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H ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI
In aceste zile din preajma celui de al III-lea Congres al Partidului 

Muncitoresc Romin, afluența vizitatorilor la Muzeul de Istorie a P.M.R. 
este deosebit de mare. Grupuri de oameni ai muncii privesc cu respect expo
natele, prețioase mărturii din trecutul glorios de luptă al partidului. Printre 
ei se află și numeroși sportivi.

Fotografia înfățișează grupul sportivilor asociației sport've Locomotiva 
Griuița Roșie — harnici muncitori al „Griviței Roșii', care in cinstea celui 
de al IlI-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romin, au obținut impor
tante succese în producție — ir» fața tablourilor reprezentind momente din 
luptele eroice ale ceferiștilor din anul 1933.

La uzinele
In marile hale, în numeroase ale- 
e, în sălile de proiectări ale uzi- 
or de mașini și aparate electrice 
lectro>putere“ din Craiova se simte 
i mult ca oricind în aceste zile 
i preajma Congresului partidului, 
amătul viu al întrecerii socialiste, 

de mult s-au dezbătut aici pre
terite proiectului de Directive ale 
ngresului. Cu cît simț de răspun- 

re, cu cît avînt s-au angajat mun- 
ocii uzinelor să-și aducă contribu- 
i la- înfăptuirea mărețului program 
isat de partid ! Numeroase au fost 
opunerile privind creșterea produc- 
i și a productivității muncii, îmbu- 
tățirea continuă a proceselor teh- 
logice. S-a pus de asemenea pro- 
flw unei mai juste folosiri a supra- 
elor de producție, ca și aceea a 

, tinderii mecanizării și automati- 
farii unor procese de lucru.

Printre cei care și-au luat angaja- 
nente în cinstea Congresului și le 
[raduc în viață cu tot entuziasmul 
înt și numeroși sportivi cunoscuți. 
lată-l, de pildă, pe candidatul de 
iactid maistru turnător Titu Diaconu, 
m rugbist de bază al echipei uzine
le. De mult timp l-a frămîntat o 
nare dorință: de a realiza o redu
cere cît mai mare a rebuturilor. In 
iceste zile, strădaniile sale s-au vă- 
:ut încununate de succes : în cinstea 
tongresului, Titu D'aconu a reușit 
ta reducă substanțial rebuturte.
I In secția mașini rotative lucrează 
|n alt candidat de partid, Ioan Ro
han. El este cunoscut in toată uzina 
a un sportiv de nădejde, un boxer 
talentat. Ioan Roman este de altfel 
lampion al regiunii. El obține fru- 
noase succese în producție, realizîn- 
lu-și planul lunar în proporție de 
20 |a sută.

---------------------

„Electroputere”
Foare apreciat este și loan Poșer- rate electrice „Electroputere**  Craio- 

că, muncitor în sectorul mașini rota- va, în rîndul cărora figurează nume- 
five, care și-a îndeplinit planul în roși sportivi de nădejde, intimpină 
proporție de 103 la sută. De curînd, mărețul eveniment.
pentru felul cum a reușit să angre- domicj cr-uiu-r?
neze tineretul în Concursul cultural- ROMICA SCHULTZ
sportiv organizat pe uzină, talentatul corespondent regional
handbalist loan Poșercă a fost evi
dențiat de către organizația U.T.M.
din care face parte. Tot un handba
list (căpitanul echipei uzinelor), ingi
nerul Duțu Vlad Diaconu se eviden
țiază printr-o largă acțiune de califi
care a muncitorilor pe locul de pro
ducție. In întîmpinarea Congresului 
partidului, inginerul Diaconu a cali
ficat un număr de 8 sudori.

înainte de a părăsi uzinele am stat 
de vorbă cu tovarășul Ioan Pîrvu, 
secretarul comitetului de partid, care 
ne-a spus cu multă căldură :

„In uzina noastră, muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii, mobilizați 
de către organizațiile de partid, sin
dicale și U.T.M. în frunte fiind comu
niștii au muncit cu elan sporit pen
tru a ridica necontenit productivi
tatea muncii, pentru a îndeplini sar- 

: cinile ce revin uzinelor noastre, în 
construirea de mașini electrice și uti
laj electrotehnic, la un preț de cost 
tot mai redus. Creșterea productivi
tății muncii ca și lupte pentru un re
gim sever de economii vor duce la 
îndeplinirea angajamentelor luate în 
cinstea celui de al 111-lea Congres 
al partidului, de a obține pînă la 
ifîrșitul anului economii peste volu
mul planificat, în valoare de 4,500.000 
lei și beneficii peste plan în valoare 
ie 2.000.000 lei".

Iată fapte care vorbesc despre en
tuziasmul clocotitor cu care munci
torii de la uzinele de mașini și apa-

din Craiova

A pornit ștafeta mixtă „Să înlîmpinăm
cel de al II 1-lea Congres al P. M . R.“

(XUJ. In orașul nostru ștafeta 
mixtă este așteptată cu deosebit in
teres de oamenii muncii. Ea va sosi 
in ziua de 20 iunie din trei direcții : 
Jibou, Zalău, Huedin, Năsăud, Bis
trița, Becleaji, Dej, Gherla ; Sărmaș, 
Luduș, Gimpia Tur zii, orașul' Turda. 
Din comunele și din orașele de pe 
cele trei trasee, sportivi de frunte din 
asociațiile de pe lingă fabrici, uzine, 
Întreprinderi, S, M. T.-uri, G. A. S.- 
uri, G. A. C.-tiri etc., vor purta spre 
centrul de regiune mesajele privind 
realizările obținute de oamenii muncii 
din regiune în cinstea celui de al 111- 
lea Co.igres al Partidului Muncitoresc 
Romin. (Al. Momete — coresp.).

CRAIOVA. In . vederea primiriir șta
fetei mixte care va sosi in ziua de 
19 iunie în jurul ore! 17,30, în orașul 
Craiova se fac pregătiri intense. Șta
feta mixtă va. sosi din cinci direcții 
(Caracal, Aniaradia, Filiași, Segarcea 
și raion Craiova) și va fi primită de 
către cei mai valorași sportivi din 
orașul nostru, în pauza meciului de 
fotbal ce se va desfășura în localitate. 
Mesa iele vor fi 
lui Reg orna i P. 
coresp. reg.).

de oamenii muncii din comune In 
cinstea celui de ai IlI-lea Cpugres al 
Partidului Muncitoresc Romin. In 
ziua de 19 iunie in pauza mectdui de 
fotbal C.S.O. — G. S. Tg. Mureș, 
care se va desfășura pe stadionul „Li
bertății'*,  purtătorii ștafetelor ce vor 
sosi din trei direcții vor preda mesa
jele sportivilor din orașul Oradea. (I. 
Ghșa — coresp. reg.).

IAȘI. In aceste zile au plecat de Ia sate 
spre comunele regiunii. Iași purtătorii 
mesajelor ștafetei mixte adresate celui 
de al IlI-lea Congres al partidului. 
Astfel, dirt" cele tfiai îndepărtate cătune 
ale raionului Murgeni au pornit purtă
torii mesajelor, vrednicii colectiviști. 
O dată cu ei au pornit și sportivii din 
satele raionului Negrești, unde, de cu- 
rînd, s-au înființat 15 noi asociații 
sportive (cu peste 1100 membri) pe 
lingă gospodăriile agricole colective 
din Pîncești, Dagița și în satele apar- 
ținînd comunelor Oniceni și Drăgu- 
șeni. Sportivii din raionul Negrești, ca

de altfel toți purtătorii mesajelor ce
lorlalte sate din regiunea noastră, vor 
raporta partidului rezultatele frumoase 
pe care le obțin întovarășîții și colecti
viștii în munca lor de zi cu zi.

