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In zilele de 17 și 18 mai a.c. a avut loc plenara lărgită a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, care a dezbătut proiectul de 
Directive ale Congres iliii al lll-ea al P.M.R. pentru planul de dezvoltare 
i economiei naționale pe anii 1530—1965 și pentru programul eco

nomic de perspectivă.
Proiectul de Directive a fost prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu- 

Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R.
In urma discuțiilor care au avut loc, plenara a aprobat în unanimitate 

proiectul prezentat și a hotărît ca proiectul de Directive să fie dezbătut 
de către organele și organizațiile de partid, cit și de masele largi de oa
meni ai muncii, în cadrul adunărilor pe întreprinderi, instituții, unîtăti 
socialiste ale agriculturii, sate și în paginile presei.

Proiectul, împreună cu propunerile ce se vor face în cursul acestei 
dezbateri, va fi supus de către C.C. al P.M.R. celui d&al lll-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

IN CINSTEA CELUI DE AL lll-lea CONGRES AL P.M.R Cu începere de azi, pe poligonul Tunari

Succesele minerilor de la Găleata
Campionate’e internaționale de tir ale R.P.R.

O reuniune de box
La marginea Tîrgnliii Ocna, la mina 

Ie pe colinele Găitanului, sute de mi- 
îeri scot din adîncuri cărbune. In a- 
este zile ei muncesc cu și mai mult 
ivînt pentru a întîmpina cu noi slic
es: cel de al lll-lea Congres al 
LM.R.

...Am întîlnit pe una din galeriile 
irizonttilui 1, pe maistrul Ion Moga, 
omponent al echipei de fotbal a mi
lei, fruntașă pe ra ton- Așa cum am 
flat. Ion Moga s-a angajat ca, îm- 
■reună cu schimbul din care face par- 
i, să realizeze planul de producție 
i proporție de 105 la sută. In alt o- 
izont am cunoscut pe artificierii Vă
ile Șincai și State Stoica, pe ‘ 
îenii Vasile Bonta, Gh. Oană 
ujg.'leseu, pe maistru! Ștefan 
>fi sportivi reputați, membri 

Ui pe lor de volei și fotbal ale 
eseori ev dențiați pe locurile 
luncă. Dintre muncitorii de 
ice parle și șahistul Teodor 
ampion raional. Brigada de care a- 
arțiae Teodor Pridie își depă.șeștp cu 
egularitate planul de producție cu 5 
a sulă. Un alt muncitor harnic: 
linerul C. Grigoriu, fotbalist Am no- 
it: C. Grigoriu și brigada sa au rea- 
zat planul pe luna aprilie, în pro- 
orție de 111 la sută, depășind cu 6 
i sută angajamentul luat în cinstea 
-ongresuliii.
— Luna agrilie a fost o lună rod- 

ică pentru muncitorii din întreaga

mină, ne spune conducătorul tehnic 
al unității, fng. Ion Hendre. Planul 
fizic a fost depășit la mină cu 20,7 
la sută, iar la foraj tu 28 la sută.

Sînt fapte care vorbesc de la sine 
despre entuziasmul și avîntul mineri
lor de la Gălean — în rîndul cărora 
se numără atîția sportivi — despre 
hotărîrea lor de a întîmpina cu noi 
și însemnate succese cel de al lll-lea 
Congres al partidului.

AUREL CRIȘAN, corespondent

la Rimnicu Sărat
Consiliul raional U.C.FJS. Rm. Să

rat a organizat în «ala teatrului din 
localitate o reuniune pugilis-tică în 
cinstea celui <le al lll-lea Congres 
al P.M.R. Au participat boxeri din 
orașele Buzău și Rin. Sărat. Intilni
rea a fost cîștigată de pugiliștii aso
ciației sportive Voința Buzău.

M. DUMITRU-eoresp.

tehni- 
și M. 
Ageu, 
ai e- 

minei, 
]or de 
frunte 
Pridie.

NOI PARTICIPANT! LA COMPETIȚIA DE BASCHET MASCULIN
Alături de echipele 

scrise inițial la „Cupa 
vor mai lua parte formația Progresul

masculine în-
Congresiiltii“

„Cupa Voluta” la polo
Marți a început la ștrandul Tineretu

lui din Capitală competiția de polo 
organizată de clubul sportiv Voința, 
întrecerile sînt dotate cu „Cupa Voin
ța". Participă echipele bucnreștene de 
categoria A, Dinamo, C.C.A., Știința, 
Progresul. Voința, precum și forma
ția Rapid București.

Primul joc, desfășurat marți a opus 
formațiile Dinamo și Știința. Victor a 
a revenit dinamoviștilor ctt scorul de 
8-0 (6-0). Pentru astăzi, începînd de 
la ora 18,30, este programat meciul 
C-C.A.—Voința.

București și lotul reprezentativ al țării 
care se pregătește pentru viitoarele 
întreceri internaționale, astfel că numă-j 
ml candidatelor la cucerirea trofeului' 
a crescut la 8. Lotul R.P.R. și Pro< 
greșul vor susține jocul din prima- 
etapă mîine pe terenid Progresul, laț 
era 18. Tot mîine. se disoidă partida. 
Metalul —Rapid, din cadrul etapei a' 
Il-a. Intilnirea va avea loc pe terenuK 
Școlii profesionale „Mao Țse-dun“, ■ 
care va fi inaugurat cu această oca-ț 
zie. Acesta este primul teren cu asfalt; 
special pentru baschet. Celelalte trei- 
meciuri din etapa a II-a vor 
loc sîmbătă și duminică.

* Pădurea Băneasa a devenit în a- 
Jceste zile ttn loc si mai atractiv pen-
♦ tru locuitorii Capitalei. Spre poligonul 
ÎTunari care se află în acest minunat 
Xcadru de verdeață, cu aer proaspăt și 
^răcoros, se îndreaptă mulți bucureș- 
Xteni, cu biciclete sau motociclete,

pentru a urmări antrenamentele tră- 
'îgătorilor ce se pregătesc să ia astăzi 
Jstartut în întrecerile celei de a Vl-a 
Ț ediții a campionatelor internaționale 
Jale țării noastre- Standurile de tra- 
Țgere de la pistol, talere, skeet și 
Țarme sînt pline. Concurenții se aco- 
Jmodează cu noile cond ții, își verifică 
Țpregătirea. Un rezultat bun se trans- 
Xmite cu repeziciune din om în om. 
J — Ai auzit că Sulimanov a făcut 
lin prima manșă de antrenament la 
Țpistol viteză 300 din 300 pos bile ? 
XCe zici de elvețieni ? Trag foarte 
> bine I
X — Dar la armă aj văzut ce preci- 
Țzîe au soviet'cii, mai ales la poziția 
Jtn picioare? Nikandrov nu știi ce a 
J făcut ?

Sportivii s-au strîns în grupuri șf 
discută... aprins, mai rupînd cîte o 
vorbă, mai prin semne, dar principa
lul este că se înțeleg. Vorbesc des
pre rezultate, despre minunatul nos
tru poligon, despre frumoasa capitală 
a țării noastre, fac pronosticuri asu
pra cîștigătorilor, schimbă insigne. 
Mulți dintre ei se cunosc, sînt prie
teni mai vechi. Alții abia acum își no
tează în agende nume noi. ,.lmî pla
ce foarte mult capitala dv. pe care 
o vizitez pentru prima dată, poligonul 
și instalațiile lui și sînt bucuros că 
particip la această mare întrecere in
ternațională, o mică olimpiadă aș 
zice eu, ținînd seama de valoarea tră
gătorilor prezenți", ne spunea campio
nul mondial la pistol viteză A. Zabe
lin (U.R.S.S.).

Trăgătorii noștri sînt și ei prezenți

V. GODESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatele republicane de box

Azi începe in sala Dinamo

Intilnirea internațională de scrimă
R. P. Romină — R. P. Polonă

:i au loc întrecerile pe echipe la spadă. Fără 
lă că in cadrul lor vom avea prilejul 
st jet de faze. Foto :

indo-
să urmărim 

I. Mihăică

Ieri la ora prtnzului au sosit în Ca- 
fală — pe calea aerului — echipele 
■ scrimă ale R P. Polone care vor 
sțiiie o futilii re cu reprezentativele 
lastre,- la toate cele patru probi. La 
sirea pe aeroportul Băneasa ne-am 

.Iresat conducătorului lotului oaspe, 
rîndtt-f părerea în legătură cu în- 
■cerea care începe azi. Amabil, dr. 
deslaw Mora.vski, membru în fede- 
ția de scrimă 
us : ' 
„Intilnirea de 
1 nej cel maj 
limpiadei. Ne 
n putut deplasa întregul lot olimpic 

îndeosebi pe Pawlowski, Zablocki 
Ohira. Totuși, din echipa noastră 

impiică au venit la București Zub 
Piatkowski. Ej vor avea coechipieri

la fel de valoroși în 
Voida și Wuitik. Asta 
în ceea ce privește e- 
chipa de sabie. La flo
retă femei nu ne-am 
fixat. Echipa va fi al
cătuită din următoarele 
cinci trăgătoare : Julito, 
Migas, Kaczmarczik,
Pavlas și Ojehwska. 
La floretă bărbați vom 
fi reprezentați de Kun
ze, Nielaba, Rujieki și 
Voida, iar la spada de 
Gonsior, Sauka, Kurke- 
ab și Nie.'aba".

Am cerut interlocuto
rului nostru și un pro
nostic. Iată-1:

„Ne va fi mai greu la 
floretă femei unde e- 
chipa romină ne este su
perioară. La floretă 
bărbați credem că am 
putea obține un rezultat 
egal, iar la sabie și spa
dă sperăm în victorii ale 
culorilor noastre".

Conducătorul delega- 
de sportivi polonezi 
referit 
echipe.

sînt 
să

la întrecerile 
Dar, să 
și cele 

vedem
— sportivii

a R.P. Polone, ne-a

la București este pen- 
bun examen înaintea 

pare rău însă că nu

uităm că 
dividuâle. 
spun — 
noștri! In 
în sala Dinamo ei trebuie să lupte cu 
tot entuziasmul.

Echipele pe care le vom alinia sini 
următoarele : floretă femei : Maria Vi- 
col, Ecaterina Lazăr, Elena Ferenczi, 
Eugenia Mateiami ; floretă bărbați : 
Tănase Mureșanu, Atilla Csipler, So
rin Poenaru, losif Zilahi ; sab e : La- 
dislau Rbhony, Cornet Pelir.uș, Ion 
Szantho, Emeric Aruș (D. Mustață) ; 
spadă : Adalberlh ©urath, Ștefan 
Haukler, Răzvan Dobrescu, O. Thel- 
meiner. Azi de la ora >7 au loc în
trecerile pe echipe la spadă și floretă 
femei, iar mîine de la aceeași oră 
dsputeie de sabie și floretă bărbați.

