentru îndepli
nirea sarcinilor sale, Consiliul regio
nal al U.C.F.S- Cluj a luat o serie de 
măsuri pentru ca un număr cit mai 
mare de oameni ai muncii din regiu
nea noastră să practice cu regulari
tate sportul în cadrul competițiilor de 
mase organizate la nivelul asociații
lor sportive, raioanelor și regiunii. 
Vorbind despre cuprinderea oame
nilor muncii în practicarea diferi
telor sporturi, putem arăta că la 
Spartachiada de vară din anul trecut 
numărul participanților a depășit cifra 
de 210009, la crosul „Să întîmpinăm 
1 Mai" s-au întrecut 69.222 de parti
cipant!, la crosul „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie" 72.253, iar la „Cupa A- 
griculturii" 24.933 de tineri și tinere 
din mediul sătesc. Punînd un accent 
deosebit pe organizarea competițiilor 
de mase, multe asociații sportive să
tești au devenit cunoscute în toată re
giunea prin bogata lor activitate (de 
exemplu asociat ile din comunele Min- 
tiul-Gherlei. lernut. Cepari. Sîngior- 
giul Nou, Teaca, Sîncrai șa.). Aso
ciația sportivă Rapid „1. Herbak" a 
organizat întreceri pentru tineret și 
copi', asocia'iile Voința Cluj, Cimen
tul Turda, Victoria Bistrița și altele 
au avut un bogat program competi- 
țional în cadrul concursurilor de aso
ciație pe sistemul „Cel mai bun spor
tiv din 10“ și „Campion al asociației 
sportive".

Vorbind despre activitatea sportivă 
dc mase din regiunea noastră, trebuie 
«a arătăm că în anul I960, consiliul 
regional U.C.F.S- și-a propus consoli
darea organizatorică a asociațiilor 
sportive prin atragerea de noi mem
bri în U.C.F.S. și încasarea la timp 
a cotizației, pentru întărirea bazei ma
teriale a acestora.

Noul sistem competițional aprobat 
de Consiliul General U.C.F.S. pentru 
anul I960 va face cu siguranță ca la 
baza activității asociațiilor sportive 
să stea organizarea competițiilor lo
cale de mase. In calendarul sportiv 
al regiunii noastre sînt cuprinse o se
rie de competiții cu larg caracter de 
mase ca „Ziua sprintului", „Ziua a- 
Icrgărilor și aruncărilor la atletism", 
„Cupa Agriculturii" etc.

In afară de acestea vor mai fi 
ganizate în cinstea zilelor festive 
treceri dotate cu cupe, întîlniri 
monstrative la nivelul raioanelor, 
concursurile pe asociații pentru cuce
rirea insignelor de „Cel mai tyin spor-

or- 
în- 
de- 
iar

| Rapid și Știința se intilnesc într-un jac decisiv
v Etapa a VI-a din returul 
Triatului republican feminin dc 
Țîn 11 oferă amatorilor din

tiv d’n 10“ și „Campion al asociației partidă mult așteptată ': 
sportive" vor constitui o preocupare țșliinta. Datori(ă 8iluațlei lor 
principală a asociației sportive din re- 4 
giunea noastră. Pentru tineret și copii ] 
vor f i, de asemenea, organizate multe J 
întreceri sportive în cadrul cpncursu-4 
rilor „Cravata roșie", „Spartachiada j 
pionierilor și școlarilor", iar consiliileJ 
ra onale U-C.F.S. vor iniția competiții 1 
de mase dotate cu „Cupa colectiviști- ■< 
lor", „Cupa Eliberării", campionate] 
raionale sătești la mai multe ramuri 
sportive și întreceri demonstrative la j 
nivelul asociațiilor. Cu rezultate bune^ 
au muncit asociațiile sportive din re--* 
giunea noastră pentru întîtnpinarca cu8 
cinste a zilei de 1 Mai. Mii. de tineri •< 
și tinere au fost mobilizați la tradi--* 
Tonalele întreceri ale crosului de masă., 
„Să întîmpinăm 1 Mai" ca și la di--* 
ferite competiții organizate în cinstea * 
marii sărbători <ț oamenilor muncii din s 
lumea întreagă. *

In prezent, asociațiile sportive din* 
regiunea Cluj desîășoară larg pregăti-^ 
rile pentru prima etapă a Concursu- - 
lui cultural-sportiv, organizat în cin-] 
stea celui de al 111-lea Congres al par-î 
tidului nostru. "

O altă măsură luată în scopul dez-^ 
voltării continue a sportului de mase" 
este și aceea a asigurării unei parti-, 
cipări numeroase în etapele pe aso- •' 
tiații din cadrul campionatelor repu- 
blicane.

La numărul mare de competiții cu 
caracter de mase care în anu] 1960 
vor constitui baza activității asocia
țiilor sport’ve din regiunea Cluj, se 
mai adaugă și întrecerile din cadrul 
complexului G.M.A. Totodată vom 
sprijini acțiunile consiliilor raionale 
pentru organizarea unor întreceri 
sportive locale, sub forma campiona
telor orășenești și ra'onale, la ramu
rile de sport cu o largă popularitate 
în rîndul tineretului și 
cii.

O atenție deosebită 
ganizării de competiții 
rea elementului feminin în practicarea 
educației fizice și sportului.

Consiliul regional U.C.F.S. este ho- 
tărît ea în anul I960 să asigure un 
bogat program competițional membri
lor organizației noastre, un program 
care să asigure o și mai mare dez
voltare a mișcării sportive din regiu
nea Cluj.

oamenilor mun-

va fi dată or- 
pentru atrage-

•campio- 
handbal 
Capitală 
Rapid— 
în cla

sament (cele două echipe ocupă în 
ordine primele două locuri în clasa
ment, rapidistele avînd un avans de 
două puncte) întîlnirea de astăzi după-* 
amiază constituie un adevărat derbi al 
campionatului.

De la meciul pierdut în tur în fața 
Științei (4—9), rapidistele nu au mai 
cunoscut înfrîngerea, obținînd 7 victorii 
consecutive. Invingînd și în partida de

astăzi, handbalistele de la Rapid s-ar 
detașa la patru puncte de Știința, avînd 
cele mai mari șanse de a deveni cam
pioane republicane. Pe de altă parte, 
o victorie a Științei ar da posibilitate 
unei regrupări a primelor clasate, ceea 
ce ar da un plus de interes ultimelor 
etape ale acestui pasionant campionat.

Jocul se va desfășura pe stadionul 
Giulești (ora 17,30) avînd în deschi
dere meciul Progresul—Tractorul Or. 
Stalin (ora 16,30). In țară au loc ur
mătoarele partide : SIBIU : C.S.M.— 
Record Mediaș ; REȘIȚA : C.S.M.— 
Știința Timișoara.

Jimbolia 12-6 (4-3)

Ș*SS8W

Maestra emerită a sportului Elena Pădureanu intr-o spectaculoasă săritură la 
semicerc. O veți revedea azi cu prilejul meciului Rapid—Știința.