Sportivii satelor vor preda ștafeta 
în ziua de 19 iunie la centrele de 
raion. Tn dimineața zilei -de ‘20 iunie 
ștafeta va ajunge în orașul Iași.

In întîmpinarea Congresului ceferiștii 
de la atelierele de reparat- material ru
lant C.T'.R. Jlie Pintilie" au realizat 
numeroase economii de materiale. De 
asemenea, harnicele țesătoare de la 
„Moldova Tricotaje" și- .Țesătura" din 
Iași au dat produse de calitate supe
rioară. iac nenumărați sportivi și spor
tive. muncesc în orele lor libere la 
construirea casei de cultură; a. tinere
tului din regiunea Iași, și la arneria- 
jarea teatrtihii. de vară cu o capaci
tate. de 2500 locuri. Tinerii și. tinerele 
din regiunea lași vor raporta parti
dului că angajamentele luate în cinstea 
Congresului au. fost realizate si depă
șite. (I*.  Codrea — coresp. reg.).

predate apoi Comiitelu- 
AL " ' ’R. (S. Romică — Turneul zonal feminin de șah

Concursul international de pentatlon modern a) R.P.R.

Pentatloniștii sovietici pe primele locuri 
înaintea ultimei probe

BORIS PAHOMOV

va avea loc la Sinaia

I Cea de a treia probă a Concursu- 
Bui internațional de pentatlon modern 
lai R.P. Romîne, întrecerea la pistol 
[viteză, s-a desfășurat marți dimineață 
h e poligonul Tunari. întrecerea a pri- 
Bejuit o serie de rezultate de bună 
[valoare. Din păcate, printre acestea 
ha s-a numărat nici unul dintre cele 
ale sportivilor romîni, a căror com
portare a fost inexplicabil de slabă.

lată rezultatele probei de tir :
1. Selg (URSS) 193 p-960 p; 2. 

Kaltcr (Fini. — individual) 190-900 
n; 3. Rorhonen (Fini.) 190-900 p; 4. 
Mazur (RPP) 190-900 p ; 5. Paho
mov (URSS) 190-900 p; 6 Nemeth 
(RPU) 189-880 p ; 7. Szabo (RPU) 
189-880 p; 8 Ceruz (RPP) 187-840 
p; 9. Sdobnikov (URSS — indivi
dual) 187-840 p; 10. Deriughin 
(URSS) 186-820 p ; II. Lohi (FM.) 
185-800 p; 12. Nare (Fini.) 184-780

ORADEA. La 12 iunie a plecat din 
centrele de comună ale raioanelor dki 
regiunea noastră ștafeta mixtă purtată 
de atleți, călăreți, c el iști și motoci-- 
ci iști. Peste tot ea a fost primită cu 
entuzasm de către oamenii muncii de 

I la orașe și sate. La Lunca Vașcăukii, 
ia Alejd. Be’Uiș, Gu-rahont, Ineu, 
Cr;ș, Salon ta, Sftnleu, Marghtta, Secu- 
ieni, purtători*  ștafetei mixte au făcut 
cunoscute frumoasele realizări obținute

p; 13. Przțibilski (RPP) 184-780 p ; 
14. Fakita (RPU — individual) 183- 
760 p ; 15 Lichiardopol (RPR I) 
183-760 p; 16. lonescu (RPR 1) 183- 
760 p ; 17. Szaniszlo (RPU) 183-760 
p; 18.' Vesa (RPR — individual) 
181-720 p; 19. C roilor u (RPR 11) 
I8O-7OO p; 20. Marinescu (RPR 11) 
1/2-540 p; 21. Roman (RPR I.) 166- 
420 p (!) ; 22. Tomiuc (RPR II) 
151-120 p (11).

Întrecerea pe echipe a fost domi
nată net de sportivii sovietici, care 
au totalizat 2.680 p. Urmează în cla
sament, la egalitate de puncte. R.P. 
lln.ga.ră și R.P. Polonă cu 2.520 p ; 
Finlanda 2.480 p; R.P.R. I 1.940' p 
și R.P.R. II 1.360 p.

Proba de înot pe 300 m desfășu
rată în bazinul de la strandu.1 Tine
retului a prilejuit o luptă strînsă și 
de un bun nivel tehnic. întrecerea a 
fost dominată cu autoritate de pen- 
tatloniștii sovietici, care ău ocupat 
primele locuri ale clasamentului :
1. Pahomov (U.R.S.S.) 3:46,1 —1070 p;
2. Deriughin (U.R.S.S.) 3:50,9—1050 
p; 3. Sdobnikov (U.R.S.S.-individual) 
4:00,2—1000 p; 4. lonescu (R.P.R. I) 
4:01,0—955 p; 5. Lichiardopol (R.P.R.
I) 4:03,9—985 p; 6. Faklia (R.P.U.-
kdividual) 4:04,9—980 p; 7. Neme'th 
(R.P.U.) 4:06,6—970 p; 8. Szaniszlo 
(R.P.U.) 4:07,9—965 p; 9. Wach
(R.P.P.-ind'ividual) 4:11,0—945 p; 10. 
lțatter (Finlanda-individual) 4:11,6— 
945 p; 11. Marinescu (R.P.R. II) 
4:15,2—925 p;... 14. Tomiuc (R.P.R.
II) 4:20,0—900 p; 15. Croitoru (R.P.R. 
II) 4:23,0—885 p;... 17. Roman (R.P.R. 
I) 4:29,9—855 p;... 21. Vesa (R.P.R.- 
individual) 4:41,3—795 p. CLASA
MENTUL PE ECHIPE: 1. U.R.S.S. 
2.955 p; 2. R. P. Romînă I 2.835 p;

ROMEO VILARA

(Continuare in pag. 4)

După cum sa anunțat, în cursul 
lunii iulie țara noastră găzduiește o 
importantă! competiție iinteitnaționaAă 
de șah: turneul zonal feminin. eLapă 
de calificare pentru campionatul mon
dial. Iv*  acest turneu și-au anunțat par
ticiparea șahiote din 9 (ari, printre oare 
cunoscutele jucătoare Edith Keller- 

A venit vacanța. Micii elevi de la școlile elementare sint bucuroși că pot vizita — fără grija lecțiilor d_e a doadi 
ții noile ți [rumoasfff- ^RMrucfii din Capitală. lafă-i in fața noii săli a Palatului Republicii,

Hermann (R. O. Germană). Eva Kara- 
km (R. P. Ungară), Ludmila Eretora 
(R. Cehoslovacă) ș.a. Țara noastră va 
fi reprezentată de Maria Pogorevici*  
Margareta Teodorescu, F. lisa beta Poli- 
hroniade și Alexandra Nicolau.