ției
s-a
pe 
mai

Oricum,
pe planșe I
întrecer le care încep a/J

aveaJ
*
X —* S turneului final al campionatelor 

9/ republicane de box. Marea majori- 
taie a celor 13 întîlniri au prile- 

6) juM, după cum era de așteptat, 
W dispute interesante, echilibrate. Deși 
(i o bună parte din meciuri eraucon- 
6; siderate adevărate finale, se poate 
y? spune că lupta rămîne deschisă și 

la fel de pasionantă la cele mai 
5) multe dintre categorii.

Un meci disputat a prilejuit intilni
rea dintre M. Dobrescu și V. Piuliță. 
După o repriză cu un mic avantaj pen
tru Vintilă, care folosește cu succes 
eroșeul de dreapta, în cea de a doua 
Dobrescu se „încălzește” și după o 
„serie" caracteristică lui, ia inițiativa. 
In minutul 2 Vintilă e grogy în picioa- 

eTre. In cea de a treia repriză, Vintilă 
jjiși revine și repetă cîteva eontre de 
rȚ stingă, care .îl dezechilibrează pe Do- 
■gbrescu. Totuși, evident mai bun, acesta 
4 T revine în atac și după cîteva serii pu- 
4Țternice la figură, cîștigă la puncte.
J Așa cum începuse, partida dintre 

cadrul competiției J Nicolae și Olteanu părea să frimi- 
t Jzeze un spectacol interesant. Intr-ade- 

■*var, rum a aplicat chiar de la început 
cîteva stingi la ficat care l-au incomo
dat vădit pe boxerul metalurgist. Spre

Un public numeros a asistat a- 
seară la prima gală din cadrul 
turneului final al campionatelor

Azi uitiffla etapă a costiț ei 
feminine de voîei

întrecerea echipelor feminine 
cupa „Cel
P.M.R.- se
pe. Astfel,
Giulești au

din 
de al lll-lea Congres al 
află înaintea ultimei eta- 
azj după-amiază în sala 
loc ultimele două meciuri:

Metalul—Rapid și 
Dinamo. Primul joc

Clasamentul are 
țișare :

C.P. București — 
începe la ora 17. 
următoarea înfă-

1. Dinamo
C.P. București
Rap'd
Metalul
Progresul

2.
3.
4.
5.

3 3
3 2
3 2
3 1
4 0

(149: 92) 
(177:131) 
(156:151) 
(143:183) 
(169:234)

Meciurile
masculine (care 
tot azi dttpă-amiază) au fost amînate 
pentru săptămîna viitoare-

din

mijlocul reprizei însă, acesta și-a re
venit și a contrat puternic la figură. 
Din păcate el nu a mai continuat in 
același ritm și a dat posibilitate boxe
rului din Reșița să domine copios, 
deși uneori a acționat destul de con
fuz. Spre sfî rșitul meciului. Oltranu, 
epuizat, nu a mai putut face față a- 
tarurilor lui Puiu și, finalmente, a 
cedat la puncte.

Intilnirea dintre 
Cișmaș s-a decis 
treia, tind Turcii 
merit învingător la 
Cișmaș, manifestată și de astă dată prin 
lovituri variate la figură și corp, prin 
eschive adesea reușite, a fost depășită 
de dirzenia cu care a luptat Turcu. Cu 
arcada deschisă la îwcepiitul reprizei 
a treia, Turcu a dezlănțuit o ofensiva 
susținută, lovind puternic și precis cu 
ambele brațe și punînd în evidentă in
ferioritate pe Cișiuaș. Finișul puienuc 
al lui Turcu, contraatacurile sale debor
dante ca și victoria în fața unui adver
sar redutabil i-au adus aplauzele una
nime ale publicului spectator. >

Ion Turcu și Emil 
abia în repriza a 
a fost declarat pe 
puncte. Tehnica lui

M. RAHOVEANU
R. CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 2-a) \

____________________________________
»
iSîmbătă după-amiază, concurs ciclist de pistă

dotat cu „Cupa Sportul popular 9 9

Sîmbătă după-amiază, începfnd de 
la ora 15,30, se va desfășura pe ve- 
lxirormif Dinamo din Capitală o in
teresantă reuniune cicliști dotată cu

„Cupa Sportul popular". La întrece
rile care se desfășoară în cinstea ce
lui de al lll-lea Congres al P.M.R. 
vor participa cei mai buni alergători

viteză — una dintre cele mai spectaculoase întreceri pe velodrom — 
sîmbătă după-amiază un interesant, spectacol. In fotografie-. fază din 
de viteză desfășurat duminică. .---------- ------ -——-------------------

Proba de 
va oferi 
concursul

din țara noastră, in frunte cu nieirv 
brii lotului olimpic. Cupa oferta de 
ziarul „Sportul popular" va reveni ce
lui mai bun vitezist- La această probă 
au fost invitați următorii alergători: 
Tache Petre (Dinamo), Ion loniță 
(Voința), Constantin Voicu (G.C.A.), 
Virgil Iordache (Dinamo), Vastfe O- 
prea (C.C.A.), Ștefan Lemindroiu 
(Dinamo), Dum tru Stan (C.C.A.) și 
Tănase Adrian (Dinamo) Pentru pri
ma oară în acest an se va disputa 
proba de 1000 m cit start de pe loc, 
probă înscrisă în programul Jocurilor 
Olimpice de la Roma. La ea vor lua 
parte cicliștii Ion lonițâ și Dini» tru 
Stan.

Programul cuprinde, de asemenea, 
o probă de eliminare si una de semi- 
fond (51 
trei ture), 
vor asista, 
noastră, la 
trenament 
lian Gociman -- Silviu Oliță, Erv.int 
Norhadian — Dum tru Rotam si Mir
cea Mihăilescu — Ștefan Poif»”eanu 
(primii sînt piloții motocicletelor, iar 

■ „ secunzii, concurenți).

ture, cu sprint la fiecare 
Cu acest prilej spectatorii 
pentru prim» oara in țara 
o interesantă proba de an- 
mecanic. Vor concura : Iu-



W! I; k’l ■ 1 = 1 dJt Un ,.meci” fără învingători

Omogenitatea - prima calitate a noii campioane, Chinta Făgăraș
1 Pe lista echipelor masculine cam
pioane ale țării a apărut, începînd de 
duminică, un nume nou : CHIMIA 
FAGARAȘ. Centru cu o veche tradiție 
In acest sport, orașul de la poalele 
■lasivului Făgăraș merită din plin 
satisfacția de a vedea echipa sa (pe 
care localnicii au încurajat-o și spri
jinit-o de-a lungul întregului campio
nat) îmbrăcînd tricourile de campioni 
ai țării.

S-ar putea ca pentru mulți această 
frumoasă victorie să pară surprinză
toare, ținînd seama de redutabilii ad
versari pe care această echipă i-a în
trecut : Dinamo București, C.C.A., 
C.S.M. Reșița etc. cît și de faptul că 
în componența echipei făgărășene nu 
intră prea mulți jucători recunoscuțî 
prin valoarea lor. Mai precis. Chimia 
Făgăraș nu are decît un singur inter
national : Constantin Șelarii. In schimb, 
echipa beneficiază de o omogenitate 
perfectă, care a ajutat-o să acționeze 
fără prea mari fluctuații de formă, 
să obțină rezultate constante de-a 
lungul întrecerii. Omogenitatea aces
tei formații este evidentă și în ceea 
ce privește echilibrul dintre valoarea 
anărării și a atacului. Despre Chimia 
Făgăraș nu s-a putut spune la nici 
un joc că a avut atacul mai slab 
ca apărarea sau invers.

Firește că performanța echipei Chi
mia nu este numai consecința acestui 
lucru. Handbaliștii din Făgăraș au 
arătat în campionat că prin antrena
mente serioase și-ati ridicat mult ni
velul pregătirii tehnice individuale și 
el pregătirii fizice generale. Ei au 
folosit o largă gamă de procedee teh
nice, an tras precis și puternic la 
poartă și au reușit în majoritatea me
ciurilor să păstreze un ritm susținut 
pe toată durata celor 60 de minute 
de joc. Fără îndoială că în această 
privință un merit îl are și antrenorul 
Dumitru Lupescu.

. Turneul echipei Schleswig — 
| Hollstein (R.F.G.)

I.a sfîrșitul acestei luni o selecțio
nată masculină de handbal în 11 a 
regiunii Schleswig-Hollstein din R. F. 
Germană va întreprinde un turneu în 
țara noastră. Echipa este alcătuită 
din jucători ai unor puternice formații 
din regiunea Schleswig-Hollstein, cum 
ar fi THW Kiel, Olympia Neumunster, 
T. B. Flensburg, Liibeck 76 etc.

Iată programul jocurilor: 29 mai 
la București, 31 mai la Făgăraș, 2 
iunie din nou la București și 5 iunie 
la Timișoara.

SPORTURI NRUTICEil

în Capitală, un concurs 
care s-a bucurat de mult succes

Rapid — C.S.M.S. lăți 15—ÎS
Marți după-amiază, pe stadionul 

Giulești, s-a disputat ultimul meci din 
cadrul campionatului masculin de ca
tegoria A. Este vorba de jocul res
tant dintre Rapid București și 
C.S.M.S. Iași, După o partidă de un 
slab nivel tehnic, întîlnirea s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate: 
13-13 (8-7).

Iată noua echipă campioană a fării la handbal in 11, Chimia Făgăraj. De la 
stingă la dreapta (în picioare) : Chiujdea, Binda, Tischler I, maestrul sportului 
Dumitru Lupescu (antrenorul echipei), Schneider, Țifei, Graef (jos) : C. Selaru, 
Martini, Radu, Jager, Liehn, Richter. Foto: T. Roibu

Bpentotlon^^m

Concurați de mare valoare in întrecerea 
de pentatlon modern de ia Lvov

LVOV 18 (prin telefon). — Marele 
concurs internațional de pentatlon 
modern, care reunește la startul în
trecerilor 48 de sportivi, va începe a- 
bia sîmbătă 21 mai ți nu joi, a5a cum 
se anunțase- La această importantă 
competiție preolimpică vor lua parte 
12 echipe: U.R.S.S. — echipa olim
pică, U.R.S.S. — echipa de tineret, 
R.S.F-S.R., R.S.S. Ucraineană, R.S.S. 
Armeană, R.S.S. Estonă, Moscova,

primul loc tn clasament • Succe- 
multă atenție probelor feminine

a fost ocupat de C.C.A.. urmată de 
Victoria și Rapid.