La sfîrșitul fazei raionale

t VOINȚA Șl ELECTRICA SIBIU S-AU CALIFICAT IN ETAPA
SUPERIOARA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

PETRE JURCĂ
președ’ntele Consiliului regional

U.C-F.S.-Cluj

Performanțe valoroase îli etapa 
a doua a campionatului Capitalei
Sînibătă și duminică, poligonul Tu

nari a găzduit întrecerile celei de a 
Il-a etape din cadrul campionatului 
pe echipe al Capitalei la armă liberă 
calibru redus, pistol viteză și pistol 
liber. Iu revenire de formă, trăgătorii 
noștri fruntași au obținut unele rezul
tate foarte bune. Astfel, echipa G.C.A. 
totalizînd 1572 p. a stabilit un nou 
record al R.P.R. la armă liberă ca
libru redus poziția culcat (vechiul re- , —
cord 1569 p.). De^asemenea, C. An- al, Hl-lea Congres al Partidului Mun- 
tonescu a egalat recordul țârii la po- doresc Romin un concurs de tir pe 
ziția în genunchi cu 389 p. Perlor- P2 'SI?.ni'l Tunari la care participă tră- 
manțe bune au mai realizat la arma 
liberă trei poziții I. Sirbu (1146 p.), 
C. Antonescu (1144 p.), N. Rotarii 
(1114 p.), M. Ferecatii la poziția în 
genunchi 370 p„ Ștefan Petrescu și 
P. Mocuță ia pistol viteză 587 și res
pectiv 584 p., Sanda Caseti la armă 
liberă 3x30 focuri senioare pe trei 
poziții 814 p. și Anca Ghiurcescu 836 
p., iar la poziția în genunchi Ana 
Goreti 287 p.

Iată rezultatele pe echipe: armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri seniori 
poziția culcat: 1. C.C.A. 1572 p. NOU 
RECORD AL R.P.R. (vechiul record 
1Ș69 ■ ‘ . .............—
1547 
1520 
1488 
1433 
1381.
P-
P- . ______ ___  r
2. C.C.A. 2076 p., 3. Știința 2039 p. 
pistol viteză : l. Metal il 2287 p

p.), 2. Știința 1560 p., 
poziția în genunchi

p., 2. Dinamo 1489 p., 
poziția în picioare

, 2. Dinamo 1410 p., 3. Știința 
Pe trei poziții: I. C.C.A. 4525

2. Dinamo 4447 p., 3. Știinta 4429 
pistol liber: 1. Dinamo 2024 p..

pistol viteză: 1. Mctal.il 2287 p., ' 2. 
Dinamo 2277 p„ 3. Sănătatea 2244 p.; 
armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
eenioare poziția culcat: 1. Metalul 
$73 p., 2. Dinamo 873 p., 3. Știința 865 

1

p.;

P-: 
P-

3. Dinamo 
: 1. C C.A.

3. Știința
1. C.C.Â.

genunchi: 1. Metalulp.; poziția în _ ............ ......
832 p., 2. Dinamo 799 p„ 3. Proiec
tantul 797 p.; poziția în picioare: I.
Metalul Joi p., 2. Dinamo 734 p., 3. 
Știința 708 p. Pe trei poziții : 1. Me
talul 2462 p., 2. Dinamo 2406 p„ 3. 
Știința 2311 p.

★
Mîine și sîmbătă. Federația romînă 

de tir. organizează în cinstea celui dc

citoresc Romîn un concurs de tir pe

gătorii fruntași din Capitală,

t Zilele trecute a hiat sfîrșit returul 
b primei faze a campionatului republi- 
Lcan de popice pe echipe. Timp de 
t peste șapte luni, aproape 1500 de for- 
r mâții și-au disputat întîietatea pentru 
[calificarea în faza superioară a cam- 
[pionatului. Astăzi vă facem cunoștință 
teu echipele clasate pe primul loc în 

întrecerile raionului Sibiu.
In actualul campionat au luat star

tul 4 echipe feminine și. 12 masculii” 
La fete formația Voința din Sibiu s a 
impus cu autoritate, terminînd tur
neul neînvinsă. La băieți, partidele 
au fost mult mai echilibrate. Avînd 
o formație omogenă. Electrica I a 
reușit să ocupe primul loc în clasa
ment, suferind de-a lungul turneului 
numai o singură înfrîngere. Principalele 
ei adversare, C.F.R. I și Voința I, ati 
pierdut 2 și respectiv 4 întîlniri.

Primele cinci locuri în clasamentul 
individual au fost ocupate de Victor 
Felszegi (Electrica) cu o medie de 
404 p.d. — 22 j. urmat în ordine de 
loan Prică (Voința) 397 — 21 j., I. 
Munteanu (C.F.R.) 395 — 20 j., C. 
Găian (C.F.R.) 394 — 22 j., Ilie 
Fărcaș (Voința) 392 — 20 j. La fete, 
cea mai bună medie a totalizat-o Ana 
Felszegi (Voința) 397 — 6 j. Cele

mai mari procentaje individuale au 
realizate de loan Prică (Voința) 
p.d., K. Szabo (Voința) 438, I. Mun- 
teanu (C.F.R.) 435. Și acum iată pri
mele trei echipe în cele două clasa
mente: FEMININ: Voința Sibiu 
p, Libertatea 12 p, Textila Cisnădie 
p. MASCULIN: Electrica I 61 
C.F.R. I 62 p. Voința I 58 p.

fost
411

18
12
P.

In partida cu Victoria Jimbolia, d< 
fășurată marți după-amiază pe stadion 
Dinamo din Capitală, în cadrul cai 
pionatului republican masculin, Dir 
mo București nu a jucat la adevăra 
sa valoare decît în repriza secund 
cînd, de altfel și-a asigurat și victori 
obținînd în final la scorul de 12— 
(1—3). In primele 30 de miuule, han 
baliștii de la Jimbolia au jucat > 
multă însuflețire, făcînd față eu su 
ces atacurilor dezorganizate inițiate ■ 
bucureșteni și în același timp, contr 
atacînd adesea, deosebit de pericuh 
De altfel în min. 20, scorul le era 1 
vorabil cu 3—1! Din 
însă, dinamoviștii au 
rarea „om la otn" 
atacat mai clar și 
s-au distanțat obținînd o victorie clăi 
Au înscris: Ivănescu 4, Costache II 
Covaci 2, Costache I, Hnat, Pope» 
pentru Dinamo și Dermaker 4 și Y< 
2 pentru Victoria Jimbolia.

acest mame 
trecut la ap 

pe tot terenul, : 
după ce au egal

Azi, a doua etapă 
a competiției 

Cel de al ill-lea Congri 
P. M. R.”
Dinamo din Capita 

ora 18, se desfășoa 
a întrecerii feminf 
„CEL DE-AL III LE 
P.M.R.", organizată

zi, în sala 
începînd de la 
a doua etapă 
dotată cu cupa 
CONGRES AL . „
Federația romîna de volei în colab 
rare cu clubul Dinamo. Au loc p£ 
fidele Dinamo—Progresul și Rapid 
C.P.B.

Prima etapă a competiției femini 
s-a încheiat cu următoarele rezulta!

prima etapă a competiției ma<- ’ir 
dotată cu același trofeu, după . m 
torul program : Constructorul—Răpi 
Progresul—G.C.A., Victoria—Dinamo.