întrecerile se vor disputa la Sinaia, 
la Casa de Cultură. între 1 și.18 iulie»



Prin a«oc* *ațiîle  sportive din raionul Dej

norul federal N. Oțeleanu se ocupă, 
în principal, de întocmirea actelor ad
ministrative (oare pentru acest lucru 
trebuie plătit un antrenor federali), 
iar secretarul general ai F.R.C. nu 
merge cu hotărîre pe linia îndeplinirii 
sarcinilor trasate de biroul federal. O 
parte din vină o are și secț a. tehnică 
a U.C.F.S., care n-a îndrumat și n-a 
sprijinit suficient federația.

★
Unele lipsuri manifestate de ccliști 

in pregătirea lor tehnică și de instrui
re își au însă cauze binecunoscute. 
Una din cauze constă în faptul că o 
serie de antrenori (M. Niculescu ș.a ) 
prin poziția lor, prin comportarea lor ne
sănătoasă în viața profesională și parti
culară știrbesc titlul de antrenor și c- 
ducator al sport-vilor, constituie un 
prost exemplu pentru ceilalți sportivi. 
Este normal ca lipsa de prestigiu și 
autoritate a antrenorilor față de spor
tivi să fie una din cauzele principale 
care generează lipsurile ce duc Ia 
slăbirea disciplinei la antrenamente și 
în diferite competiții.

O altă cauza este și aceea că în ca
drul federației respective munca de e- 
ducație comunistă și cetățenească lasă 
încă de dorit. Așa se explică de ce o 
serie de cicliști au uitat de îndator rile 
lor morale și cetățenești, săvîrșlnd se
rioase abateri de la conduita sportivă. 
Așa se face că unii sportivi și antre
nori (Mihai Vo'.nescu — Dinamo) se 
pretează la atitudini huliganice (pro
vocarea căderii a doi alergători la 
campionatele Capitalei, de pistă și în 
alte concursuri), cazuri de beție (M. 
Niculescu), vedetism, chiul etc. (C. Du
mitrescu — C.C.A.).

Secretarul general și antrenorul 
federal s-au ocupat insuficient de 
munca de educare a cicliștilor, au co
coloșit abaterile acestora, au prezentat 
In culori trandafirii succesele cicliștilor 
în unele competiții, cultivînd astfel în 
rîndul unor sportivi vedetismul, goana 
după căpătuială, tendința spre înfumu
rare. Din această cauză o serie de 
sportivi duc o viață nesănătoasă, au 
manifestări cu totul străine comportării 
sportivilor de tip nou, ceea ce a dus 
Ia rezultate nesatisfăcătoare în unele 
întreceri internaționale. Cum poate 
fi calificată, de pildă, atitudinea 
secretarului general al federației, 
AIșo Balaj, cate solicitat să arate 
motivele pentru care antrenorul Marin 
Niculescu, în ciuda unei serii de 
abateri de la morala cetățenească, 
total condamnabile, este totuși lăsat 
în continuare antrenor al clubului Vic
toria București a răspuns cu dezin
voltură : „Ce, fraților ? Mai lăsați-1. Are 
voie și omul sa bea r. Secretarul fede

Activitatea sportivă de mase in plină dezvoltare
De la Cluj la Dej, 

lace 
care 
spre 
seci 
chet. 
mult 
noi flăcăi și fete 
sport.

personalul nu asociații sportive. Nu de mult, tinerji 
aoua Uie. Călăii..!, sportivi din comunele Dolheni, Dă- 
fereastra vagonului bîceni, Batin, Cicett Mihăești au trăit 

de țară, va observa clipe de mare bucurie cu prilejul In- 
- ■ • • • . ființării noilor asociații sportive. Festi

vitatea 
sociații 
moașe 
tea că 
ții din

Id V- 111] lei L/vlf |,T_uv
mai mult de două ore. Călătorul, 
privește pe f 
acest colț <__ ... .
de terenuri de fotbal, volei, bas- 
Da, sportul pătrunde tot mai 
în satele raionului Dej, atrage 

pe terenurile de

COMPETIȚII... MULTE
COMPETIȚII

|f Atît în orașul Dej cit și în restul 
raionului, organizarea a cit mai multor 
competiții sportive a devenit un fapt 
obișnuit. In prezent, în întregul raion, 
peste 14.000 de sportivi participă cu 
însuflețire la ‘ ' 
„Știința", cea
ție sportivă școlara din orașul Dej 
este fruntașă |ie raion în ceea ce pri
vește organizarea competițiilor spor
tive. Aproape 800 de elevi și eleve 
se întrec — sub îndrumarea profesori
lor de educație fizică Elena Pop și 
Iosif Szilagy — în cadrul Concursu
lui cnltural-sportiv al tineretului.

Dar cel mai semnificativ < , 
l-am întîlnit la sate, unde întrecerile 
sportive de mase au atras mii de ti
neri și chiar vîrstnici.

Iată, de exemplu, cîteva aspecte din 
activitatea sportivă, a tinerilor colec
tiviști din comuna Poiana Blencnit. 
Concursul cțiltural-sportiv al tinere
lului la care participă, acum peste 

I 400 de sportivi' este în plină desfășu- 
j rare. In jurul terenurilor de fotbal, 

volei, în sala căminului cultural (unde, 
an loc concursurile de trîntă), pe șo- 

i sea (locul de desfășurare a probelor 
,! de ciclism), întrecerile tinerilor spor

tivi sînt urmărite de aproape toți co
lectiviștii din comună. „In Poiana 
Blenchii — spunea cu mîndrie tov. 
Ion Chira, președintele asociației spor
tive Făclia, — absolut toți copiii prac
tică sportul. Avem echipe de copii 
la fotbal, volei, atlet'sm, care vin la 
terenul de sport însoțiți de părinți. 
Duminicile sportive au intrat de 

I mult în tradiția colectiviștilor din Po- 
' Jana Blcnchri, ele bucurîndu-se la noi 

de toată cinstea".
Dar asociația Făclia din comuna 

Poiana Blenciiii nu este singura a- 
sociațic diri raionul Dej tinde spor
tul a prins rădăcini adîncj. In comu
nele Ileanda, Bobilna, Urișor, Cășei, 
Cetan și multe altele, tinerii colecti
viști și întovărășiți se întrec în- număr 
tot mai mare pe terenurile de sport. 
Sportul le-a devenit un prieten drag, 
apropiat...

1 I

întrecerile de 
mai puternică 

din <

mase, 
asocia-

Campionatul republican pe echipe
Meciuri viu disputate în etapa a 11-a a fazei interregionale

a noilor a- 
de fru- 

Ves- 
și întovărăși- 

Dăbîceni, Ba
tin și Oiceu Mihăești și-au creat aso
ciații sportive s-a răspîndit repede 
în toate comunele din raion. Acolo 
unde încă nu există asociații sportive 
(comunele Sălișca, Bîrsăul Âlarc, Citt- 
meni, Buzași și Cliizeni) se fac in
tense pregătiri pentru înființarea lor.