Asemenea concursuri locale sînt 
foarte binevenite, ele contribuind atit 
la buna pregătire a vîslașilor bucu- 
reșteni, cît și la popularizarea spor
turilor nautici?. Credem că comisia 
orășenească de specialitate, ca și clu
burile din Capitală, ar trebui să or
ganizeze cît mai des astfel de com
petiții, chiar în fiecare duminică. Ar 
trebui în special găsite forme de or 
ganizare care să stimuleze participarea 
echipelor de fete, în scopul dezvol
tării canotajului feminin. Duminică, 
de exemplu, proba de 4-j-l fete în care 
echipa Școlii sportive a concurat... 
singură (!) a lăsat o impresie neplă
cută, contrastînd vizibil eu alte probe 
în care, din cauza marelui număr de 
înscrieri au fost și serii. Ce părere au 
antrenorii celor peste 10 cluburi ' bueu- 
reștene cu secții de sporturi nautice?

RADU URZICEANU

PLENARA CLUBULUI SPORTIV C. C. A.
Marți după-amiază s-a desfășurat 

plenara clubului sportiv C.C.A. Tov. 
col. Gh. Drăgănescu a p ezentat darea 
de seamă a activității clubului pe 
anul 1959, subliniind succesele obți
nute de sportivii mi itari atit în com
petițiile interne cît și in cele intern - 
ționale. Numeroasele ti luri de cam
pioni cucerite în anul trecut, recor
durile realizate și performanțele obți
nute în întrecerile internaționale sînt 
o binemeritată răsplată a muncii spor
tivilor, antrenorilor și tehnicienilor 
clubului sportiv C.C.A. Au fost scoase 
de asemenea în evidență lipsurile care

Iată clasamentul acestui campionat 
(jocurile din cadrul ultimei etape n-au 
fost încă omologate):

1. Chimia Făgăraș 18 14 0 4 210:160 28
2. Dinamo BUC. 18 13 2 3 227:181 28
3. C.C.A. 18 13 0 5 269:201 26
4. C.S.M. Reșița 18 9 0 9 195:208 18
5. Dinamo Or. Stalin 18 8 2 8 210:229 18
6. Rapid București 18 6 3 9 197:101 15
7. Voința Sibiu 18 7 0 11 163:189 14
8. C.S.M.S. Iași 18 4 4 10 180:212 12
9. Tehnometal Tim. 18 5 1 12 208:258 11

10. Victoria Jimbolia 18 4 2 12 176:206 10

Leningrad, R.P. Ungară, R.P. Rornî- 
nă, R.P- Polonă și Finlanda. Fiecare 
din aceste echipe este formată din 
cîte patru sportivi, dar numai rezulta
tele primilor trei dintre ei contează 
la alcătuirea clasamentului pe echipe. 
Al patrulea om din formație contează 
în clasamentul indiv dual.

După cum ne-a informat tov. Ion 
Mureșanu, antrenorul lotului nostru, 
la întreceri vor lua parte o serie de 
pentatlonișii de renume în frunte cu 
campionul mondial Igor NovJkov. Dar 
iată cîteva din formațiile part cipan- 
te: U.R.S.S. — echipa olimpică: 
Novikov, Tatarînov, Deriughin, Sa- 
vițchi; R.S F.S.R.: Ciuvilin, Tulea- 
kov, Koktev, Rasdoibedru; R.S.S. 
UCRAINEANA: Piciușkin, Landscoi, 
Cristal, Iakovlev; R.S.S. ARMEA
NA: Matevosian, Gugasian, Aga-
hanian, Grigorov ; R. S. S. ESTO
NA : Seeg, Peets, Livac, Audova; 
R. P. POLONA : Przybilski, Mazur, 
Cerusz, Sulaynis; R. P- ROMiNA: 
Țintea. Roman, Marinescu, Tomiuc; 
FINLANDA : Manonen, Karhonen, 
Karre, Heichelea. Nu este încă cu
noscută formația R. P. Ungare.

Intîlniri viu disputate
(Urmare din pag. 1)

Așa cnm prevedeam în avancronica 
noastră. Iooif Mihalic a avut în boxerul 
de la C.C.A. — Vasile Czekeli — un 
adversar cît se poate de incomod. In
tr-adevăr. Mihalic a trebuit să se între
buințeze serios pentru a-1 depăși pe 
boxerul militar. Primele două reprize 
au foot egale ca aspect, atît Mihalic cît 
și Czekeli avînd perioade egale de do
minare. Victoria lui Mihalic s-a contu
rat cu precizie abia în ultimul rund, 
cînd dinamovistul a atacat dezlănțuit și

mai persistă în munca secți Iar pe 
ramură de sport și care vor trebui 
să fie eliminate în actual I sezon. 
Sportivii și antrenorii prezent! la ple
nară au luat cut intui, a-n criticat de
ficiențele și au prepus soluții de re
mediere.

Apoi a avut loc a’egcrea noului 
consiliu al clubului sportiv C.C.A. Au 
fost propuși și aleși cei 23 membri ai 
consiliului clubului sport*v  C.C.A. care 
vor conduce activitatea secțiilor pe 
ramură de sport în care a-ctivează 
peste 600 de sportivi.

• Participare bogată • C.C.A. pe 
ml juniorilor de la Victoria • Mai

Mii de bueureșteni au urmărit sîni- 
bătă după-amiază și duminică di- 
*>inea|ă, de pe malurile lacului He
răstrău, întrecerile concursului de 
eanotaj academic și caiac-canoe dotat 
eu „Cupa Victoria”. A fost o com
petiție foarte reușită, la succesul că
reia au contribuit ; marele număr de 
cluburi participante (cu peste 200 de 
eoncure-nți), starturile bine populate 
în cele inai multe dintre probe (din 
păcate probele feminine continuă să 
lie deficitare în această privință), e- 
euilibrul și dinamismul disputelor, 
buna orgaraiaare precum și vremea 
favorabilă.

Sîmbătă s-au desfășurat numai între
ceri pentru juniori. In mod special 
s-au remarcat caiaciștii de la clubul 
Victoria, învingători la caiac 2, caiac 
4 și ștafeta 4x500 metri. Probele de 
caiac simplu au revenit la băieți Iui 
Ch. Frumușeanu și la fete Aneăi Vur- 
lejan, ambii tot de la Victoria. Clu
bul Victoria a cucerit astfel primul 
loc în clasament la caiac-canoe ju
niori. Celelalte probe de juniori au 
fost cîștigate de : Rapid (caiac 2 fete 
și schit 2 băieți). Progresul (4-t-l și 
8 |-1 băieți) și Constructorul (Aurel 
Dolescu la canoe 1 și Paula Enescu 
la sehif 1 fete).

Probele de duminică dimineața, re
zervate seniorilor, au fost dominate 
de yîslașii de la C.C.A-, oare s-au pre- 
Kentat la start în număr mare și bine 
pregătiți. Militarii au ocupat locul 1 
la opt din cele 12 curse din program: 
caiac 2, caiac 4, caiac 2 fete, canoe 
simplu și dublu, sehif simplu, 4-j-l 
ți 2—ț-1. Celelalte probe au revenit lui: 
Aurel Verncscu (Dinamo) la caiac 
simplu, Irina Crăcăoaou (Constructo
rul) la caiac fete, clubului Victoria 
la 4-j-l vîsle fete și Școlii sportive 
de elevi la 4-j-l. rame.
. JLu clasamentul general, primul loc

Ido ea acestui reportaj a plecai <le 
la un „derbi". Eram invitați să asis
tam la o întîlnire de fotbal hotărî- 
toare pentru clasamentul campionatu
lui ru. nului ,,Tudor Vladimir eseu". 
Protagoniste : echipele asociațiilor
Banca de Credit și Investiții și Guten
berg, asociația sportivă a muncitorilor 
tipografi de la întreprinderea cu ace
lași nume. Dincolo însă de disputa 
celor 22 de fotbaliști ne-a interesat 
altceva. Care era activitatea acestor 
două asociații sportive, fruntașe după 
cum se vede în ceea ce privește jocul 
cu balonul rotund. Era oare fotbalul 
singura lor preocupare? Și astfel ne-a 
apărut ideea prelungirii întrecerii de 
pe terenul de fotbal pe tărîmul muncii 
consiliilor celor două asociații spor
tive. Va fi și acesta un „meci mare”? 
Să vedem...

PRIMUL PUNCT...
..■l-a realizat asociația sportivă B.C.l. 

A junși pe terenul clubului Progresul 
ceva mai devreme decît ora prevă
zuta pentru începerea meciului am 
avut o surpriză : partida mult aștep
tată avea și o „deschidere”. Ea ne. era 
oferită de două formații participante 
la campionatul asociației B.C.l.: „Cen
trala” și „Filiala oraș București”. Sus
ținute de două puternice „galerii" cele 
două formații (folosind un număr neli
mitat de jucători...) au terminat la ega
litate. Toți erau mulțumiți. Și de rezul
tat, dar mai ales de faptul că făcuseră 
„nițică mișcare" în această frumoasă 
după-amiază de mai. Așadar acti
vitatea sportivă de mase la B.C.l. con
stituie o preocupare a consiliului a- 
sociației sportive mai ales că între- 
timp am aflat că astfel de întreceri 
au fost organizate și la alte sporturi 
(tenis de masă, șah).

Cealaltă participantă, asociația spor
tivă Gutenberg, stă ceva mai slab la 
acest capitol. Pînă în prezent nu a 
organizat nici un fel de competiție 
de mase, mulțumindu-se doar cu ac
tivitatea ce se desfășoară în cadrul 
secțiilor pe ramură de sport. •

Așa că.., scorul a fost deschis de 
B.C.I.

EGALAREA !
Dar octiviștii acestei asociații nu 

s-au putut menține mult timp în a- 
vantaj. Intrînd în domeniul creșterii

Campionatele internaționale ale R. P. R.
(Urmare din pag. 1)

p-» toate standurile. Sînt optimiști. 
„Cel mai valoros lot, ne spunea Ște
fan Petrescu, consider că este la pis
tol viteză. Aici participă numeroși 
trăgători cunoscuți pe plan mondial, 
ca A. Zabelin, E- Cerkasov și Suli- 
manov (U.R.S.S.), C. Zajac (R. P. 
Polonă), Albrecht și Schneider (Elve
ția), frații Kun și Gydmyorî (R. P- 
Ungară), llrn^cek (R. Ceh.) ș. a. Re- 
zul atele nu pot fi însă anticipate*.