Rapid—Progresul 3—1 
15—17, 15—8) șt C.

(16-1-1, 15- 
P. București

Metalul 3—1 (6-15, 15—3, 15-
15—12). Clasamentul arată astfel:

1. C.P.B. 1 1 0 3:1 (51-34)
2. Rapid 1 1 0 3:1 (61:41)
3. Metalul 1 0 1 1:3 (34:51)
4. Progresul l 0 1 1:3 (41:61)

Șjnbătă, tot în sala Dinamo. înc
pînd de la ora 16,30 va avea 1

Concursuri... rezultate...
Campionatele universitare

La sfirșitul săptămînii trecute au 
avut loc pe Stadionul Republicii în
trecerile din cadrul fazei pe Capitală 
a Campionatelor universitare pe anul 
1L60. ' ’ ■’
rești: 
(I.C.F.) 11,0; 400 
(Politehnica) 51,8; 
cescu ( 
L.

Iată campionii orașului Buctt- 
STUDENȚI : 100 m: I. Leu

Stadeker 
L. Bor- 

1.500 m : 
rn : D. 

mg : M. 
m obst.: 
10:32,2 ;

m: M.
800 m : 

(Agronomia) 2-01,5 ;
Borcescti- 4:08,0; 5.000

Ruiac (I.C.F.) 16:07,0; 110 
Ursac (I.C.F.) 15,6; 
M. Petrescu 
lungime : N.
6,71; triplu:

3.000 
(Agronomia) 

Popovsclii (Construcții) 
N. Popovschi 14,05;

înălțime: N. Ropoteanu (Univ. Pa 
hon) 1,75; prăjină: Z. Szabi (I.C.F 
4,10; greutate: I. Sabău (I.C.F.) 13,5 
suliță : I. Sabău 59,71 ; ciocan : 
Stan (I.C.F.) 46,05; clasament 
echipe: 1. Univ. Parhon 94 
I.M.F. 89 p; 3. Agronomia 
STUDENTE: IC0 m: ~ '
13,0; 80 mg: S. Groșii 12,8; 
Edda Knall (I.C.r.) 1,45; dis; 
lina Barbu (I.S.E.) 42,29:
Mărie ta Barbu (I.C.F.) 33,09; 
ment pe echipe: 1. I.S.E. 67 
Univ. Parhon 50 p; 3 I.P.B.

p ;
56 |

Sanda Gro; 
inălțim 
c : Nic 

soliți 
clas
p;
46

Circuitul de marț PT.T.

O rewșiiă sesiune de comunicări științifice 
organizată de clubul

De curînd clubul Dinamo București a 
organizat o sesiune de comunicări știin
țifice la care și-au dat concursul un 
mare număr de specialiști. In cele două 
zile ale sesiunii au fost prezentate 12 
comunicări, după care au urmat discuții.

Conducerea clubului merită toate fe
licitările pentru organizarea acestei se
siuni științifice, în care toate temele 
dezbătute au fost izvorîte din cerințe 
practice. îmbucurător este în același 
timp faptul că printre cei care au 
prezentat comunicări, pe lîngă specia
liști cu înalte studii, s-au numărat și 
antrenori cu mai puțină pregătire teo
retică, dar cu o bogată experiență 
practică.

De un deosebit interes s-a bucurat 
comunicarea ..Contribuții la problema 
repetării” £autori ț N. Petrescu, ing.

M. Demetrescu, M. Bădin și St. Stăn- 
culescu). Cu greu am putea să dăm 
prioritate vreunei 
că majoritatea au fost lucrări valoroase 
în domeniul respectiv. De exemplu 
comunicările „Metodica folosirii unor 
aparate ajutătoare pentru îmbunătă
țirea tehnicii în patinajul artistic" 
(autori : I. Horosz și FI. Gămulea) și 
„Aparat pentru dezvoltarea forței fi vi
tezei specifice la canotajul academic” 
(autor : F. Cerhati) au îmbogățit miș
carea noastră sportivă cu noi aparate 
extrem de folositoare la antrenamente. 
Mai putem cita comunicările „Unele 
criterii biochimice în dirijarea antre
namentelor la sportivii de performan
ță” (autori : dr. Foteseu, dr. I. Ște
fan, chim. S. Tincu și dr. N. Cucu), 
^Folosirea graficelor din joc iți yede-

comunicări pentru

Dinamo
rea individualizării antrenamentelor 
pentru ridicarea performanțelor la vo
lei’9 (autor : Gh. Constantinescu) etc., 
etc.

La sfîrșitul sesiunii, prof. I. Siclovan, 
director al Institutului de Cultură Fi
zică, a scos în relief importanța acestei 
sesiuni științifice, arătînd că ea a des
chis o nouă pagină în activitatea noas
tră sportivă și că exemplul clubului 
Dinamo va trebui urmat și de alte clu
buri din țară. In cuvîntul de încheiere, 
tov. V. Firea—-din partea clubului Di
namo — a subliniat eforturile și co
laborarea strînsă a antrenorilor, me
dicilor și profesorilor de specialitate 
în problemele științifice legate de dez
voltarea mișcării noastre de cultură 
fizica §i sport,

Duminică dimineața s-au desfâșiir 
p; străzile Capitalei întrecerile din c 
drul celei de a XV-a ediții a Circi: 
tiilui de marș P.T.T. Concursul s 
bucurat de un frumos succes. Ia 
rezultat le înregisirate : începători i 
km): I. C-tin Muscă (Surdo-miți), 
P. Vișan (Șc. s’. U.C.F.S. Gi-irgiu
3. N. Arion (P.T.T.), 4. M. Șehioț 
(Vulcan), 5. C-tin Anastasescu (Surd 
muți): juniori (5 km): I. D-trn Ro. 
teș (Victoria), 2. M. Pc-șinar 
(P.T.T.), 3. T. Anghcl (Vi?t ria).
I. Costache (Victoria), 5. Em. Băr. 
gan (Dinamo); seniori 
I. Rarbu (Victoria), 
(P.T.T.),
4. Grig.

(20 km):
2. Val. Mitre

3. D-tru Chiose (PT.T. 
Aug’el (Victoria), 5. 1 

Teodosiu (P.T.T ), 6. V. Avram (Surd' 
muți) 7. N. Daradici (P.T.T.), 8. 
Dobrescu (Dina no).

NICOLAE D. NlCOLAE-coresp.
★

In Cadrul unui concurs desfăsur: 
în București la sfîrșitul să"t')i::inii t- 
cute s-a disputat și o probă -e LOC 
iii cu caracter de verificare I Șt fa 
Mi’ialy 2:30,2 ; 2. Gheorghe B ghea 
2:33,6; 3. Nicvlae Siuunoiu 2:37,1.

Mctal.il


dorință unanimă a fotbaliștilor reprezen- 
de iubitori ai sportului din țara noastră.

î

întîlnire eliminatori.-, 
cîștigi, nu să

IV. Skonecki va rămîne „spectator11 și 
Gogu Viziru, cu care jucătorul romîn 

seturi obținută în fața primului

. s-a p
foarte șubred „calcul

Succes fotbaliștilor noștri 
în meciul de ia Sofia!