SATUL ȘI TERENUL DE SPORT

de' constituire 
a fost urmată 

manifestații sportive, 
colectiviștii

Dolheni,

Iată o problemă care preocupă în mod 
deosebit pe activiștii sportivi din ra
ionul Dej. Dat fiind interesul extra
ordinar al tinerilor din satele, și co
munele raionului față de activitatea 
sportivă, se impunea, firește, să se 
înceapă amenajarea șî reamenaja.rea 
a cît mai multor baze sportive sim
ple, luertt ce se înfăptuiește acum cu 

aspect succes. Mii de tineri și vîrstnici au 
muncit în acest an cti entuziasm — 
maj ăles pentru amenajarea 
zelor sportive simple. Astfel, 
Cășei, -Poiana Blenciiii, .Vad» Bogota, 
Soncut, Cdpîlearfa, Vâlea' Groșilor, Mî- 
nășturel, Cîțcău ș.a. există în pre
zent frumoase terenuri de sport Crea
te prin munca patriotfcă a tinerilor. 
La Opna Dej (asociația Minerul) 
citorii de 
amenajeze 
de volei, 
tism. Nit 
se amenajează baza 
aduse 4 vagoane cu zgură și 80 m 

cubi de piatră' pentru drenarea tere
nului de fotbal. Un mare sprijin pri
mesc tinerii de la G.A.C. Urișor din 
partea organizației de partid, a con- 
ducerii gospodăriei pentru amenaja-, 
rea noii’ baze sportive din comună. 
Același exemplu se poate da și de 

, Doja", unde sportivii 
sprijinul comuniștilor 

gospodăriei.
★

aspecte din realizării

la salină au hotărî.t 
un teren 

pretura și 
de mult,

la G A.C. „Gh. 
simt din plin 
din conducerea

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE

Uniil dfntre numeroasele angajamente 
luate de sportivii din raionul Dej este 
ți acela de a înființa cit mai multe

ba
la

de fotbal și 
o pistă de 
pe locurile 
sportivă au

mitn- 
să-și 
unul 
atle- 
tinde 
fost

Iată cîteva
pe tărîmul activității sportive de mase 
din raionul Dej. Mergînd pe acest 
drum, mișcarea sportivă din raionul 
Dej se va dezvoltă mai mult. Aceas
ta, este și doribța. oriilor de sportivi 
din acest raion.

R. CALARAȘANU

p.d- De la localnici, doair Nicuiae 
Blănării (828 pd ) și Petre Purjd 
(843 p.d ) au avut o. comportare lătN 
dabilă-

■ Ca și în prima etapă, întîlnirea. 
dintre echipa feminină Constructorul 
București, campioana țării pe anul 
1959, și Voința Ploești a fost extrem 
de echilibrată. Bucureștencele au cîș- 
tigat la o diferență de numai 23 
p.d. (2159—2136 pld.). Merită să res 
marcăm comportarea jucătoarei Ana 
Nedelescu (Voința Ploești), care nu 
numai că a înregistrat cel mai bun 
procentaj individual, dar a reușit să 
întreacă în ultima pereche pe maestra 
sportului Erica Arion cu 15 p.

■ Și acum, cîteva din rezultatele
înregistrate în cea de a doua etapă 
a fazei interregionale: FEMININ: 
Voința Constanța — Unirea Azuga 
1943—1903 p d,, Rapid . București —• 
Cetatea Giurgiu 2179—1929 p.d, ' 
MASCULIN : Electrica Sibiu — Uni- ; 
rea Roman 4772—4838 pd.; Petrolul 
Ploești —■ CF.R. Constanța 4731— 
4187 p.d.; Olimpia Giurgiu — Voința 
București 4519—4537 p.d.; Dinamo l
Craiova — Constructorul Pitești 
4623—4611 p.d.; Metrom Or- Stalin—< 
A.S. Tîrgu Secuiesc 4905—1824 p.d.

depășit de fiecare dată cifra de 800 p.d.

Sîmbătă șî duminică s-a disputat 
cea de a doua etapă a fazei inter
regionale din cadrul campionatului! 
republican pe echipe.

O surpriză plăcută att oferit sus
ținătorilor lor, popicarii de la clubul 
sportiv Rapid București, care au reu
șit să învingă, și în deplasare cunos
cuta formație Rafinăria din Cîmpina | 
cu scorul 4331—4852 p.d-, la capătul I 
unui meci dîrz disputat. Jucătorii I 
bucureșteni, fiind de forțe sensibjl 
egale, au alcătuit o echipă omogenă, 
reușind — cu o singură excepție — 
să depășească granița celor 800 p.d. 
Iată rezultatele lor: C. Antonescu 
825 p.d,. Ion Catrinescu 815 p.d-, Ion 
Pătru 841 p.d., F. Ovidiu 797 p d-, 
I. Sabău 834 p.d., D. Ivanciu 819

Jucătorul rapid ist Cornel Antonescu a
in primele două etape ale fazei interregionale. Iată-l lansînd bila

Finalele campionatelor 
republicane școlare de atletism 

și handbal
Două noi evenimente sportive șco

lare domină acest sfîrșit de săptă- 
mînă: finalele campionatelor republi
cane de atletism și handbal. Prima 
competiție, cea de atletism, est? pro
gramată sîmbătă și duminică la 
București, pe stadionul Republicii. Va 
fi confruntarea celor mai buni 500 de 
elevi atleți dintre cei peste 30:000 
care au luat startul dc la prima eta
pă și pînă astăzi. 500 de tineri, și ti
nere în rîndul cărora figurează ele
mente cU reale perspective în atle
tism, ca Eugen Ducu, Petre Astafei, 
Mircea Axente, Aurel Stamatescu, Si
mona Dăscăles'cu, Mihaela Popescu, 
Maria Mihai — dintre reprezentanții 
Capitalei, alături de Zoltan Licker 
(Baia Bare), Mihai Călin (Or. Sta
lin), Emese Kineses și Wolf Sokol 
(Tg. Mureș), Ion Bog (Oradea), Lu
cian Stănișteanu (Giurgiu) etc.

Tot sîmbătă, la Timișoara își vor 
începe întrecerea și cele mai. bune, 
echipe școlărești de handbal din țară. 
Atît la băieți cît și Ia fete, „bătălia" 
pentru primele locuri va angaja —- 
în mod normal — echipele școlare 
reprezentînd orașele București, Timi
șoara, Tg. Mureș și Sibiu.

Dorim atît atleților, cît și hand- 
baliștilor, succes deplin în aceste în
treceri finale.

Finalele campionatelor

„Cupa Constructorul"
Clubul Constructorul organizează un 

ciclu de reuniuni pugilistice dotate <n 
„Cupa Constructorul". La această coa- 
petiție participă boxeri de la numeroaîe 
cluburi și asociații sportive din Capi
tală, printre care Metalul, Rapid, Com
binatul Poligrafic București^ Construc
torul ș.a.

întrecerile din cadrul competiției do 
tată cu „Cupa Constructorul” continuă 
aetă-seară începînd de la ora 19. Rea. 
niunea are Ioc la sala Recolta. Sîm
bătă seara începînd de la ora 19 sc va 
desfășura finala.

republicane de pistă
După recentul concurs inter taj^ 

nai, desfășurat pe pista velodromu-t 
lui Dinamo, iată că iubitorii ciclis
mului din Capitală vor avea prilejul 
să urmărească, începînd de azi. o 
nouă competiție- de amploare; fina*  
lele campionatelor R.P-R. pe I960.

Campionatele din acest an au mal 
multe puncte de atracție. In ' primul 
rînd, o participare numeroasă și va" 
loroasă. Apoi întrecerile, care voc, 
dura aproape o săptămînă. constituie 
Un nou prilej de verificare a „ol im" 
picilor". In sfîrșit, ținînd seama de 
valoarea tinerilor pistarzi, pe care îi 
avem la ora actuală, sperăm să a-t 
sistăm la fioi performanțe, poate 
chiar la noi recorduri de juniori. De 
reținut că lâ o serie de probe concu
rează și fondiștf din lotul olimpic.