Și cîteva amănunte. In luna martie, 
într-un concurs desfășurat la Tbilisi, 
trăgătorul de pistol viteză Zabelin a 
obținut 590 puncte, un rezultat excep
țional, iar trăgătorul maghiar Holup 
a realizat în luna april e a acestui an 
1154 puncte la armă liberă calibru

în prima semifinală a campionatelor republicane
a punctat aproape cînd a vrut. Victoria 
lui este meritată.

învingător clar la puncte în fața lui 
Mihai Nicolau. Ion Monea a dovedit o 
bună pregătire. El a boxat atent, în 
continuă mișcare și a lovit puternic și 
variat.

După cum era de așteptat. Gheorghe 
Negrea a obținut decizia în fața craio- 
veanului Ion Ferencz, dar nu fără a 
depune eforturi deosebite. Ferencz g-a 
dovedit a fi foarte curajos și a trimis 
numeroase lovituri. Multe dintre aces
tea l-au surprins chiar pe campion, 
care a primit, mai cu seamă în repri
za a doua, cîteva directe puternice. 
Firește, victoria lui Negrea este meri
tată, dar ea nu a fost obținută cu ușu
rința la care ne așteptam.

Intr-un meci fără istoric, V. Mariu- 
țan a învins prin k.o. (r.2) un adver
sar fricos. Trandafir Daniel.

Alte rezultate :
Fr. Pazmani b. p. C. Gherasim ; Ma

rin Ion h. k.o. 1 I. Rodicenco (De 
fapt, accidentat la menise după o că
dere a lui Marin peste el, Rodicenco 
nu trebuia numărat pentru că abando
nase). I. Dragnea b.p. V. Neagu, 
M. Sto-ian b.p. P. Dobre ; N. Șerbi» 
b.p. Gh. Buzatu ; N. Linca b.p. N. 
Stoenescu.

★
Iată programul galei de azi: M. 

numărului ue membri ai U.CJF.S. și 
al strîngerii cotizațiilor „inițiativa” a 
trecut de partea asociației sportive 
Gutenberg.

— Cu cotizațiile stăm prost ! Nu 
am realizat angajamentul decît în mică 
proporție, ne mărturisește Dumitru 
Constantin secretarul consiliului aso
ciației B.C.l.

— Vom lua măsuri să ne îndrep
tăm..

Pînă atunci asociația sportivă Gu
tenberg „egalează”. Președintele consi
liului asociației, Gheorghe Puchianu, și 
financiarul consiliului, fostul boxer 
fruntaș Dumitru Adam, probează cu 
caietele de evidență că în cadrul a- 
cestei asociații pe primele luni ale 
acestui an cotizațiile au fost încasate 
în proporție de 90 la sută. Datorită 
acestui fapt baza materială a asociației 
a crescut sini ți tor.

SCORUL SE MENȚINE EGAL...
In rest, egalitate perfectă. Secțiile 

pe ramură de sport ale ambelor aso
ciații sînt fruntașe în diferitele cam
pionate ale raionului Tudor Vladimi- 
rescu. Este adevărat că în ceea ce pri
vește sportul de performanță asocia
ția sportivă B.C.l. are un „ușor” a- 
vantaj. Insuficient însă pentru a rea
liza un punct în această întîlnire.

Avantajul despre care amintim aci 
este probat de altfel și de meciul de 
fotbal care a început de cîteva minute. 
După primele 15 secunde de la flu
ierul arbitrului, inspectorul de plan 
casă Eugen lordache (este vorba după 
cum probabil ați ghicit de fostul inter
național) a realizat un gol spectacu
los. Pînă la sfîrșit lordache care în 
ciuda „ghioceilor” de pe la tîmnle 
și-a păstrat șutul năpraznic mai în
scrie încă de două ori. Victoria a re
venit pe terenul de fotbal echipei 
B.C.I.

Dar nu acest lucru este cel mai im
portant. Pentru că în celălalt „meci", 
scorul se menține egal. Faptul că am
bele asociații, cu toate realizările lor 
au încă lipsuri (una în ceea ce pri
vește dezvoltarea sportului de mase 
iar cealaltă în privința creșterii bazei 
materiale) ne determină să spunem 
că victoria nu poate reveni nici uneia 
din ele. Aceasta pînă cînd nu-și vor 
elimina lipsurile...

CALIN ANTONESCU î

redus 3x40 focuri, cifră care depă
șește actualul record mondial.

Iată cîțiva dintre cei mai cunoscuți 
trăgători pe probe: armă liberă : Bo- 
r-sov și Niazov (U.R.S.S.), Novicki 
(R.P.P.), Holup și Krebs (R.P.U.), 
Sulovskj și Horinek (R. Cehoslova
că); talere: Nikandrov și Zimenko 
(U.R.SS.), Petrov și Malcev (R. P. 
Bulgaria), I\iss și Kerestesz (R.P.LT.), 
Zavozal și Hrach (R. Cehoslovacă) ; 
pistol precizie: Umarov, Suscin și 
Salagvadze (U.R.S.S-), Dutkiewicz 
(R.P.P.), Koren (Israel). Banderma- 
1 ev (R.P.B.), Kudrna și Mucha (R- 
Ceh.), Umek (R.P.F. lug.).

întrecerile încep astăzi la ora 9 pe 
poligonul Tunari cu probele de armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri și ta
lere aruncate din șanț 200 buc- (man
șa I).

Dobrescu—M. Cristea, Al. Barrciu—L. 
Ambruș, N. Puiu—G. Toma, N. Mîn-. 
dreamt—V. Șchiopii, I. Turcii—A. Far- 
kaș, N. Popa—C. Gheorghiu, I. Milta- 
lie—-G. S’monea, M- AIdu—I. Manea, 
I. Monea—V. Vlădescu, P. Deca— 
Tiidor Nicolae, Gh. Negrea—V. Ghețit, 
P. Zaharia—O. Cioloca, V. AÂariuțan—> 
V. Netea, L Alexandru—M. Glieor- 
ghioni.

ÎN LEGĂTURĂ CU LEGITIMĂRILE
In conformitate cu Hotărîrea Nr. 

90 din 29 martie 1960 a Biroului 
Comitetului de organizare a U.C.F 8., 
pe data de 15 mai I960 legitimarea 
sportivilor din asociațiile și clubu
rile sportive care nu participă la 
campionatele republicane de cate
goria A l& baschet, handbal, polo 
pe apă, rugbi și volei și Ia cam
pionatele regionale și republicane 
de categoria A și B la fotbal, se 
face pentru toate ramurile sportive 
de către comisiile regionale res
pective In consecință de la această 
dată legitimarea sportivilor mai 
susmenționați nu se mai face la 
federații.



Reprezentativa R. Cehoslovace 
sosește azi în Capitală

romini (ft Spicuiri
ii

Pregătirile fotbaliștilor 
din regulamentul „Cupei Europei

lificarea, — conform regulamentului 
— se va face în modul următor:

1) In cazul unui acord între fede
rațiile interesate, adus la cunoștința 
forului european U.E.F.A. cu 15 zile 
înainte de disputarea celui de al doi
lea meci, se va juca o a treia partidă 
pe teren neuiru. Dacă și după acest 
joc se va menține egalitatea, atunci 
întîlnirea va fi prelungită cu 2 reprize 
a 15 minute. In caz de nouă egali
tate, meciul va mai fi prelungit cu 2 
reprize a 15 minute, jocul fiind oprit 
la primul gol marcat. In fine, dacă 
și după aceste 30 de minute rezul
tatul va fi egal, atunci echipa ca
lificată va fi trasă la sorți.

2) In cazul cînd federațiile nu cad 
de acord asupra unui al treilea meci 
pe teren neutru și 
egal la sfîrșitul celei 
tîlniri, aceasta va fi 
reprize a 15 minute, 
continuare la fel ca

Federația noastră a propus dispu
tarea uniti^al treilea meci; forul ce
hoslovac nu a fost de acord.

Ultimul antrenament al lotului 
cehoslovac

Ne mai despart pairii zile de meciul 
reprezentativa R. Cehoslovace, care 

te așteptat cu legitimă nerăbdare.
Noutăți din tabăra fotbaliștilor 

noștri
Lotul nostru și-a continuat pregă- 
ile după partida cu 1 F.C. Saarbruc- 
n după planul inițial alcătuit și în 
port cu concluziile prilejuite de cele 
uă meciuri internaționale de veri- 
are. Marți, jucătorii au făcut timp 

o oră un antrenament individuali- 
t, în cursul căruia au exersat pasele, 
gajările și trasul la poartă. Ieri, fot- 
liștii noștri ati avut un program 
ltiiral, iar azi fac un ultim antre- 
ment mai intens, constînd dintr-un 
• la două porți.
Parale], au fost urmărite antrena
ntele
știe 

rtidei 
fiind 
tuf relua

stea sub observație pentru even- 
ila lui folosire în echipă.

Oaspeții sosesc astăzi

După cum a comunicat forul 
ecialitate de la Praga, lotul 
hoslovace urmează să sosească 
:i la amiază în Capitală în alcă- 
rea anunțată în numărul trecut al 
mulul

lui

cu 
at:t

Constantin, care — cum 
s-a accidentat în cursul 
O.F.K. Beograd. Contuzia 
de gravă, Constantin și-a 

pregătirile. EI continuă

rezultatul va fi 
de a doua în- 

prelungită cu 2 
procedîndu-se în 
mai sus.

Joc frumos la Ploești

Petrolul— 1 F. C. Saarbriicken 5-0 (3-0)

Danner (Saarbriicken) respinge balonul, la un atac al ploeștenilor. 
Foto: St. Ionescu

Portarul

(prin telefon). — Partida 
1 F. C. Saarbriicken des-

de 
R. 
as-

Spicuiri din regulamentul 
..Cupei Europei"

Cum se știe, jocurile din cadrul 
este! importante competiții se dis- 
tâ tur-retur, calificarea făcîndu-se 
baza numărului mai mare de goluri 

ireate.
Regulamentul Cupei prevede însă și 
entualitatea unei egalități la gol- 
eraj (fie în cazul cînd cele două 
lipe cîștigă cite un joc la aceeași 
erență de goluri, fie în cazul a două 

,‘ciuri nule). In această situație, ca-

PRAGA, 18 (prin telejon). — Lotul 
reprezentativ de fotbal al R. Ceho
slovace a susținut miercuri un ultim 
joc de pregătire înaintea plecării spre 
București. Adversara naționalei ceho
slovace a fost o selecționată a clu
burilor din Praga, formată în special 
din jucători tineri. Aceștia au dat 9 
replică foarte dîrză selecționabililor 
care au învins cu 2—1 (1—0) prin 
punctele marcate de Bubnik (min. 
37) și Vojta (min. 88). Au jucat în 
reprezentativa R. Cehoslovacă : Sta- 
cho (Schroiff) — Bomba, Popluhar 
(Tichy), Novak — Bubernik, Maso- 
poust — Pavlovici, Voita (Moravcik), 
Kvasnak, Bubnik (Molnar), Dolinski. 
La București va juca probabil formația 
folosită în prima repriză.