R P. Po’ontJ

Totul e să ciștigi, nu să pierzi la limită...
Roma, via Sofia ! lată o 

tutivei noastre și a milioanelor
Roma, via Sofia ! Iată o posibilitate care stă în fața echipei noastre 

olimpice de fotbal.
Așteptat cu util de viu interes, meciul de duminică va decide dacă 

\ echipa noastră de fotbal va merge la Olimpiadă, la Roma. Masele de 
i iubitori ai fotbalului nostru doresc, din toată inima ca sportivii noștri 

să dea un răspuns afirmativ. Există suficiente condiții pentru aceasta și 
, avem motive să privim cu încredere meciul de la Sofia. De ce ? Pentru 
' că, după un debut care lăsa să se întrevadă mai puține șanse de califi

care a echipei noastre, după meciul de la București posibilitățile au 
crescut.

j Trebuie să recunoaștem că înaintea jocului precedent cu reprezentativa 
i R.P. Bulgaria aveam unele îndoieli. Cunoaștem valoarea echipei prietene, 
' puterea ei de luptă. Și iată că, la București, fotbaliștii noștri au reușit să 
, cîștige, într-un meci in care ei s-au dovedit mai buni și — vă amintiți ? 
' — puteau realiza un scor mai mare. La buna pregătire a echipei s-a 
j adăugat o puternică dorință de a învinge, care a caracterizat pe fiecare din 
1 cei 11 jucători și care a avut un rol holărîtor în obținerea victoriei.
j Ceea ce așteptăm de la sportivii care ne vor reprezenta duminică este 
. ca ei să dea dovadă de aceeași putere de luptă, de același fierbinte pa- 
, triotism. I' iecare jucător să dea dovadă de același calm și putere de con

centrare, mai ales în momentele decisive ale meciului, să se gîndească că 
( în acest joc au posibilitatea să încununeze eforturile depuse de-a lungul 
■ turneului preolimpic.

Fură îndoială însă că, după cum este și firesc, pe stadionul „Levski 
publicul bulgar prieten își va susține cu ardoare echipa, dorind — ca 
noi — calificarea.

, Dar să se gîndească băieții noștri că, acasă, în fața aparatelor de radio, 
ori la furnalele nestinse niciodată și pretutindeni în scumpa noastră patrie, 
inimile noastre vor bate la unison cu ale lor, că vom fi cu gindul alături

< de ei, dorind fierbinte ca ei să învingă.
Drum bun, dragi tovarăși, și succes deplin în importanta întîlnire de 

fotbal de la l Mai ! Fiți vrednici reprezentanți ai fotbalului nostru și nu 
turneul

unu, wiurufi, și jucata ut'piui i
fotbal de la 1 Mai ! Fiți vrednici reprezentanți 
vă precupețiți eforturile pentru obținerea victoriei și calificării in 
final de la Roma !

Dorim din toată inima să fiți la Înălțimea dragostei ce 
voi masele de iubitori ai sportului din țara noastră.

Faceți ca posibilitatea „Roma, via Sofia" să devină 
gloria sportivă a scumpei noastre patrii !

o poartă

realitate.

pentru

pentru

SPORTUL POPULAR

în meciurile România—Bulgaria

Pină acum, 13-4pentru noi!
Mai sînt numai trei zile...
Meciul cu echipa R. P. Bulgaria aș

teptat cu atîta nerăbdare de sutele de 
inii de iubitori ai fotbalului de la noi, 
se apropie cu pași repezi. Duminică, 
pe stadionul Vasil Levski din Sofia, 
cei 11 purtători ai tricoului reprezen
tativei R.P.R. se vor avînta în între
cerea care va decide formația eîștigă- 
toare a celei de-a IlI-a serii din pre
liminariile olimpice.

După cele 5 meciuri disputate pînă 
acum, situația în clasament este ur- 
-năloarea :

1. U.R.S.S.
2. R.P. Bulgaria
3. R.P. Romînă
După cum se vede 

mint. toate cele trei 
sînt direct interesate 
la Sofia : victoria uneia sau alteia 
echipele 
lificarea 
zultatul de 
bază de golaveraj

4
3
3 

acest elasa-

2 1
1 1
1 1

3:2 
2 :2
1:2

4 1
3 1
3 1
din 

echipe ale seriei 
de rezultatul de 

din 
ca- 
re- 
pe 
ac

tualului lider al seriei. Federația noas
tră de specialitate a luat din timp 
măsurile de pregătire ce se impuneau. 
Lotul reprezentativ, compus din jucă
torii : Voinescu. Uții, Zavoda II. Popa. 
Caricaș, Ivănescu, I. Lazar. Soare. Je
nei, Vasile Alexandru. Koszka. Oaidă, 
Hașoti. Constantin. Dridea. Ene II. 
Eftimie. Seredai. Raksi și Tătaru a 
participat la o serie de antrenamente și 
jocuri eu caracter de antrenament, sub 
directivele antrenorului federal Angelo 
Niculeseu și sub directa conducere a 
antrenorilor Augustin Boteseu și Ilie 
Oană. Toți selecționabilii sînt în bună 
dispoziție de joc și privesc cu încre
dere întîlnirerf de duminică de la So
lia.

Firește, dată fiind valoarea adversa
rului pe care-] întîlnirn și faptul că 
echipa bulgară joacă pe teren propriu, 
în fața unui public care a dovedit că 
știe să-și încurajeze echipa, partida de 
la 1 Mai se anunță ca un examen deo
sebit <le dificil pentru jucătorii noștri. 
Un examen greu, dar pe care fotbaliștii 
romîni îl pot trece cu succes. De alt
fel, noi am mai reușit să-i învingem 
pe bulgari la Sofia, în întîlniri cu ca
racter decisiv Să ne reamintim. în a- 
ceastă direcție, meciul din cadrul pre
liminariilor campionatului mondial 
(11 oct. 1953). pe care l-am eîștigat 
cu scorul de 2—1. Partida s-a disputai, 
pe același stadion ca cea care va avea 
loc peste 3 zile, România aliniind for
mația : Toma — Androvici. Apolzan. 
Szoke — Calinoiu (Onisie). Băcuț I 
— Ozon (Petschovski). Petscbovski 
(Călinoiu). Ene I, Serfozo, Suni.

Următoarea întîlnire dintre echipele 
R.P.R. si R.P-B. s-a disputat în toam
na Iui 1955 la București și s-a termi
nat 1a egalitate : 1—1 (1—0). A ju
cat formația : Toma — Pahonțu, An
drovici. Szoke — Căiinoiu, Băcuț I —= 
Copil. Nicușor, Ozon. Georgescu. Suni.

în anul următor (10 septembrie la 
Solia), gazdele au câștigat cu 2—0,

care se întîlnese îi atrage 
(realizînd 5 puncte), iar 
'; egalitate asigură — 

calificarea

într-un jog în care noi am aliniat for
mația : Toma —- Băcuț I. — 
Neacșu — Onisie. Pereț
Constantin. Ozon, A. Munteanu (Ene I), 
Mihai (Filote).