Iată programul primelor două zile: 
Joi ora 16,00; viteză, urmărire pe 

echipe seniori, 500 m cu start de pe 
loc juniori și semifond juniori 60 de 
ture cu sprint la 3 ture.

Vineri ora 16,30: urmări 
duală seniori, urmărire pe 
niori. și eliniin-are seniori.

—

Lipsuri care frinează activitatea ciclistă
Sezonul competițional Ia ciclism este 

în plină desfășurare. Pînă acum au 
avui loc cite va competiții interne și 
cîteva concursuri internaționale Ia care 
au participat și cicliștii romîni; astăzi 
se dă startul în faza finală a campio
natului republican do pistă, iar peste 
cîteva zile cicliștii noștri vor fi din 
nou chemați să ne reprezinte în con
fruntări internaționale de amploare. 
Socotim că - deși Federația dc ciclism 
a obținut o serie de rezultate pozitive 
In activitatea sa - este momentul să 
discutăm cîteva dintre lipsurile care 
dăinuie în sportul cu pedale din țara 
noastră.

PISTA — ..CENUSAREASA* 1 
CICLISMULUI NOSTRU

Toate pregătirile și verificările aler
gătorilor noștri converg spre ridicarea 
valorii cicliștilor care vor participa la 
cele două mari competiții internațio
nale ale anului : campionatele mon
diale care se vor desfășura în R.D. 
Germană șl Jocurile Olimpice de la 
Roma. Pentru J O. au realizat normele 
preolimpi.ee doi pistarzi : Ion Ioniță la 
1000 m cu start de pe loc și Tache 
Petre la viteză. Faptul că numai doi 
pistarzi au trecut acest examen do 
triere a valorii este edificator : ciclis
mul de pistă din țara noastră se află 
la un nivel scăzut. Cititorii noștri se 
vor întreba pe bună dreptate : de ce? 
Aceasta pentru faptul că ei știu că 
pîstarzii romîni au talent și posibili
tăți de progres pe care le-au dovedit 
In nenumărate rînduri. Răspunsul la 
Întrebare este simplu : activitatea de
fectuoasă a federației de specialitate și 
a unor cluburi sportive în problema 
ciclismului de pistă a făcut ca acea
stă ramură să regreseze. Federația de 
ciclism - și în primul rînd secretarul 
general (tov. AIșo Balaj) și antrenorul 
federal (tov. N. Oțeleanu) — s-a com
plăcut în această situație și a contri
buit prin atitudinea sa, pasivă. Ia în
răutățirea ei. In ceea ce privește baza 
materială s-a făcut o distribuire prefe
rențială pentru fond, neglijindu-se pis
ta, iar cluburile n-au acoperit nici a- 
ceastă repartizare, lăsfnd în stoc ma
terialele ce li se repartizaseră.

Ecte știut faptul că în ultimii ani ac
tivitatea la velodrom s-a desfășurat 

sporadic, că din neglijența federației 
de specialitate (care nu a depus toate 
insistențele) velodromul a stat vreme 
îndelungată în reparație. Toate acestea' 
au împiedicat (cum era și firesc) creș
terea valorii pistarzilor noștri. Deși 
sportivii au dovedit o inepuizabilă 
răbdare, dorință arzătoare de a-și con
tinua activitatea la velodrom și con
secvență în pregătire, ei n-au putut 
totuși să progreseze, uitîndu-se la ve
lodrom și așteptînd ca federația de 
specialitate să ia măsuri. Pentru 
progresul lor la nivelul activității in
ternaționale ar fl fost necesar să se 
programeze mal multe concursuri in
ternaționale.

Este adevărat că pe velodrom, înce
pînd de anul trecut, se remarcă o nouă 
și valoroasă generație de alergători ti
neri (datorită eforturilor depuse de an
trenorii M. r.îihăilescu, E. Golgoți ș.a.), 
dar ce perspectivă au acești tineri ? 
Procedindu-se ca și pînă acum, ei vor 
trebui să concureze pe velodromul Di
namo (la sporadicele concursuri orga- 
n'zate și acestea prin strădaniile unor 
entuziaști activiști obștești) pînă cînd 
actuala promoție de seniori va „îmbă- 
trinî" și le va ceda locul. De-abia a- 
tunci vor putea să-și pună problema 
selecționării în vreo formație care să 
participe la întreceri internaționale. Dc 
ce oare nu luăm exemplu de la fede
rații din alte țări socialiste, care-și 
trimit juniorii în concursuri inter
naționale pentru a contribui la creș
terea valorii lor și prin aceasta la 
creșterea generală a sportului cu pe
dale ? De ce nu se studiază stab lirea 
unor relații de reciprocitate cu fede
rațiile de specialitate din U.R.S.S., 
R.P.B., R.P.U. și altele - de exemplu « 
— în sensul de a se trimite juniori și 
seniori la concursurile care se desfă
șoară în aceste țări și de a-i primi la 
întrecerile de la noi pe cicliștii din 
țările respective ?

Actuala promoție de sen'ori (Tache 
Petre, Constantin Voicu, Ion Ioniță, 
Vasile Oprea etc.) precum și tinerii 
juniori care s-au afirmat anul trecut 
și în sezonul actual au mari posibi
lități de progres. Dar acest lucru nu 
se va întîmp’a decît în cazul cînd fe
derația de specialitate va trece cu 

toată hotărîrea la sprijinirea activității 
pe velodrom, la asigurarea unui ca
lendar competțional intern șl interna
țional corespunzător.

„OLIMPICII11 DE LA FOND 
AU FOST PREGĂTIȚI 

IN TREI... RATE!
Deși am avut șl in ceea ce privește 

pregătirea lotului de fondiști pentru 
J.O. exemplul unor țări, noi am in
trodus un sistem „original". In timp 
ce Un'unea Sovietică, R P. Bulgaria și 
alte țări au trimis la „Cursa Păcii*  
echipe tinere, menținînd loturile olim
pice pentru o pregătire specială, iar 
R.D. Germană, R. Cehoslovacă etc. au 
prezentat la această întrecere primele 
garnituri, noi am recurs la o soluție 
de compromis : am selecționat în e- 
chipă doi componenți ai Iotului ol m- 
pic (Ludovic Zanoni și Gh. Răduleșcu) 
și patru rutieri tineri. Alți trei com
ponent al lotului olimpic (G. Moi- 
ceanu, Ion Cosma și Ion Vasile) au 
continuat să se antreneze sub supra
vegherea antrenorului N. Voicu și au 
participat la foarte utile confruntări 
în Italia și Franța. In fine, ultimi, doi 
membri ai lotului olimpic (Aurel Șelaru 
și Gh. Calcișcă) n-au fost incluși nici 
în echipa pentiu „Cursa Păcii", nici în 
lotul care s-a deplasat în Italia și 
Franța. Ei s-au antrenat o bună pe
rioadă singuri. Ce însușiri „miracu
loase" trebuie să posede antrenorul 
Nicolae Voicu pentru a aduce la „a- 
celași numitor*  un lot cu o pregătire 
și o act vitate atît de diferită ? Tre
buie spus și faptul că L. Zanoni a par
curs o treime din „Cursa Păcii" (a 
abandonat apoi fiind bolnav), iar Gh. 
Calcișcă nu a participat nici Ia con
cursurile din R. D. Germană. Astfel de 
formule n-au darul de a contribui la 
creșterea valorii echipei pe care o vom 
prezenta Ia Roma. Ele au îngreunat 
munca antrenorului lotului olimpie și 

— de ce să nu o spunem ? — vor putea 
avea urmări asupra performanțelor pe 
care le va obține prima noastră echi
pă națională.