PLOEȘTI 
Petrolul — 
fășurată marți în localitate a stîmit 
un viu interes în rîndurile amatori
lor de fotbal dat fiind faptul că ploeș- 
tenii n-au jucat de mult pe teren 
propriu. Meciul s-a ridicat Ia un bun 
nivel tehnic, încheindu-se cu o fru
moasă victorie a echipei Petrolul.

Jocul a început în nota de dominare 
a Petrolului care a practicat un fot
bal elar, cu pase precise, utilizînd 
mult extremele. Atacurile oaspeților, 
oare — în general — au fost canali
zate spre extrema dreaptă Vollmar, 
au fost anihilate de Florea dublat de 
Marin Marcel.

Superioritatea Petrolului a fost con
cretizată chiar în min. 3 cînd după 
o combinație A. Munteanu — Zaha
ria — Dridea, ultimul a înscris cu 
pul; 1—0. PIoeștenii au continuat 
domine șutind deseori la poartă, 
min. 14 localnicii au marcat cel 
al doilea gol prin Tabarcea, care

cînd mingea în poarta goală : 2—0.
Peste 2 minute, dintr-o acțiune per
sonală a lui Dridca, scorul a fost mărit 
la 3—0. A urmat o ușoară dominare 
a oaspeților oare au încercat poarta

lui Sfetcu prin șuturile lui Vollmar, 
Meng și Zâgel. In min. 45, în urma 
unei acțiuni spectaculoase. un șut al 
lui Dridea a nimerit bara.

După pauză fazele de atac au alter
nat de la o poartă la alta Treptat 
Petrolul a pus stăpînire pe joc. Tn 
min. 70 la o centrare a lui Zaharia, 
mingea a ajuns la Dumitrescu. Hesse 
a intervenit 
marcat în proprie poartă: 
tinuînd s» atace ploeotenii 
un nou gol în 
lovituri libere 
5—0.

Arbitrul M. 
condus bine

PETROLUL : SFETCU - 
FRONEA, Florea — D. 
(Tabarcea), Marin Marcel 
RIA. Tabarcea (Badea, 
DRIDEA, A. MUNTEANU 
Dumitrescu), Babone (Badea).

1 F. C. SAARBRIICKEN : Mal i.za. 
(Danner) — 
(Diehl) — : 
Diehl (Keek) 
(Hillen), 
(Ruble).

și, vrînd să degajeze, a
4—0. Con- 

însciriu 
min. 80 în urma unei 
executată de Babone :

Marinciu (Ploești) a 
următoarele formații : 

Ten dl er, 
Muntcanu 
- ZAHA- 

Balmne ),. 
( Babone,

THIEL (Hesse), Keek 
Krieger, Hesse (Thiel), 

) _ VOLLMAR. Martin 
ZÂGEL, Meng, Alberts

A. VLASCEANU 
și GH. ALEXANDRESCU 

corespondenți

CONCURS LA CISNADIE
Cisnădie a avut loc un nou

ea- 
să 
In 
de 

a 
driblat stoperul și portarul, introdu-

Din campionatele regionale și raionale
REGIUNEA CONSTANȚA

‘oarte d’sputată, actuala ediție a pri- 
uit, ca și in ceilalți ani, întreceri 
ze și uneori de bună calitate. La un 
iment dat, în tur, A.S.A. Marina re- 
se să acumuleze un avans de 5 punc- 
față de al doilea clasat, Steaua Man
ia. In retur insă, formația fruntașă 
Uăb t (neavînd un antrenor calificat), 

rența de puncte s-a micșorat șl 
>ta pentru primul loc a redevenit 
eresantă. In etap£ de la 15 mal s-au 
■egistrat următoarele rezultate: Ideal 
rnavodă—Recolta Negru Vodă 5-1 
l), Steaua Mangalia—Spartac Constan- 

6-1 (2-0), A.S.A. Marina Constanța— 
imura roșie Tulcea 2-0 (0-0), A.S.
ldg dia—Victoria Saligni 0-0, Ancora 
nstanța—Electrica Constanța 0-1 (0-1), 
comotiva Medgidia—Locomotiva Fe
ti 2-1 (1-1).
naintea ultimelor patru etape, clasa- 
■ntul se prezintă astfel : 1. A.S.A.
irina Constanța 33 p., 2. Steaua Man
ila 35 p., 3. A.S. Medgidia 33 p., 4. Ideal 
rnavodă 28 p., 5. Dinamo Constanța 
p., 6. Electrica Constanța 22 p., 7. 

icora Constanța 22 p., 8. A.S.A- Fe
ti 17 p., 0. Spartac Constanța 16 p.;

Recolta Negru Vodă 14 p., 11. Vic
ia Saligni 14 p„ 12. Flamura roșie 
lcea 14 p., 13. Locomotiva Medgidia 
p., 14. Locomotiva Fetești 13 p.

E. PETRE, corespondent
REGIUNEA IAȘI

n cadrul ultimei etape a campiona- 
ui regiunii Iași s-au înregistrat ur
ătoarele rezultate :
<eria I : Țesătura Iași-Voința Iași 3-1, 
ința I.M.F. Iași—Șiretul Lespezi 5-0 
^prezentare), Recolta Podul Iloaiei— 
oria Pașcani 0-0, Progresul Hîrlău— 
ogresul Iași 3-0. Echipa Dinamo Iași 
i retras din campionat.
n clasamentul seriei situația prime- 

locuri este următoarea : 1. Țesătu- 
lași 27 p; 2. Progresul Hîrlău 24 p; 

Gloria Pașcani 21 p; 4. Știința I.M.F. 
si 10 p; 5. Progresul Iași 16 p.
>eria a Il-a : C.F.R. Bîrlad-Unirea 
îgrești 3-0 (neprezentare). Victoria 
»slui-Flacăra Murgeni 2-1, Progresul 
iși-Constructorul Iași 0-1, Victoria 
jși—Progresul Vaslui 4-1, ETACS Bîr- 
3 — Penicilina Iași (amînat).
in clasament conduce Constructorul 
și cu 33 puncte, urmat de Penicilina 
și cu 27, Progresul Vaslui cu 25, 
[’ACS Bîrlad cu 16 șl Victoria Vaslui 
i 16 puncte.

P CODREA, coresp. reg.

REGIUNEA TIMIȘOARA
Etapa de duminică s-a soldat cu ur
ătoarele rezultate :
Seria 1 : I.C. Arad-Recolta Jimbolia 
3 (0-2), Fum rul Deta—Unirea Sînnico- 
ul Mare 2-1 (0-0), Stăruința Timișoa- 
-Progresul Ciacova 3-3 (0-2), Ceramica 
mbolia—Tehnometal Timișoara 7-0 (4-0), 
'ogresul Pec ca—Progresul Timișoara 
0. Indagrara Arad-Victbria Lipova 3-4 
0), Semlacana-Cadarca Recaș 2-1 (2-1). 

In clasament conduce Ceramica Jim- 
>lia cu 32 puncte, urmată de Furni- 
il Dcta (30 p.), Tehnometal Timișoara 
) p.) etc.
Serra a fl : A S. Oravița—Muncitorul 
f'șița 1-1 (0-1). Timișul Caransebeș-
etalul Bocșa Romînă 0-3 (0-2), A.S.M.

Lugoj-Minerul Anina 0-1 (0-0), Voința 4—0 (2—0). Vulturul Mintiul Gherlei—Flacăra
Timișoara—Progresul Gătaia 1-2 (1-0), — • -.............
Olimpia Reșlța-Banatul Freurdorf 3-0 
(0-0), Izvorui Bocșa Vasiovei — C.F.R. 
Caransebeș 2-0 (2-0).

A.S. Oravița se menține In fruntea 
clasamentului cu 37 puncte. Olimpia 
Reșița (34) este pe locul 2, Iar Metalul 
Bocșa Romînă (33 p.) pe locul 3.
RAIONUL SINNICOLAUL MARE

In campionatul raionului Sînnicolaul 
Mare (reg. Timișoara) duminică a-a 
disputat etapa a 21-a. Iată rezultatele : 
Șoimii Pesac-Sînpetru Mic 10-1, Mu
reșul Cenad—Vulturii Deba Veche 5-1, 
St. roșie Gelu-Delia Sinpetru Mare 1-2, 
Recolta Nerău—Unirea Torunaț 1-2, O- 
gorul Valcani—Voința Șandra 0-4, St. 
roșie Variaș-Splcul Uihei 0-3, Banatul 
Teremia Mare—Scînteia Saravale 4-0. 
Primele trei locuri din clasament sînt 
ocupate în ordine de : Mureșul Cenad 
37 p., Șoimii Pesac 35 p. și Spicul roșu 
Uihei 35 p.

AL. GROSS, coresp. reg.
REGIUNEA CLUJ

CLUJ (prin telefon) In campionatul regio
nal duminică s au Înregistrat următoarele re
zultate:

Seria Someș; Meseșul Zalău—Gloria C.F.R. 
Dej 2—0 (1—0), A.S.A. Cluj—Vlădeaaa Hue
din 6—1 (1—1), Progresul Năsăud—Someșul
Jibou 0—0, Metalul Cluj—Victoria Bistrița 
7—0 (3—O), Olimpia Dej—Someșul Beclean

La 
concurs de călărie.

In proba rezervată cailor remonți, 
primele trei locuri au revenit, în or
dine, lui Inge Wachsman pe calul 
„Zaira" cu 0 p., timp 1,07,5; R. Muller 
pe „Săgeata" cu 0 p. timp 1.09.0 și 
Gr. Lupancu pe „Chindia" cu 0 p. 
timp 1.17.0. Proba de categorie ușoară 
a fost cîștigată de W. Fleischer pe 
calul „Noniu" cu 0 p. timp 1.06.0, 
urmat de A. Kadar pe „Săgeata" cu 
0 p., timp 1,23.0.

Evoluția călăreților din lotul repu
blican ți olimpic a lăsat o frumoasă

impresie, cel mai buu dintre ei dove- 
dindu-se Vasile Pinciu. El a terminat 
parcursul atît cu calul „Bîrsan", cit: 
și cu calul „Diavolo" fără nici o pe
nalizare și, ceea ce este foarte inte
resant, în același timp: 1:23,0, ocu- 
pînd astfel locurile 1 și 2. Tot Pincith 
s-a clasat și pe locul 3. de »«tă dată* 
cu calul „Sucitu", dar cu 4 p, timp. 
1:19,0. Locurile următoare au fost ocu
pate în ordine de Langa cu „Rubin", 
Bărbuceanu cu „Robot" și Stancu pe 
„Prund iș“.