Și în fine, ultimul joc. din lista în- 
tîlnirilor dintre cele două echipe este 
cel din toamna anului trecut, de la 
București, pe care l-am eîștigat eu
1— 0 (0—0). aliniind ..lU'-lea : Voi- 
nescu — Popa. Caricaș. Soare — Jenei. 
Nunveiler — Hașoti. Constantin, Dri- 
dea. Dinulescu, Tătaru.

Pînă acum, echipele Romînieî și 
Bulgariei s-a-u întîlnit de 19 ori. Victo
ria a revenit reprezentativei noastre 
de 13 ori (4—2. 6—1, 3—0. 3—2. 5—2. 
7-0. 3-2, 4-1. 3-2, 3-2, 3-1. 2-1,1-0). 
două meciuri s-au terminat la egali
tate (2—2. 1-—1) iar patru au fost 
eîștigate de fotbaliștii bulgari (5—3.
2— 0. 4—0. 2—0). După cum se vede, 
un bilanț net favorabil pentru fotbalul 
nostru.

Brînzei,
Cacoveanu,

★

Lotul nostru își încheie pregătirile 
azi după-atniază. Mîine dimineață, 
baliștii romîni vor părăsi Capitala, 
dreptîndu-se pe calea aerului spre 
fia.

fot-
în-
So-

Este d.’stul de greu de crezut că 
vreunul din spectatorii care luni după 
amiază au asis’at la ultimele schim
buri de mingi din partida Gasiorek— 
Tiriac, să - fi pus la îndoială valabili
tatea victoriei obținute de jucătorul 
oaspe. Atît de clară părea superiori
tatea tînăru'ui 
dacă aceiași spectatori ar fi făcut apel 
la amintirea proaspătă a debutului 
acestei partide, la felul cum s-au des
fășurat în ajun primele ghemuri, atunci 
cu toții trebuiau să aibă motive de 
nedumerire. Intr-adevăr, Tiriac domi
nase cu autoritate în primul set și el 
era acela care părea net superior...

Iată deci că jucătorul care fusese 
desemnat si ducă „greul" întregii în- 
tîlniri, titularul ales pentru toate cele 
trei zile de concurs, nu s-a dovedit 
la înălțimea misiunii încredințate. Ca 
o p-ecizare, trebuie sous că I. Tiriac 
nu și-a folosit sansa din prima partidă, 
cu S'ionecki, iar în meciul de dublu 
a fost cel mai slab din cei patru 
jucători de p? teren. Fără îndoială, 
campionul nostru n-a rezistat difici-

la acest splendid cros din voie al lui 
face încă un pas spre victoria în trei 
reprezentant al tenisului polonez.

Foto : I. Mihăică
ltiiui examen la care a fost supus, 
cedînd evident atît fizicește, cît și 
din punct de vedere al capacității de 
luptă. Din această cauză el a jucat 
reținut, fără convingere, adeseori re
semnat, Pe drept cuvînt se putea în
treba oricine de ce Țiriac nu și-a 

campion polonez. Dar folosit lovitura cea mai bună — atac 
........................  ' 'de la primul servicu... Explicația nu 

poate fi decît aceea că el nu avea 
resursele fizice necesare, nici sufici
ente ore de antrenament Ia activ. Și 
este greu de presupus că acei care 
au răspuns de pregătirea lotului nos
tru nn cunoșteau acest lucru. Este 
vorba bineînțeles de căpitanul echipei, 
T. Bădin, colegiul central de antre
nori, precum și biroul federației de 
tenis.

Se pare că la alcătuirea echipei 
grija tuturor a fost ca prin Gheorglie 
Vizirii să obținem două puncte în în- 
tîlnirile de simplu, ceea ce s-a și 
realizat. Dar — după cum prea bine 
se știe — un meci de „Cupa Davis" 
se cîștigș cu trei victorii, nu cu 
două... Or, tocmai pentru asigurarea

D. Vizi u învingător în concursul de la Dhiamo
întrecerile de Ja Dinamo, care se 

desfășoară în cinstea celui de al Ill-lea 
Congres al P.M.R., au continuat în 
după-atniaza de ieri cu finalele de sim
plu masculin și dublu feminin.

In prima, victoria a revenit tînăruluî 
Dumitru Viziru, după o partidă dispu
tată pe distanța a cinci seturi cu Alex. 
Bardan : 6—4, 3—6, 6—1, 1—6, 6—2. 
învingătorul prezintă în jocul său ame
liorări sensibile față de sezonul trecut 
El servește mai rapid prima minge și 
este mai sigur pe voie. In semifinală, 
D. Viziru întrecuse pe G. Cobzuc cu 
6—2. 6—2, 4—6. 6—2.

Finala de dublu a revenit cuplului

Eva Stăncescu, Julieta Namian care 
au întrecut pe Irii a Ponova și Mina 
llina cu 6—1, 7—5. Meciul a fost foarte 
disputat în partea a doua, cînd învinse
le au 
urma 
nova, 
multă
Namian a refăcut handicapul și apoi 
a repurtat pe merit victoria.

condus cu 5—2, în special în 
loviturilor reușite de Irina 
Mai omogenă și posedînd 
experiență, perechea Stăncescu-

Po- 
mai

Azi, in nocturnă, pe stacTonul Republicii

0 atractivă întîlnire internațională: 
Progresul București—Dunav Russe
Iubitorii sportului cu balonul rotund 

din Capitală vor avea azi prilejul 
sa urmărească, în nocturnă pe stadio
nul Republicii începind de la ora 19, 
un interesant spectacol fotbalistic. Esle 
vorba de întîlnirea internațională ami
cală dintre echipele Progresul Bucu
rești și formația Dunav din Russe 
(R. P. Bulgaria). Oaspeții, care ocupă 
locul 7 în campionatul primei categorii 
a țării vecine și prietene, au în pal
mares o serie de rezultate foarte fru
moase. Astfel, Dunav a învins în ca
drul campionatului R. P. Bulgaria cu
noscuta echipă campioană T.D.N.A. 
(1—0), pe Botev Pl -vdiv cu 2—I, iar 
pe S’ptemvri Sofia (locul 3) cu 2 — 1. 
De asemenea, Dunav Russe a făct t

la Sofia cu Slavia (locul 4) un meci 
egal : 3—3. De ctirînd, în compania 
formației braziliene Cruzeiros, Dunav 
a reușit un rezultat de egalitate: 1 — 1. 

este de 
parte și 
Țanev,

Vîrsta inedie a 
24—25 ani și din 
patru maeștri ai 
Kalcev, Vasilev și

In deschidere de 
echipele de juniori 
mâții.

Biletele s-au pus în vînzare la 
sele de la slad. Republicii, stad. Pro
gresul (str. 
Agenția 
Victoriei 
str. Ion

jucătorilor 
echipă fac 
sportului: 

Atanasov.
la ora 17, 
ale celor două

vor juca
for-

ca-

ȘTIRI
• LUNI se vor disputa la Bucu

rești, Constanța și - Lupeni partidele 
din cadrul compel ției de fotbal orga
nizată în cinstea celui de al IlI-lea 
Congres al PM.R. și a. zilei de 1 Mai. 
In Capitală amatorii sportului cu ba
lonul rotund vor avea ocazia să asis
te pe stadionul G.ulești la un cuplaj 
interesant: Steagul roșu — Petrolul 
(ora 15,15) și Rapid—Dinamo Bucu-

dr.
Centrală 
9) și la 
Vidu.