Federația de specialitate se menține 
latr-o furioasă especta-tivă. Antre

rației respective, prin această poziție*  
ascunde unele lucruri străine moralei 
noastre de tip nou și anume faptul 
că Marin Niculescu se îmbată ade
seori, călcind in picioare nu rrfc»ai 
prestigiul său propriu, dar și încre
derea ce i s-a acordat ca antrenor de 
ciclism.

Ce părere are, da asemenea, condu
cerea federaț el și antrenorul federal 
despre comportarea în viața de toate 
zilele a unor cicliști care, poleiți cu 
laude excesive, gratulați deseori eu o- 
noruri ce nu li sc cuvin, au căzut pe 
panta vedetismului, se consideră că 
sînt „mari*  și așa cum spune o vorbă 
populară : „nu le mai poți ajunge cu 
prăjina la nas". Așa, do pildă, ciclis
tul C. Dumitrescu, înfumurat peste 
măsură, se considera în toate competi
țiile și în toate Ioturile „senator de 
drept*,  atitudine complet străină mo
ralei noastre de t p nou. fată de ce 
respectivul sportiv manifestă dispreț și i 
concepții străine față de promovarea 
elementelor tinere (el fiind doar ve
deta .. vedetelor !), iată de ce n-a dat 
satisfacție intr-o scrie de competiții in- 
terne și internaționale. Ingîmfat, me
reu cu glodul la căpătuială, acesta 
n-a fost preocupat de obținerea unor 
performanțe tot mai bune, ci îmbîcsit 
de un puternic spirit individualist, ai 
alergat în diferite concursuri numai 
pentru... premiile oferite de organiza
tori.

Acest fapt a contribuit Ia comiterea 
din partea lui C. Dumitrescu a unor 
serioase abateri.

Clubul Victoria — în cazul antrenor, 
rului Marin Niculescu — și cluburile. 
Dinamo și C.C.A. (care a îndepărtat 
numai în ultimul timp din rîndurile 
sale pe C. Dumitrescu) au o serioasă 
parte de vină și ele trebuie să anali-*  
zeze serios activitatea secțiilor de 
clism, mai ales că acestea cuprind 
majoritatea cicliștilor fruntași.

Federația respectivă trebuie să-și fob 
bunătățească activitatea, să-și lichideze 
neîntîrziat lipsurile sezisate. Forțe sînt 
suficiente iar condiții de lucru de ase
menea. Timpul, deci, nu este trecut 
pentru a se lua măsuri care să ducă 
Ia progresul ciclismului romînese. 
Sportul cu pedale are zeci de mii de 
susținători în țara noastră, admiratori 
care urmăresc cu atenție activitatea ci
clistă și cărora n-avem dreptul să le 
Înșelăm speranțele.

preolimpi.ee


LT
După etapa de ieri

DiiiM Bacău, Minis Timisoara $i Dlaamo ohor
C. C. A. și-a încheiat turneul 

cu o frumoasă victorie :
în Italia
4-1 cu Lazio

iu semifinalele Cupei R.P.II
Dinamo Bacău — Știința Cluj 3-2 (0 0)

ROMA 15 (Agerpres). Corespon
dență specială :

Echipa romînă de fotbal C.C.A. și-a 
încheiat cu o frumoasă victorie tur
neul întreprins în Italia, învingînd 
marți în nocturnă pe stadionul olim
pic din Roma cu 4—1 (4—0) echipa 
Lazio din prima categorie a campio
natului italian.

Scorul a fost deschis de Alexan- 
drescu în minutul 6, apoi gazdele au 
contraatacat puternic, obținînd 4 lo-

vituri de colț rămase înșă fără rezul
tat. C.C.A, preia din nou inițiativa 
jocului. în minutul 15 Constantin pri
mește o pasă bună de la Raksi și 
înscrie imparabil, iar după 3 minute 
In urma unui schimb de pase Raksi— 
Bone, balonul aj.uhge la Cacoveanu și 
acesta trage puternic, ridicînd scorul 
la 3—0. C.C.A. domină insistent. Cu 
3 minute înainte de sfîrșitul reprizei, 
Tătaru lansat de Constantin șutează 
fulgerător sub bară, înscriind cel mai

frumos gol al partidei. După pauz^ 
ritmul partidei scade, fotbaliștii ro« 
mîni combinînd frumos în atac, fărl 
însă ca acțiunile Ier să aibă aceeași 
finalitate. Gazdele reușesc să înscrie 
golul de onoare în minutul 57 prin 
Ricagni, la o învălmășeală în fața 
porții lui Voinescu.

Partida s-a situat la un ridicat ni
vel tehnic. Tătaru, Constantin, VoU 
nescu și Bone au fost cei mai buni 
din formația învingătorilor.

Au jucat echipele : C.C.A. : Voines-i 
cu — Ivănescu. Apolzan, Zavoda I —• 
Jency, Bone (Mihâilescu) — Cacovea
nu, Constantin, Alexandrescu, Raksi 
(Bone), Tătaru. LAZIO : Lovatti — 
La Buono, Eufemi — Caradori, Ja-i 
nich, Vignoli — Zoan, Visentin, Bui; 
Pozzan, Ricagni.

în cea de a doua repriză Lăzio a 
efectuat numeroase schimbări în for-i 
mație.

minge venită de la adversar) nu scade 
cu nimic din meritele echipei Dinamo. 
Avem convingerea că jocul mai bine 
organizat în apărare și simplitatea și 
eficacitatea acțiunilor de atac (raport 
de cornere : 11—4 pentru Dinamo)
le-ar fi adus pînă la urmă, fie și în 
prelungiri, victoria. In plus, în repriza 
a doua, Știința a vădit o rezistență 
slabă (poate și din cauza perioadei de 
examene în Care se află jucătorii).

După o repriză „albă", în ciuda 
ocaziilor avute de ambele echipe, seria 
golurilor a deschis-o H. Moldovan 
(min. 53) și au continuat-o Drăgoi 
(min. 56), Mafeianu cu concursul lui 
Vătafii (min. 65), Vătafii (min. 74) 
și Filip (min. 75). Lui M. Popa care 
a arbitrat în general bine, îi repro
șăm lipsa de atenție la faza amintită.

DINAMO BAGAU: Faur-GIOSANU, 
Cîrnaru, Oincu-VATAFU, TfRCOV- 
NTCU-DRAGOI, Radulescu, Filip, CI- 
RÎPOI. PUBLIK.

ȘTIINȚA CLUJ: Moguț-Kromelv, 
Georgescu, GOSTIN-PETRU EMIL, 
Popeșcu-Ivanstie, Suciți, MATEIANLI, 
Constantin, H. MOLDOVAN.