Olimpia

Cluj 2—1 (1—1).
In clasament conduce Metalul Cluj cu 34 

p, urmat de A.S.A. Cluj (32 p.), Gloria 
C.F.R. Dej (26 p.), ți Vulturul Mintiul 
Gherlei (26 p.).

Seria Mureș: Mureșul Aiud—Minerul Ocna 
Mure? 0—2 (0—0), Izolatorul Turda—Cimen
tul Turda 2—5 (l—2), Voința Cluj—Victoria 
Iernut 2—0 (1—0), Soda Ocna Mureț
— Metalul Aiud 3—3 (8—2), Mureșul Luduș
— C.F.R. II Cluj 3—0 (1—0), Minerul Baia 
de Arie? — Voința Sarma? » ~ 
riețul Turda — Progresul 
(prin neprezentare).

Primul loc tn clasament este ocupat de 
Ariețul Turda (cii 38 p.) cu un avans de 
4 puncte față de Cimentul Turda ți 5 puncte 
fața de Metalul Aiud.

ORAȘUL CLUJ
Rezultatele de duminică din campio

natul orașului Cluj : Tehnofrlg-Stăru- 
Ința 4-0, Llbertatea-Ștllnța „Babeș-Bo. 
lyai“ 0-2, Spartac-Triumf 0-6, Poli- 
grafia—Porțelan 2-1, Steaua roșle-Te- 
rapia 1-2, Locomotiva-Carbochim 2-1, 
Constructorul-Surdomuțl 1-1, Sănătatea- 
Electrîca 0—3. In clasament conduce 
Știința i.Babeș-Bolyai* cu 42 p. urmată 
de Tehnofrig (42) șl Steaua roșie (39 p).

RADU FISCH 
corespondent regional

C. CREȚU-corespondent.'

Campionatul republican masculin
S—2 (0—1), A- 
C. Turzii 3—0 Rapid — Progresul 3*1

Aproape două ore au durat cele pa
tru seturi ale meciului Rapid-Progre- 
sul în care fazele de volej curat, spec
taculos, de ridicat nivel tehnic, au 
fost destul de rare. In schimb, meciul 
s-a disputat într-o tensiune nervoasă 
foarte ridicată uneori, ceea ce a in
fluențat nivelul jocului. Feroviarii, în
vingători cu 3—1 
15—13, 15-2), au

Nicolau, Plocon, 
Miculescu, Rusescu, 
sul) au fost cei mai buni

Arbitrul N. Mateescu (București) a 
dat unele decizii greșite în primele 
trej seturi.

In celălalt mec:, Dinamo a întrecuL 
GC.A. cu 3—2 (15—7, 15—13, 8—15, 
5—15, 15—12). De asemenea, un joc 
de factură slabă. A pasionat doar e- 
voluția scorului. (M. T.)

Comentind concursul de duminică

Anticipații prin prisma locurilor

(15-13, 
meritat 

Drăgan 
Roman

12—15, 
victoria. 
(Rapid), 
(Progre- 
jucători.

din clasament...

LOCAȚIUNE DE BILETE

Nu se poate spune că concursul 
Pronosport de duminică nu a fost 
darnic 1 Peste 2700 premii au fost o- 
ferite variantelor cu 12, 11 și 10 re
zultate exacte și valoarea lor este des
tul de ridicată, dacă ne gîndim că 
„decarul" a primit 87 lei. ȘI, nu ui
tați, a fost vorba de un concurs fără 
nicj un 2 I

Să trecem la concursul următor, 
care promite — prin varietatea pro
gramului — premii și mai mari. Par
tida de la București, foarte importan
tă pentru desemnarea uneia dintre 
cele patru semifinaliste ale „Cupei 
Europei", poate ofer; iubitorilor fotba
lului din țara noastră prilejul să a- 
plaude o frumoasă performanță a re
prezentanților noștri care s-au pregă
tit cu toată atenția și seriozitatea pen
tru această întîlnire.

Pentru a ajuta la buna documenta
re a participanților la concursul de 
duminică, reamintim locurile ocupate 
în clasament de echipele din categoria 
B prevăzute în program; Carpați Si-

naia (14)—Dinamo Obor (2); 6, S. 
Graiova (12)—Știința Timișoara (2); 
Gloria Bistrița (10)—C.S.M.S. Iași 
(1), Tractorul Orașul Stalin (11) — 
Ind. Sîrmei O. Turzii (4), A.S.A. Si
biu (5)—G.S.M. Baia Mare (2), Re
colta Cărei (7)—G.S. Oradea (3). 
Iese în evidență faptul că, în majori-

Spăl (7), 
Și aici o 
cca din camp onatul de la B a] țării 
noastre: se deplasează echipele si
tuate în partea superioară a clasa
mentului.

Genoa (18)—Lazio (15). 
situație asemănătoare cu

fîtoxiosport
tatea cazurilor, se deplasează echipele 
fruntașe. Ele întîlnesc echipe destul de 
slab clasate. Ca valoare formațiile 
oaspe sînt superioare gazdelor. Aces
tea din urmă sînt presate însă de si
tuația din clasament și vor lupta din 
răsputeri pentru a obține măcar un 
punct, dacă nu două. Deci partide e- 

sur-chilibrate, posibilitatea apariției 
prizelor-

Iată și poziția în clasament a 
pelor din campionatul italian: 
nese (13) —Internazionale (4), 
(12)—Juventus (1), Atalanta (10) —

echi-
Udi-
Bari

★
10 AUTOTURISME ȘI NUMEROA

SE ALTE PREMII IN BANI ȘI O- 
B1ECTE LA TRAGEREA SPECIALA 
LOTO CENTRAL DE VINERI 20 
MAI.
MAI

ASTAZI ULTIMA ZI 
PUTEȚI CUMPĂRA

PRONOEXPRES

La
preș 
următoarele numere :

IN GARE 
BILETE I

tragerea concursului 
de ierj au fost extrase

18 23 31 10 5
Numere de rezervă : 30
Fond de premii : 546.365

Rubrică redactată de I. 
Pronosport.

Pronoex- 
d n urnă

38
47. 

lei.

S. Loto-

In legătură cu meciul de fotbal1 
R. P. Romînă — R. Cehoslovacă, care, 
se va disputa duminică pe stadionul. 
„23 August", se aduce la cunoștință' 
următoarele :

Biletele se pun în vînzare joi 19. 
mai, orele 17, la următoarele case:

Stadionul Republicii (str Izvor),. 
Stadionul „23 August" (bulevardul 
Muncii), Stadionul Dinamo (str. Av. 
Bănciulescu — intrarea la velodrom). 
Stadionul Giulești (șoseaua Giulești).

Cluburile, asociațiile sportive și co
mitetele sindicale care au contracte 
încheiate cu I.E.B.S. își vor putea 
ridica biletele pînă în ziua de 21 
mai, de la sediul I.E.B.S.

Pentru acest meci sînt valabile ur
mătoarele permise :

In sectorul 0: permisele albastre în 
piele la tribuna B, permisele roșii în 
piele la tribuna E, iar permisele verzi 
de ziariști, numai cu delegație spe
cială și în limita locurilor repartizate- 
fiecărui ziar la masa pre, :i.

Tichetele care dădeau acces la tri
buna A nu mai sînt valabile.

La tribuna I sectoarele I și 46 au 
acees permisele albastre în dermafin, 
gri în dermatin cu ștampila „fotbal" 
sau „rugbi" și verzi în dermatin. De 
asemenea, au acces la aceste sectoare 
carnetele 
bal sau

Pentru 
letele cu

de arbitri și antrenori de fot- 
riigbi vizate pe 1960.
acest meci sînt valabile bi- 
seria 56.



In turneul zonal de la BudapestaDin presa de peste hotare i mina ilina(r.p.r.)învingătoare In trei finale
i Difi 

.SOVETSKl 
recenta perfor- 
a recordmanei

• Sub titlul „Sulița Măriei 
ihoară departe", ziarul „SCF 
SPORT” comentează 
man’.ă de 54,33 m 
noastre.

9Jde mai mulți ani — arată ziarul 
4— Maria Biți este cea mai bună a- 
Turnătoare de suliță din Romînia. Tî- 
nara atletă reușise pînă în 1956 doar 
4733 m, ocupînd atunci locul 27 în 
lista mondială. Anul următor ea trece 
pe locul 7 cu un rezultat de 52,39 m 
iar în 1958 urcă recordul național 
pînă la 52,59 m.

In acest sezon olimpic, studenta Fa
cultății de biologie a Universității din 
București manifestă o formă excelen
tă, îmbunătățind u-și rezultatele. Sîm- 
bătăc cu prilejul campionatelor uni
versitare, ea a aruncat 54,33 m, a doua 
performanță mondială a sezonului”.

• Același ziar repr Face declarația 
tov. ION BALAȘ, vicepreședinte al 
Comitetului Olimpic Romîn. făcută la 
întoarcerea de Ia Roma, 
ritat bazele olimpice și 
?ti nțiî fie pregătirile 
rilor.

ntilnirile noastre 
Comitetului Olimpic 
spui e în declarație 
sebit de folositoare. Activitatea de pre
gătire pentru Olimpiada de la Roma 
întrece cu mult ritmul muncii desfă
șurate la Helsinki sau Melbourne. Ra
zele sportive ale Romei răspund în 
total:'ale necesităților Jocurilor. Sînt 
mai multe decît în orașele celor trei 
Olim niade anterioare.

Ne-a plăcut satul olimpic cu căsu
țele sale bine amenajate, așezat în 
apropierea stadionului”.

• Comentînd întî'nirea de tenis 
pentru ..Cupa Davis” dintre echipele

in

unde a vi- 
a luat cuno- 

vederea Jocu-

reprezentanții
se

cu
Italian

— au fost deo-

Poloniei si Roinîniei ziarul varsovian 
„PRZEGLAD SPORTOWY" serie ur
mătoarele în legătură cu partida dintre 
Gogii Viziru și Skonecti :

„Contrastul dintre jocul polonezului 
și al romînului a fost dureros de izbi
tor. Viziru, în plină formă, cu lovi
turi aproape automate, l-a plimbat 
pe Skonecki, care — chiar jucînd in 
defensivă — nu putea face mare lucru. 
Viziru a demonstrat pe teren că în 
momentul de față valorează mai mult 
decît Skonecki, lucru care s-a văzut 
nespus de limpede în cele trei seturi".