Staicovici 42), la 
Pronosport (Calea 
casa specială din

re.ști (ora 17). La Constanța Farul 
‘ntilne.te formația C.C.A., iar Dinamo 
Bacău echipa Progresul București- In 
sfîrșit la Lupeni se va disputa revan
șa întîlnirii d'ntre Minerul și Jiul.

a MECIURILE de fotbal din etapa 
a 18-a a campionatului categoriei B, 
programate inițial pentru duminică, 
șe vor disputa liirr. 2 mai. Partidele 
yor începe la ora 17. x

succesului în întreaga întîlnire- nit s-S 
făcut tot ce trebuia. Am prezentat un 
dublu tînăr, cu incontestabile calități 
de perspectivă, dar insuficient rodat 
pentru rezultate imediate. Era necesar 
ca echipa de dublu Tiriac—Georgesctl 
să fi fost pregătită încă de anul trecut 
și nu numai cu cîteva săptămîni îna
inte. Slăbiciunea ei s-a dovedit și îri 
meciul amical cu R. Cehoslovacă; 
Totuși s-a perseverat în mod ncuts-t 
tificat la păstrarea acestei hșrmule; 
Aceasta a dus la situația nefir ască 
de a nu folosi în toate întîlni ile pe 
jucătorul cel mai bun, pornind în mod 
deliberat cu handicapul de 0—I într-oj 
întrecere de o asemenea importanță; 
Pe simpla presupunere că Gh. Viziru mi 
va rezista în trei meciuri, nu au foști 
folosite toate șansele, 
pe un 
tiei“.

Intr-o 
tant este să 
scorul... înfrîngerii. Așa cum s-a pro-- 
cedat la participarea noastră în eJiț.a 
actuală a „Cupei Davis", am plecat 
de la început învinși la limită... Iar 
a pierde la scor strîns —, cu 3—2 
— este o slabă consolare, atunci cînd 
aveam posibilitatea să fim noi cei în. 
vingători.

imnor-
limitezi

C. COMARN1SCHI I 
RADU VOIA ;

SPORTURI: NRUTICfH

Concurs de caiac-c"noe
în

Primul concurs de caiac-canoe din 
acest an a avut loc duminică pe lacul 
Herăstrău, în organizarea comisiei oră
șenești. Au participat 120 de T-oncu- 
renți, de la CCA. Dinamo. Voința, 
Progresul. Constructorul. Victoria. Ra
pid. Prezentînd o garniturii numeroasă 
și bine pregătită. CCA s-a clasat pe 
primul loc în clasamentul pe echipe.

Iată cîștigătorii probelor : SENIORI; 
caiac 1 : E. Husarenco (Dinamo), 
caiac 2 : Voința (Oprea. Barbu); 
caiac 4: CCA (Tomeseu. Tănase. Ser- 
ghei II, Andreescu); canoe I: N. Ta
ra ra ; canoe 2 : CCA (Tarara III. Jur- 
co); caiac 1 fete : A. Coveianu ;
caiac 2 fele : CCA (Navasart. Petres
cu); JUNIORI : caiac 1: Istraie (Vic
toria); caiac 2: Voința (Ciucă. Marin); 
caiac 1 fete : R. Glodea (Rapid) ; 
caiac 2 fete : Rapid ( Bwghin. Cotîriei).

Cu această ocazie s-au desfășurat 
și eîleva probe de canotaj academic, 
cu caracter de regularitate.

La încheierea concursului s-a îtimînat 
clubului Rapid București Cnpg en-î- 
siei orășenești pe anul 1959.

Nu lipsiți de la concursul Pronosport1
de duminică, primul din luna mai

• Premii importante din fondul 
suplimentar al lunii aprilie

Marți dimineața a avut Ioc trage, 
rea din urnă pentru atribuirea fondu
lui suplimentar de premii în valoare 
de 200.000 lei concursurilor PRONO
SPORT din luna apr lie. URNA A 
INDICAT CA -TRIEREA SA SE
1 ACA PENTRU CONCURSUL NR. 16 
DIN 17 APRILIE. IATA Șl PRONO
STICURILE TRA
SE LA SORȚI: I.
- x; II. - x; IU-
- x; IV. - 1 ; V.
- 1 ; VI. - x; 
VII. - x; VIII. -
2 ; IX. — 2 ; X. — 2 ; XI. — x ; Xil. 
_ 2.

S-a procedat apoi 13 trierea și o- 
mologarea variantelor cîștigătoare. 
Iată rezultatele.

PREMIUL 1: 1 autoturism ,Mosk- 
vici“ care a revenit, prin tragere la 
sorți, participantului Biro Antal, Ora
șul Stalin, șt 3 variante cu II rezul
tate exacte a cite

PREMIUL II: 
rezultate exacte a

PREMIUL III: 
cîte 449 lei.

După cum se vede, fondul special 
a distribuit premii foarte frumoase.

Dar acum să ne îndreptăm atenția 
spre concursul Pronosport următor, 
cel din 1 mai, cu care începe o nouă 
scrie de atribuire de premii din fon
dul suplimentar de 200000 lei — din
tre care un autoturism „Moskvici" — 
destinat concursurilor lunii mai.

Meciul de la Sofia trezește un in
teres mare în rîndurite iubitorilor fot

12.541 lei.
15 variante cu 
cîte 3.010 lei.

150.60 variante

10

a

balului din R.P. Bulgaria și R.P. Ro. 
mină. Se înțelege că biletele pentru 
joc au fost de mult epuizate- Printre 
zecile de m i de spectatori de pe sta
dionul „Vasil Levski" se vor afla 
peste 1500 de turiști romîni ce vor 
face deplasarea în capital» R.P. Bul
garia prin excursiile O.N.T. Carpați. 
Meciul se anunță foarte ech librat, 
ambele echipe avînd șanse să termine 
victorioase. Partidele din campionatul 

categoriei B — care 
vor avea loc luni, 
2 mai — se anunță 
și ele foarte miere-; 
sânte și echilibrate. 
Nu fac notă „dis

cordantă" nici întîlnirile din etapa de 
duminică a campionatului italian pre
văzute in program : Padova—Fioren
tina, Sampdoria—Milan, Alesandria — 
Genoa, Bari—Napoli.

A lipsi de la primul concurs Prono
sport al lunii mai însemnează a vă 
diminua considerabil șansele de a ob
ține — în afara premi lor obișnuite — 
și importante premii din fondul 
cial atribuit. Precizăm că trierea 
ri ante lor depuse la concursul de 
minică va avea loc luni, T 
putarea meciurilor de B.

PRO.NOEXPRES 

tragerea concursului 
de ieri 27 aprilie, au 
din urnă următoarele 

47 21 29 32
12

spe- 
va- 
dm 
dis-

f
Pronoex 
fost ex-
uumere:

8 „

după

La
preș 
trase

25 47 21 29
Numere de rezervă : 28 
Fond de premii : 635-143 lei.

Rubrică redactată de I- S. 
Pronosport.