P. GAȚU

Miile de spectatori, prezenți aseară 
în tribunele stadionului Republicii, aii 
asistat la un meci plăcut, rapid, pre
sărat cit, numeroase faze spectacu
loase și momente de luptă dinamică 
și intensă, oferite cu destulă dărnicie 
de două echipe tinere, cu manieră di
ferită de joc. De o parte Dinamo Ba
cău, mai echilibrată constant și mai 
omogenă pe parcursul partidei, cu un 
ioc simplu dar periculos și eficace, 
bazat pc contraatac; de altă parte 
Știința Otuj, în plină transformare, cu 
un joc spectaculos plin de dantelării, 
dar prea complicat în atac și fără fi
nalitatea necesară pentru atingerea 
scopului: marcarea de goluri. '

La acestea trebuie sa adăugăm pre
gătirea . fizică superioară, puterea de 
luptă și dirzenia băcăoanilor, care nu 
au cedat în nici un moment chiar și 
atunci cînd erau conduși cu 1—0 și 
2—1, ceea ce Ie-a adus în final vic
toria, meritată, cu 3—2. Faptul că au 
marcat golul victoriei, după noi, din- 
ir-o poziție de ofsaid (Filip era „afa
ră din joc" atunci cînd Publik i-a pă
șit m'ugea.și înainte ca Georgescu să 
lufteze, deci nu poate fi vorba de

Știința Timișoara — Dinamo București 1-0 (0-0)
SIBIU, 15 (prin telefon). —- In fața 

n peste 11.000 spectatori, pc . terenul 
C.S.M., s-a disputat întîlnirea dintre e- 
?hipele Știința Timișoara și Dinamo 

rești, terminată ou victoria surprin- 
re. a studenților. Elanul studenților 

1 fost decisiv în stabilirea învingătoru
lui. Prima repriză s-a jucat mai iute; 
ptiința Timișoara a dominat mai mult 
in prima parte, iar -Dinamo București 
>pre sfîrșitul reprizei.

In min. 5 Iordăohescu ratează de la 
l metri. Studenții domină în continuare 
Iar ineficace. In min. 19 Dinamo pierde 
prilejul de a deschide scorul, Nun- 
veiller JV evitînd să șuleze o minge' 
>e care o scăpase Curcan. O altă ocazie 
nare a dinamoviștilor este ratată de 
ine în min. 38 cînd luftează la 3 in 
le poartă.

Repriza a doua a fost egală. Jocul a 
ost mai lent. Min. 68 a adus singurul 
țol al partidei. O combinație Gîrleanu- 
-cretcr-Manolache se termină cu un

nu poate fi vorba de

șut puternic, al ultimului. în colțul 
sting al porții apărată de Cosma. După 
marcarea gotului, Știința se retrage în 
apărare, trage de timp și caută să în
chidă drumul dinamoviștilor spre poar
ta lui Curcan. Fotbaliștii bucureșleni 
domină categoric, dar concentrează jocul 
pe centru, unde se află aproape în
treaga echipă timișoreană. In continua
re spectatorii asistă la un joc de 
uzură, steril, care se încheie cu victo
ria Științei Timișoara.

A arbitrat satisfăcător Marta Mihai 
(Deva).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: CURCAN- 
Codreanu. TURCAN, Barcu-Cojereanu, 
TĂNASE-Gîrleanu, Igna, MANOLA- 
GHE, LERETER. lordăohescu.

DINAMO BUCUREȘTI : CQSMA- 
POPA, MOTROC. Călinoiu-DRAGO- 
MIR, Nunwciller IILANGHEL. Varga, 
Ene I. Nunwciller IV. Semencscu.

CORNEL PITARU și VALERIA 
VLADOIANU, corespondenți

Dinamo Obor — Minerul Lupeni 3-1 (2-1)
Orașul Stahii (prin telefon). Pe un 

imp excepțional de frumos mai mult 
le 6.000 spectatori au urmărit cil 
utere*  această partidă care a revenit 

■- .„temlor. Cu excepția .primelor
•’jnute in care jocul a fost eclii- 

ibrat, cu o ușoară dominare din par
ca Aîinerului, cînd- a și înscris un 
;pl în min. 13 prin Leahevici, restul 
eprizei a fpsț- la discreția dinamo- 
iștilor. Ei au construit atacuri bine 
achegate, cu numeroase șuturi la 
oartâ, creînd acțiuni spectaculoase, 
onțtojînd întregul teren pînă la pau- 
ă. Această presiune insistentă a adus 
□ . min. 20 egalarea prin Buzatu, pen- 
ru ca peste 15 minute scorul să fie 
rajorat prin Vîlcov, alte ocazii fiind 
atate. printre care cea măi mare a- 
eea a lui Staudt din min. 37, cînd 
entrul înaintaș de la Dinamo Obor 
flat singur cu portarul, a tras ală- 
a ri.

După pauză jocul a devenit urît, 
resărat cu durități. Minerul a atacat 
ezlănțuit dar acțiunile au fost des- 
-ămate la marginea careului de 16 
i. Deși insistă, jucătorii de la Mine- 
ul trag rar la poartă și imprecis, 
îitiamo Obor face față cu succes tu- 
.iror acestor acțiuni și creează în a- 
cla.și timp contraatacuri periculoase, 
a un asemenea contraatac în min. 
7, Staudt conduce mingea și din a- 
ropierea liniei de 16 m pasează la 
îlcov, care șutează puternic, mingea 
ivește bara și intră în plasă: 3-1 
entru Dinamo.

In min. 70 au fost eliminați pentru 
ivire reciprocă Buzatu (Dinamo) și 
ima (Minerul).
Arbitrul Eugen Bucșa (Sibiu) a 

ondus bine următoarele formații : DI-

NAMO OBOR: DATCU — Buzeșan, 
GROSS, Olteanu—Stoica, ȘTEFAN— 
BUZATU, NICULESCU, Staudt, VIL- 
COV, Selimesi. MINERUL: Kiss — 
PLEV, Comaii, Dan—SZOKE, Mihali 
— Sima Pall, Lealievici, MILEA 
CREIN1CEANU.

CAROL GRUIA—coresp. reg-

la „23 Âugnst“
Jocurile Progresul—Dinamo Bacău 
C.C.A. —Știința Cluj se vor disputa 

aminică în program cuplat pe sta- 
ionul „23 August".
Biletele pentru acest cuplaj se pun 

i vînzare de azi la ora 9, la casele 
e bilete de la stadionul „23 August", 
adionul Dinamo, stadionul Republi- 
1, stadionul Progresul, agenția cen- 
ală Pronosport, agenția C.C.A. și la 
ișa specială din ștr, I, Viciu, .........