• Revista cehoslovacă de specialitate 
„VODNY SPORTY” (Sporturi nautice) 
publică în numărul său din aprilie 
un amplu articol, sub semnătura maes- 
trei sportului Hanna Mnsilova. despre 
canotajul feminin din R. P. ~

Citim :
„A doua forță în canotajul 

mondial îl constituie vîslașele 
mînia. Acest lucru nu este de 
prinzător, deoarece canotajul 
țara prietenă un sport rispîndit cu o 
lungă și bogată tradiție”.

In continuare autoarea face un isto
ric al canotajului roniînesc. subliniind 
marile succese repurtate în anii regi
mului de democrație populară.

ALE TURNEULUI DE TENIS DE LA TALLIN Barcza continuă să conducă

Romînă.

feminin 
din Ro- 
loc sor
ește în

TURNEUL DE LUPTE CLASICE 
DE LA BUDAPESTA

A luat sfîrșit turneul internațional 
de lupte clasice de la Budapesta. Cele 
mai multe vietorii în concurs au fost 
obții'ute de sportivii sovietici. O deo
sebită impresie au lăsat Egadze, la ca- 
tegoia cocoș și Parhomenko la cate
goria semigrea. In limitele categoriei 
pană, pe primul loc s-a clasat Polyak 
<R. P. Ungară), iar la categoria ușoară 
'Martinovici (R.P.F. Iugoslavia). învin
gător la categoria grea a fost Reznak 
(R. P. Ungară) urmat de Kozma (R. 
I*.  Ungară) și Nikolaev (U.R.S.S.).

U.R.S.S.: Torpedo se distanțează, 
T.S.K.A. ți Belarus la prima 

tnfringere

SERIA I: Dinamo Moscova — Mol
dova Chișinău 1—0, Zenit Leningrad 
— Torpedo Moscova 1—3, Kaîev Tal
lin — Daugava Riga 0—0, Pahtaktor 
.Tașkent — Avangard Harkov 2—0.
1. Torpedo Moscova 7 6 1 0 11:5 13
2. Daugava Riga 6 2 4 0 6:1 8
B- Dinamo Tbilisi 6 3 1 2 16:6 7
4. Seartak Erevan 5 3 1 1 11:5 7
5. Dinamo Moscova 7 3 1 3 8:5 7
6. S K.A. Rostov 6 3 I 2 7:8 7

SERIA A II-A: Spartak Moscova
I— Aripile Sovietelor 2—1, Dinamo 
Kiev - T.S.K.A. 2—0, Belarus Minsk 
— Kairat Alma Ata 0—2, Spartak 
iVilnius — Neftianik Baku 0—3, Lo
komotiv Moscova — Șahtior Stalino
II- 0.

11'1. T.S.K.A. 7 5 1 1 14: 3
2. Admiralteeț Leningrad

6 4 2 0 12: 4
B. Belarus Alinsk 6 5 0 1 8: 4

j4. 1 okomotiv Moscova 7 4 1 2 11:10
5. Snartak Moscova 7 3 1 3 6: 5
{5. Dinamo Kiev 6 3 1 2 10:10

10
10
9
7
7

R. P. BULGARIA: Ț.DN.A. a trecut 
din nou pe locul I

In cea de a XVIII-a etapă a cam
pionatului bulgar s-au înregistrat ur- 
mătr.ar.'le rezultate tehnice: Ț.D.N.A. 

Slavia Sofia 3—1, Minior Dimi
trovo — Levski Sofia 2—0, Septenivri 
Sofia — Spartak Sofia 1 — 1. Botev 
Plovdiv — Spartak Varna 1 — I, Duiiav 
Ruse — Spartak Pleven 4—1. Loko
motiv Sofia — Snartak Plovdiv 2—1. 
Acmulind 27 puncte. Ț.D.N.A. a tre
ci t din nou pe primul loc, urmată 
de Levski (26). Septemvri (19) pre
cum s> Je nn Jot de 6 echipe cu cite

telefon). —
de tenis pentru 
a prilejuit tine- 
o frumoasă afir-

TALLIN (prin 
Turneul internațional 
juniori, încheiat ieri, 
rilor jucători romîni 
mare. Reprezentanții noștri au cucerit
3 din cele 5 titluri puse în joc, me
ritul principal revenind desigur exce
lentei Mina Ilina, cîștigăloare atît la 
simplu feinenin, cît și la probele de 
dublu.

Ieri, în finala de simplu. Mina Ilina 
n-a lăsat decît două ghemuri adversa
rei sale Geczi (R.P. Ungară) pe care 
a întrecut-o cu 6—0, 6—2 ! In ajun, 
în liDala de dublu mixt. Mina Ilina 
împreună cu P. Mărmureanu au ter
minat învingători în fața cuplului so
vietic 
8—6, 
Ilina 
unde
cehoslovacă Irina Mihlova. In 
nală ele an întrecut pe Isutina—Dudin- 
țeva (URSS) cu 6—0, 7—5, iar în fi-

nală pe Lotber (Suedia) — Gecai 
P. Ungară) cu 6—2, 6—2,

Iată rezultatele celorlalte două 
nale : simplu băieți : Seifer (R. 
hoslovacă) — Koukal (R. Cehoslovacă) 
0—6, 6—3, 6—3 ; dublu băieți : Seifer, 
Koukal—Pliens, Iaka (URSS) 6—3, 
6—2.

(R.

fi- 
Ce-

★

Tamara Isutina-Vladimir Tkacev: 
6—2. A treia victorie a Minei 
a fost obținută la dublu fete,

a făcut pereche cu jucătoarea
semiti-

Ceilalți tenismani rotnîni, aflați în 
Uniunea Sovietică, participă acum la un 
nou turneu care a început la Vilnius 
(R.S.S. Lituaniană). Campioana re
publicană Julieta Namian și-a luat re
vanșa asupra Verei Troșkina (URSS), 
întreeînd-o în trei seturi. Apoi, făcînd 
pereche, Namian și cu Troșkina au în
trecut pe Filipova-Naulaite cu 2—0. 
Gh. Vizirii a învins pe campionul litua
nian Palirakonas în patru seturi (Ager- 
pres).

Turneul zonal de la Budapesta se 
apropie de faza sa finală. Luni s a 
jucat runda a 9-a, iar marți au con
tinuat partidele întrerupte. Maestrul 
Gh. Mititelu a obținut cea de a treia 
victorie în turneu. învingindu-l cu al
bele pe maestrul vestge.-man Troger.

lată și celelalte rezultate: Uj- 
telkî — Barcza 0—1, Afenan — 
Râisă *Ă —’/,, Prameshnber — Kozma 
*/2—*/,,  Clarke — Popov */ 2—'/2, Golz 
— Matanovici */ 2—'/?> Bertok — Bilek 
1—0, Koștro — Sclieîtinga 0—1. In 
partidele întrerupte au fost înregis
trate rezultatele: Bilek — Golz 1—0, 
Sclieltinga — Golz 1—0, Clarke — 
Kozma 0—1, Troger — Kostro ‘/2—*/ 2, 
Matanovici — Ujtelki ’A-•'/?•

Clasamentul după 9 runde este ur
mătorul : 1. Barcza 7 p, 2. Schc'tinga 
G'A P. 3. Bertok 6 p, 4—7. Kozma, 
Prameshnber, Bilek, Matanovici 5'/, p, 
8. MITITELU 5 p, 9. Clarke 4'A p, 
10—11. Ujtelki, Troger 4 p, 12. Kostre 
3'/2 p, 13—14. Popov, Golz 3 p, 13- 
Răisă 2'/2 p, 16. Ahman 1 p.

Turneul feminin de șah de la Tbilisi
Clasamentele generale

ale celei de a Xlll-a ediții a „Cursei Păcii
Individual :

(R.D.G.) 56h.
I. ERICH HAGEN 
34:38; 2. Jean Claes 

(Belgia) 56h. 37:00: 3. Van den Berg- 
hen (Belgia) 56h. 38:42: 4. Van Bangs- 
borg (Danemarca) 56h. 39:32; 5. Sta
nislaw Gazda (R.P.P.) 56b. 41:39; 6. 
Gainan Saidhujin (U.R.S.S.) 56h.
41:48; 7. Egon Adler (R.D.G.) 56h. 
43:05; 8. Bernhardt Eckstein (R.D.G ) 
56h. 43:19; 9. Anatoli Oiizarenko
(U.R.S.S.) 56h. 43:55; 10. Bill Brad
ley (Anglia) 56h. 45:22; 11. Manfred 
Weissleder (R.D.G.) 56h. 48:13; 12. 
Boguslaw Fornalcz k (R.P.P.) 56h.
53:33; 13. Mieczislaw Wilczewski
(R.P.P.) 56h. 57:52; 14. Albert Covens 
(Belgia) 56h. 59:49; 15. Viaravas
(U.R.S.S.) 57h. 00:17; 16. Gustav
Schur (R.D.G.) 57h. 00:24; 17. Marti- 
nafto (Luxemburg) 57h. 01:20; 18.
Kees Lute (Olanda) 57h. 02:43; 19. 
Rudolf Revay (R. Cehoslovacă) 57h. 
03:43; 20. Mihail Kurbatov (U.R.S.S.) 
57h. 03:51; 21. G. Torok (R.P.U.) 
57h. 12:20; 22. G. Juszko (R.P.U.)

23. Ivan Levacic (R.P.F. 
57h. 14:18; 21. Hannes

57h. 14:15; 
Iugoslavia) 
Schober (R.D.G.) 57h. 14:31; 25. Henri 
Duez (Franța) 57Ix 14:41; 25. ION 
STOICA 57h. 16:23; ...38. Walter Zie
gler 57h. 48:54; ...42. Ion Braharn 57b. 
52:10; ...46. Gh. Radulescu 57h. 59:16. 
Au terminat cursa Sa de cicliști.

Echipe: I. R. D. Germană 169h. 
51:19; 2. Belgia 170h. 04:42; 3. U.R.S.S. 
170h. 09:43; 4. R. P Polonă 170 h. 
19:52; 5. Anglia 170b. 33:14: 6. Da
nemarca t70h. 58:32; 7. R. Cehoslovacă 
171h. 10:19; 8. R. P. Ungară 17th. 
16:52; 9. R. P. ROMINĂ 17Ih. 43:50; 
10. Olanda 172h. 05:31; 11. Franța 
172h. 30:12; 12. R. P. Bulgaria I72h. 
45:50; 13 Luxemburg 17311. 27:19_;
14. R.P.F. Iugoslavia 173h. 42:05; 15. 
Norvegia 17411. 46:24; 16. Austria 175h. 
03:34; 17. Suedia 17511. 10:56; 18.
Finlanda 184b. 55:09.