Loto-:
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Mâine, la Dinamo

MeciaS Ști? ța București—W2rta Poznan .
O desch dere ined tă

r Mîine, la ora 19,30, se dispută în 
Cala Dinamo din Capitală o interesan
tă întîlnire internațională de baschet 
între echipa romînă Știința — clasată 
țpe locul 7 în campionatul republican 
— și valoroasa formație Warta din 
OBoznan, una din fruntașele ca m pinna- 

ditului masculin din R.P. Polonă. Warta 
^Poznan sosește în București azi după- 
©jniază, iar sîmbătă pleacă în Bulga
ria pentru a lua parte la un important 
turneu internațional.

fc-----------------------

In deschiderea meciului de mîine, 
la ora 18 se dispută o interesantă în
tîlnire între o selecționată a antreno
rilor bucureșteni și selecționata cadre
lor didactice de la I.C.F. Din prima 
formație vor face parte printre alții 
Le on Teodorescu, Neculai Murafa, Lu
cian Vasilescu, AutcI Predescu, Mihai 
Nedef, iar din a doua C. Hc*rold. V. 
Popescu, S. Ferencz, Niculae Nedef. 
George Niculescu ș.a.

CEL DE AL DOILEA TRIAL 
AL LOTURILOR REPUBLICANE

Ieri, pe stadionul Republicii, lotu
rile republicane de rugbi pentru în- 
tîlnirile de la Berlin din cadrul edi
ției a Il-a a „Cupei Victoriei" (22 
mai) și meciul cu Franța (5 iunie) 
iau participat la cel dc-al doilea joc 
de trial. De data aceasta au fost pre- 
zenți și cîțiva jucători selecționabili 
aparținînd echipelor din provincie. 
Trialul n-a fost în măsură să ofere 
concluzii definitive asupra echipelor, 
(deoarece — pe de o parte — au lip
sit numeroși jucători selecționați (De- 
mian, Moraru, Stănescu etc.), iar pe de 
altă parte, componență celor două lo
turi— resimțindu-se după partidele din 
«campionat — n-au putut evolua la ade
vărata lor valoare. Meciul de trial a 
evidențiat totuși, o serie de jucători 
care au confirmat valoarea arătată în 
■jocurile de pînă acum din campionat. 
Este vorba de Cordoș (într-o vervă 
deosebită), Paloșanu (foarte util — 
un coordonator excelent al echipei), 
'"tiriac și Wusek (foarte activi) — 

e la lotul pentru Franța, Pcnciu (a-

ceiași locator inepuizabil), Irimescti 
(cu multă claritate în acțiuni), Căli
mări (calm și util echipei) și Enache 
(prezent permanent pe tot terenul) — 
de la lotul pentru „Cupa Victoriei". 
Ca aspect, jocul de trial a fost mai 
interesant în repriza secundă, cînd 
s-a acționat ceva mai organizat, cu 
accent pe valorificarea liniilor de trei 
sferturi. Scorul final a fost favorabil 
lotului pentru întîlnirile din cadrul 
„Cupei Victoriei" : 22—14.

• După etapa de duminică, clasa
mentul campionatului republican de
rugbi are următoarea în fățișa re :

1. C.C.A. 7 7 0 0 99: 15 21
2. Știința Cluj 7 7 0 0 66: 12 21
3. Dinamo 7 6 0 1 105: 39 19
4. C.F.R. Grivlța Roșie 5 5 0 0 81: 17 15
5. Știința București 7 3 1 3 37: 47 15
6. Constructorul 7 2 1 4 20: 67 12
7. C.S.M.S. Iași 6 2 1 3 25: 34 11
8. Știința Petroșani 6 1 3 2 15: 37 11
9. Progresul 7 1 1 5 42: 41 10

10. Știința Timișoara 7 1 0 6 27: 68 9
11. Metaiul 7 1 b 6 17: 32 8
12. Petrolul Ploeștl 7 0 1 6 17:142 8

CONCURS DE SELECJIE, ÎNAINTE DE ÎNTÎLNIREA 
CU REPREZENTATIVA SOFIEI

De cîteva zile, fruntașii natației 
bucureștere și-au început pregătirile 
Ia ștrandul Tineretului, în vederea în- 
lîlnirii pe care o vor susține la sfî șitul 
săptămînii viitoare (7—8 mai) cu se
lecționata orașului Sofia. Firește, lotul 
care va apăra la Sofia culorile capitalei 
noastre s-a conturat cu ajutorul ulti
melor competiții desfășurate în piscina 
acoperită ; singurele semne de între
bare se referă doar la cîteva probe și 
aceasta numai în ceea ce privește pe 
«1 doilea reprezentant. Ceea ce face 
tea absolut necesar concursul de s lec- 
Jle programat pentru mi 2 mai la 
ștrandul Tineretului, în bazinul de 
50 m.

tularii — tehnicienii comisiei orășe
nești de specialitate n-au prevăzut nici 
măcar o s’agură competiție cu caracter 
de verificare, ceea ce, după părerea 
noastră este foarte greșit. Mai ales că, 
p. -n momentul de față, înotătorii 
bucureșteni n-au la activul lor nici un 
cronometru oficial în bazin de 50 m.

Imagini de la Turneul U. E. F. A.

Peste turneul fotbalistic rezervat juniorilor în cadrul U.E.F.A. s-a tras 
cortina. In inimile sportivilor noștri care au participat la turneu mai 

stăruie însă unele momente emoționante petrecute la acest turneu.
Cîteodată, unele aduceri aminte ne fac să retrăim emoția pe care am 

încercat-o anterior. Fotografiile de față ne vor ajuta în acest sens.
Fotografia de sus. Romînii au marcat prin Badea un gol, reduci nd doar 

din. scorul reprizei (R.P.R.—R.P.U. : 1—2). Iată-i pe apărătorii maghiari 
consternați parcă de primirea golului. Mijlocașul lhasz (cel aplecat) pri
vește nu cu puțină amărăciune. In fotografia din mijloc—stinge» „băie
ții noștri” pozează bucuroși. Au dre ptul să fie veseli. Doar au învins repre
zentativa de juniori a Austriei cu 4—1. Portarul spaniol s-a aruncat după 
minge. Dar în zadar ! Mingea șuta tă de Badea a poposit în plasă. (Foto
grafia din mijloc—dreapta). Înainte de începerea meciului R.P.R.—Franța. 
Surdan (căpitanul echipei noastre). înmînează căpitanului echipei fran
ceze un fanion.- (Fotografia de jos).

Dar, după cile sîntem. informați, 
pentru ceilalți înotători din lot — ti-

Juniorii noștri participă 
la concursul internațional de tenis 

de masă de la Budapesta
' Astăzi urmează să părăsească Ca- 
pi’ala, plecînd cu avionul la Buda- 
^esta, un lot de tineri jucători și ju
cătoare de tenis de masă. In capitala 
R.P. Ungare, sportivii romîni vor lua 
parte, între 29 aprilie1 mai, la 
o competiție internațională împreună 
cu jucătoare și jucători (tineret) din 
R.D. Germană, R.P. Bulgaria și R.P. 
Ungară. Vor face deplasarea Adalbert 
Rethi, Marius Bodea, Nicolae Ange- 
lescu, Mariana Jandrescu și Eleonora 
Aliilalca.