Echipele Elveției și Monaco-uliti au 
fost excluse din clasament pentru fap
tul că nu au mai avut cel puțin trei 
alergători în cursă.

La Tbilisi a început un mare tur
neu internațional feminin de șah, la 
care participă: 7 Ceaikovskaia
(U.R.S.S.), 2. Bilek (R.P.U.), 3. PO- 
LflfRONIADE (R.P.R.), 4. Stadler
(R. P. F. I.). 5. Volpert (U.R.S.S.). 
6. Togonidze (U. R. S. S.), 7. Suita 
(R. Ceh.), 8. Gaprindașvili (U.R.S.S.), 
9. l\akabadze (U.R.S.S.). 10. Keller-

Herman (R. D. G.), 11. Zvoriktna
(U.R.S.S.), 72. Konarkovska (R.P.P.).

In prima rundă s-au înregistrat re
zultatele: Po'ihroniade-Keller ‘/2—‘/2, 
Ceaikovskaia — Konarkovska 
Stadîcr-Kakabadze 0—1, Volpert-Ga- 
prindașvili. 1—0, Togonidzc—Suha
*/j—1/2, Bilek-Zvorîkina întreruptă.

FOTBAL PE GLOB
17 puncte : Slavia Sofia, Spartak Plov
div, Spartak Varna, Lokomotiv Sofia, 
Minior Dimitrovo, Dunav Ruse.

R. P. UNGARA: Ujpesti Dczsa 
învinsă !

In etapa de dum'nică a campiona
tului R. P. Ungare s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Ferencvaros— 
M.T-K. 0-2, Diosgyor—Sonibatheli 1-0, 
Tatabanya—Vasas 0-3, Dorog—Csepel 
5-1, Pecs—Ujpesti Dozsa 3-2, Szeged— 
Honved 1-0, Salgotarjan—V.S.K. Bu
dapesta 1-0- Conduce Ujpesti Dozsa 
cu 32 p„ urmată de Ferencvaros (28), 
Vasas (26), M.T.K; (24), Honved 
(23), Diosgyor și Tatabanya (22) etc.

8. CSHOSS.OVACA: Deși n-a jucat, 
Spartak Hradec Kralove se menține 

în frunte

Ni.raSlovan Bratislava—Slovan
1- 1, Banik Ostrava—T. J. Kosice 3-0, 
Tatran Preșov—Ruda Hvezda Brno
2- 0, Dukla Pardubice—Ruda Hvezda 
Bratislava 2-5, Dukla Praga—Spar
tak Sokolova 1-1, Spartak Trnava— 
Dynamo Praga 1-0. Meciul Spartak 
Stalingrad—Spartak Hradec Kralove

de a 
arnica!

nu s-a disputat deoarece cea 
doua echipă a jucat 
în R.D- Germană.

un meci

Spartak Hradec1.
Kralove 22 11 8 3 36:21 30

2. jXikla Praga 23 U 7 5 40:21 29
3. ‘SJovan Bratislava 23 10 8 5 42:27 28
4. Spartak Trnava 23 11 5 7 35:32 27
5. Banik Ostrava 23 11 4 8 27:26 26
6 Ruda Hvezda 

Bratislava 23 10 5 8 37:25 25

1. Juventus
2. Fiorentina
3. Milan

Anțrenoru! <sch'rj<»i Spaniei va asista 
la meciul U.R.S.S. — R. ?. Polonă

în zia- 
dîspută 
Central 
de fot-

Cu și fără
„Indezirabilul" Mathews...

comentarii

După cum am mai anunțat 
rul nostru de marți, astăzi se 
la Moscova, pe Stadionul 
V. 1. Lenin, întîln rea amicală 
bal dintre reprezentativele Uniunii So
vietice și R. P- Polone. Această întîl- 
nire suscită un mare interes în rîndu- 
rile iubitorilor de fotbal din întreaga 
Europă, ea fiind prima verificare ofi
cială a selecționatei sovietice în ve
derea vi toatelor confruntări interna
ționale din acest sezon, îndeosebi a 
întîlnirifor cu reprezentativa Spaniei. 
De altfel, la meciul disputat duminică 
la Madrid între selecționatele Spaniei 
și Angliei au asistat doi reprezentanți 
ai Federației de fotbal din U.R.S.S. 
— V. Moșkarkin ?i G. Kacialîn — 
iar pentru meciul de astăzi este aș
teptat să sosească la Moscova antre
norul echipei Spaniei, I (eleno Her
rera.

ITA1IA : Juventus — campioană

Rezultatele celei de a 31-a etape a 
campionatului italian: Juventus — 
Milan 3—1, Internazionale — Palermo 
3—3, Lanerosi — Roma 5—0, Lazio 
— Bari 1 — 1, Napoli — Bologna 2—0, 
Padova — Alessandria I — 1, Samp- 
doria — Fiorentina 2—1, Spal — Ge
noa 0—0, Udinese — Atatanta 
Juventus și-a asigurat cu trei 
înaintea încheierii campionatului 
de campioană, ea nemaiputînd 
itinsă în fruntea clasamentului.

31 24 3 4 86:29 
31 18 7 6 63:29 
31 16 8 7 51:34

1-1.
etape 
titlul 

ti a-

51
43
40

Stanley Mathews a fost invitat de 
cîteva cluburi din Africa de Sud să 
ia parte la 
care, firește, 
în rîndurile 
această țară.

Se pare, însă, că entuziasmul gene
ral pentru măiestria fostului inter
național englez nu este împărtășit și 
de cercurile oficiale din Uniunea Sud- 
africani. Și ca urmare, ziarul „Transe 
vaier” — controlat de guvern -— n-a 
neglijat să „pună în gardă" pe citi-

jocuri (le demonstrație, 
stîrnesc un interes enorm 
iubitorilor de fotb(d din

4. Internazionale
31 12
31 H5. Padova

Steaua roșieRJ».F. IUGOSLAVIA :
Belgrad din nou pe primul loc
Rezultatele etapei a XVHI-a : Dina

mo Zagreb — Voivodina Novisad 2—2, 
Partizan Belgrad — Radnicki Zeintin 
4—0. Bitducinost Titograd — O.F.K. 
Beograd 0—0, Sloboda Tuzla — Haiduk 
Split 2—2, Sarajevo — Velej Mostar 
4—3. După această etapă, clasamen
tul se prezintă astfel : 1. Steaua roșie 
27 p: 2. Dinamo 26 p; 3. Partizan 21 
p; 4. Voivodina 21 p; 5. Haiduk 20 p; 
6. Sarajevo 19 p. etc.

AUSTRIA : W.S.K. a îavîas pe Vienna

Etapa a 22-a : Rapid — Linz I — 1; 
W.S.K. - Vienna 2-1; W.A.C. - 
Wiener Neustadt 4—4; Krems — Aus
tria Viena 1—4; Austria Salzburg — 
Simmering 1 — 1 ; Wacker — Graz 
2—0; Doriawitz — Admira 2—I Con
duce Rapid cu 37 p., urmat de W.S.K. 
și Vienna 33, W.A.C. 30.

FSAWIf A : Monaco a cîțt'gat
„Cupa Franței”

După 90 de minute de joc tabela 
de scor a meciului Monaco—St. Etienne 
arăta 2—2. Rezultatul părea că deza
vantajează pe St. Etienne care se 
arătase superioară tehnicește. Resur
sele fizice mai bune ale jucătorilor 
de la Monaco au determinat însă vic
toria lor în prelungiri. La o lovitură 
liberă la poarta lui St. Etienne, por
tarul Abbes, flancat de doi apărători, 
n-a putut interveni la mingea expe
diată de halful Biancheri și Monaco 
a luat conducerea, pentru ca un nou 
gol să definitiveze victoria meridiona
lilor : 4—2.

torii săi în fața... pericolului pe care-l 
prezintă vizita lui Mathews în Africa 
de Sud. Se amintește că același Mat
hews a publicat cu doi ani în urma 
în ^cotidianul londonez „Times” o seri- 
soare deschisă în care protesta împă
triră sălbaticei politici de discriminară 
rasială dusă de guvernul sud-african. 
Marele fotbalist califica drept rușinos 
faptul ea la locurile Britanice — des
fășurate în 1933 la Cardiff — echipa 
Africii de Sud 
un sportiv de <

Ca răspuns 
„Transvaler” a 
împotriva lui 
publicul să nu 
demonstrație pe 
țină acesta.

Și iată cum

n-a făcut apel 
culoare.

la aceasta, 
pus la cale un boicot 
Mathedfs, indent, nînd 
vină la meciurile de 

1 care urma să le su»-

la nici

ziarul

au răspuns chemării 
iubitorii de sport sud-africani : la pri
mul meci al lui Mathews au asistat 
2-î.001) spectatori! Atîția citi puteau 
încăpea în tribune...

ULTIMELE ȘTIRI
• Aseară la Glasgow s-a disputat, 

în prezența a 135.000 spectatori, fi
nala „Cupei Campionilor Europeni" 
la fotbal. Real Madrid a învins pe 
E'ntractit Frankfurt cu 7—3 (3—1), 
rărnînînd în posesia trofeului.

• IN CONTINUAREA turneului pe 
care-i întreprinde în R. P. Ungară 
echipa sovietică de polo pe apă Bure- 
vestnik Moscova a jucat la Tatabanya 
cu selecționata orașului. Oaspeții ati 
învins cu 8—2.

• RASCilETBALIȘTH bulgari ati 
început pregătirile în vederea. Jocurilor 
Balcanice de la Sofia, la care vor 
participa echipele Romîntei, Bulgariei, 
Iugoslaviei, Albaniei, Turciei și Gre
ciei. Dm lotul bulgar fac parte, prin
tre alții, Mirceu, Grozav, Kunev, Ra-tre alții, Mircev, Grozev. Kunev, 
dev, Lazarov, Panou, Stoikoo.

• INTILNIREA de gimnastică 
tre selecționatele Cehoslovaciei și 

. gariei, desfășurată Ia Ostrava, a reve
nit gazdelor cu 556,85—556,65. In claJ 
samentul individual compus, pe primul 
loc s-a clasat gimnastul bulgar Mi
hailov cu 111,20 p.

din- 
Buk

• LA ACCRA, echipa profesionistă 
engleză de fotbal Blackpool a fost 
învinsă cu 5—1 (2—1) de selecționata 
Ghanet I

• ECHIPA BRAZI I. iANA de fotbal 
Santos își începe turneul în Europa 
la 25 mai la Chorzaw, în compania 
unei selecționate poloneze. .
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