Concursul de gimnastică de la Moscova
MOSCOVA, ii (Agerpres). -
In Palatul Sporturilor din Moscova a în- 

'ceput concursul preolimpic de gimnastică la 
care participă sportivi și spoilive din R Ceho. 
slovacă, R. P. Polonă, R. P. Romînă ' R. D. 
Germană, R. P, Bulgaria și U.R.S.S. Fie- 
.tare țară este reprezentată de 3 concurenți.

In competiția feminină după desfășurarea 
fexercițiilor impuse conduce Polina Astahova 
(U.R.S.S.) cu 38,098 puncte, urmată de Ta
mara LiuHina (U.R.S.S.) cu 37,665 puncte, 
Lidia Ivanova (U.R.S.S.) 87,565 puncte, Eva

A luat sfirșit meciul de șah
R. P. Romină—R. P. Bulgaria

• GAZDELE AU ÎNVINS CU 11-9 • ECHIPA R.P. UNGARE 
CALIFICATA IN TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 

EUROPEI.
Reluarea celor șase p xtide între

rupte din turul II nu a permis echipei 
romîne să remonteze diferența de un 
punct- Mai mult chiar, cîștigînd la 
masa a treia (Reicher a pierdut la 
Nejkirch) și a cincea (Troianescu a 
cedat fără joc la Pîdevski) gazdele au 
mărit diferența de scor la 3 puncte. 
Radovici a cîștigat la VI. Popov mic- 
șorînd din handicap. Celelalte trei 
partide însă (Ghițescu—Kolarov, Dri- 
mer—Minev și Pavlov—Bobekov) au 
fost remize. In felul acesta echipa

Bosakova (R. Cehoslovacă) 37,299 puncte. Re
prezentantele R. P. R. ocupă următoarele 
locuri : Sonia Iovan (9) — 36,699 puncte, Emi
lia Liță (11) 36.432 puncte. Anastasia Io- 
ncscu (13) — 36,165 puncte.

In concursul masculin pe primul loc ae 
află Iuri Titov (U.R.S.S.) — 57,04 puncte, 
urmat de Vladimir Matveev (U.R.S.S.) — 
56,25 puncte, Victor Leonliev (U.R.S.S.) —
55,95 puncte, Gunter Nachtigal (R. D. Ger
mană) — 55,012 puncte. 

bulgară cîștigă meciul cu scorul de 
11—9 (turul I: 5—5, turul II: 6—4). 
Cu această întîlnire iau sfirșit. jocu
rile din cadrul grupei. Pe primul loc 
s-a clasat echipa R. P. Ungare care 
se califică în turneul final pentru cam
pionatul de șah al Europei. Șahiștii 
unguri au acumulat 25>/s p. Urmează 
echipa R. P. Bulgaria cu 18 p. și e- 
chipa R. P. Romîne cu lG'/2 p.

Iată tabelul întîlnirii R. P. Romînă— 
R. P. Bulgaria :

1. Ciocîltea J/2 Vs—Mi lev Vs Vs
2. Mititelu Vs 0— Boboțov Vs 1
3. Reicher Vs 0— Nejkirch Vs 1
4. Ghițescu Vs Vs- Kolarov Vs Vs
5. Troianescu Vs 0— Pîdevski Vs 1
6. Drimer Vs Vs- Minev Vs Vi
7. Soos Vs Vs- Peev Vs Vs
8. Radovici 1 1— VI. Popov 0 0
9. Szabo 0 — L. Popov 1 —

— Pavlov — Vs- Bobekov — Vs
10. Parfos Vs Vs- Prachov Vs Vs

5 4 5 6

Tal s-a distanțat cu 3 puncte
MOSCOVA, (Agerpres)- — Marți 

seara s-a desfășurat în sala Teatru
lui Pușkin din Moscova a XVII-a par
tidă a meciului pentru titlul mondial 
de șah dintre marii maeștri sovietici 
■.Mihail Tal și Mihail Bdtvinik. Tal a 
jucat cu albele și pentru a șasea oară 
în cursul aefestui meci adversarul său 
a ales apărarea Caro-Kann. Totuși, 
schema de dezvoltare a figurilor a 
fost oarecum deosebită față de cele
lalte partide deoarece s-au efectuat 
rocadele invers. La mutarea 13 Bot
vinik a gîndit mai mult de o jumă
tate de oră pentru a răspunde proble
melor dificile de apărare ce i le pu
nea atacul lansat de Tal pe flancul 
damei. In continuare, presiunea pie- 
seîor albe a devenit tot mai accen
tuată- Intrînd în criză de timp, Bot
vinik nu a găsit cele mai bune mu
tări și în fața matului inevitabil la 
mutarea 41 s-a recunoscut învins. A- 
ceasta este cea de a cincea victorie 
obținută de Tal-în acest meci. Scorul 
este în prezent de 10-7 în favoarea 
lui Tal, care și-a sporit considerabil 
șansele de a cuceri titlul de campion 
al lumii. El mai are nevoie -doar de 
2*/s puncte pentru aceasta, în timp ce 
lui Botvinik îi sînt necesare 5 puncte 
pentru a-și menține titlul.

Desfășurarea partidei: Alb — Tal 
Negru — Botvinik.

Le4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 d:e4 4C:e4 

Nfo 5.Cg3 Ng6 G.Nc4 e6 7.Cle2 Cf 
8.CI4 Nd6 9C:g6 h:g6 10.Ng5 Cbd 
11.0-0 Da5 12.f4 0-0-0 13.a3 Dc7 b 
1>4 CbG 15. Ne2 Ne7 lG.Dd.3 Cfd5 E 
N:e7 D:e7 18.c4 Cf6 19.Tabl Dd 
2O.Tbdl Rb8 21.Db3 Dc7 22 a4 Th 
23a5 Cc8 24,De3 Ce7 25,De5 T4h 
26.b5 c:b5 27. D:b5 a6 28 Db2 Td 
29.C.5 Ra8 30.NT3 CcG 31N:c6 D:c 
32.TI.3 Da4 33. Ifd.3 Tc8 34.Tbl D:a 
35.Tb3 Dc7 36.Da3 Ra7 37-TbG D:f 
38.Ce2 De4 39.Db3 Dd5 ? 40. T:a6-ț- 
Rb8 41. Da4 și Botvinik Cedează.

G. MOiCEANU PE LOCUL 7 
ÎN CONC• RSUL CICLIST D: LA ROMi

Roma 27 (prin telefon). Luni s- 
desfășurat la Roma, pe circuitul de I 
Grota Rossa, o cursă la care au par 
ticipat rutieri din LI.R.S.S., R- P. Rc 
mină și Italia- La start s-au prezer 
tat 99 alergători. După disputarea ce 
lor 10 ture (150 km) pe primul lo 
s-a clasat italianul Aurelio Biancl 
(A. S. Roma). La 20 sec. de învin 
gător a sosit ciclistul romîn G. Moi 
ceantl (locul 7), urmat — în acela: 
timp — de *Ion Cosma (locul 8). A 
treilea rutier romîn, Ion Vasile, a sc 
sit cu grosul plutonului. Cicliștii ro 
mîni vor evolua duminică la Livornc
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