Voinesca reține ca siguranță șutul unui atacant de la Lazio (Fază 
din meciul Lazio Ijo/iia—C.C.A. București 1~4)

Foto: Pais Santarelli — Roma

C.C.A. și Știința învingătoare 
în campionatul Capiidei

Fapte nedemne
fotbal 

unii 
și de

Uneori, pasiunea pentru 
depășește anumite limite și 
jucători lipsiți de educație 
conștiință cetățenească alunecă de-a 
dreptul pe panta huliganismului. 
Pentru că nu putem califica decît 
astfel actele la care s-au dedat 
cîțiva jucători ai echipei Tehnome- 
tal din canip:onatul raional, în 
frunte cu antrenorul lor — și arbi
tru în aoelași timp! -— Bobancu, 
într-o recentă partidă, decisivă, dis
putată cu formația S.P.C. N. Băl- 
cescu. Nemulțumiți de o decizie — 
de altfel justă — a arbitrului V. 
Pădureanu, fotbaliștii Florea, Pîr- 
loagă, Constantin Barbu și Ion 
Mânu luînd exemplu de la antre
norul lor, care l-a scuipat pe ar
bitrul Pădureanu s-au repezit asu
pra acestuia, l-au lovit grav, cău- 
tînd apoi să se facă pasămite

VICTOR 
ANDREI

Sîmbătă 18 funie, PREMIERA 
la cinematogvaSul PATRIA

MANTA, TOMA DIMITRIU, NICOLAE PRAIDA,
REBENG1UC, SILVIA POPOVICI, DUMITRU SCINTEIE, 

CODARCEA, MIRCEA CONSTANTINESCU 
Scenariul: THUS POPOVICI și FRANCISC MUNTEANU 
Regia: SINIȘA 1VETICI și ANDREI BLAIER 
Director artistic: SICA ALEXANDRESCU
Imaginea: AUREL BOlAN 
Muzica: ALFRED MENDELSOHN 
Decoruri : CONSTANTIN SIMIONESCU

COMPLETARE: Filmul de desen animat în culori 
HOMO SAPIENS
O producție a Studioului Cinematografic „București" 
Scenariul și Regia: Ion Popescu Gopo

• ■

nevăzuți. Spectatorii, indignați — 
pe bună dreptate — însă de aceste 
acte huliganice, i-au prins și i-au 
dat pe mâna organelor miliției, 
pentru a-și primi răsplata cuve
nită. In plus, comisia orășenească 
de fotbal a hotărît excluderea din 
activitatea sportivă a celor trei ju
cători și a antrenorului Bobancu, 
precum și excluderea echipei Teh- 
nometal din campionat.

Asemenea acte grave străine de 
viața noastră nouă, de munca po
porului trebuie să atragă în mod 
cu totul special atenția conducerii 
asociației Tehnometal. ca și a în
treprinderilor unde sînt salariați 
acești așa-zișii sportivi, capabili 
de acte atit de josnice. Măsurile 
luate împotriva elementelor înrăite, 
care nu înțeleg să se încadreze în 
disciplina sportivă, care nesocotesc 
concepția noastră despre comporta
rea în viață trebuie să constituie 
avertismente rit se poate de se
rioase pentru toate cluburile și 
asociațiile sportive.

Continuată marți, de la scorul de 
8—7 pentru formația militară, întîlr 
nirea CC.A. — Progresul a luat 
sfîrșit cu rezultatul final de"11— 8 
în favoarea primei echipe, ai cărei 
reprezentanți au cîștigat trei dîrt uli 
timele patru meciuri. Victoria asupra 
echipei campioane republicane este cu 
atit mai meritorie cu cit pc lingă 
nportul lui Gh. Viziru, puncte prea 
țioase au fost realizate și de doi jtH 
Cători tineri, Horvath și C. Popovici, 
în evidenta creștere valorică. In con
trast cu Horvath și C- Popovici, s-au 
comportat cele mai bune elemente tir 
heje de Ia Progresul,. Mărmureanu 
și, Bpaghe. Aceștia manifestă, de la! 
un timp (mai ales de*cînd  fac parte 
din lotul republican de tineret) ati
tudini vedetiste, de înfumurare de 
indisciplină. In plys, Mărmureanu ară 
borează și o ținută vestimentară ex
centrică, cu totul nepotrivită, mai as 
Ies pentru un utemișt. Este cazul ca 
să se acorde mai multă atenție mun
cii educative cu Mărmureanu și Boa- 
ghe.

In cealaltă întrecere, terminată fot 
marți. Știința a cucerit o victorie 
ușoară îtnpofffva ‘formației dinamos 
viste cu 13—6. Succesul este îtnbu-’ 
curator, pentru că învingătorii (anr 
trenați de T. Bădin), lipsiți în 
citirile de simplu de Georgescu • 
aflat în examene — alcătuiesc O 
echipă tînără cu excepția lui Bădin*  
Este drept că nici Dinamo n a preș 
zenlat toți tituiajii (Irina Ponoval 
și Țiriac n-au jucat la simplu), dar 
și în unele probe (dublu femei și 
mixt), unde a folosit primele garni-’ 
turi, rezultatele au fost tot nefava-i 
rabde.

l/n program interesant duminicăV»

• Peste 8000 premii distribuite la 
pentru participanții

mai iutii, premiile concursu-® Iată.
lui PRONOSPORT de duminica trecută. 

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport nr. 
24, din 12 iunie, au fost stabilite 
toarele premii :

50.3 variante cu 12 rezultate 
a cite 1.736 lei.

852,4 variante cu 11 rezultate 
a cite 122 lei.

7342.3 variante cu
10 rezultate exacte 

a cile 21 lei.

concnrsul din 12 iunie • Un sfat 
la „Expres Olimp- i
etc. Așa cum Sc prezintă, programul ife 
duminică promite apariția unor „2”-uri 
care vor mări considerabil valoarea pre-i 
miilor ce vor fi atribuite.

O Vînzarea biletelor „Expres Ojlinw 
pic” se efectuează acum din plin. Din 
toată țara sosesc vești asupra marelui 
interes cu care a fost primit „EXPRE-*  
SUL OLIMPIC". Nc facem o datoria 
din a vă atrage aienția CA NUMARUIJ 

BILETELOR EMU 
SE PENTRU ..EX-ț 

UllUSpUfl PIC” ESTE LIML 
TAT. Aceasta îru 
sen.riează că trebuia 

să vă procurați din timp biletele pentru a 
nu avea neplăcuta surpriză să nu le maî 
găsiți mai 
sibilîtatea
LIMPICE 
obține un
Fiți deci prevăzători !

PRONOEXPRES

urmă-

exncto

exacte

Fond de premii :
349.448 lei.
Peste 8.900 de premii a distribuit așa

dar acest concurs în care au apărut 
totuși unele surprize cum a fost vic
toria Tractorului Orașul Stalin asupra 
C.S.M.-uIui din Baia Mare sau a echi
pei C.S.M. Reșița în fața formației Car. 
pați Sinaia.

® O etapă
A, etapa de închidere a aelualci ediții, 
precum și șase partide din categoria 
B ne sînt oferite de programul con
cursului Pronosport de duminică 19 
iunie. Așa cum arătam în numărul 
trecut, avem dc-a face cu foarte echi
librate și de tradiție meciuri din ca
tegoria A în care sînt posibile victorii 
ale echipelor în deplasare. Iar în ce 
privește categoria B, care programează 
penultima etapă, și aceasta cuprinde 
partide foarte tari: derbiul seriei a 
IlI-a, C.S.M. Baia Marc — Corvinnl 
Ilunedo-ara, precum și alte meciuri de 
interes : Metalul Tîrgoviște — Știința 
Timișoara, C.F.R. Cluj — A.S.A. Sibiu

completă din categoria

tîrziu și să ratați astfel țo-t 
de a vedea JOCURILE O- 
DE LA ROMA sau 
valoros premiu în

tragerea concursuluiLa
Pronoexpres de ieri 15 iunie 
extrase din urnă următoarele ■

Extragerea principală :
Numere de bază : 9 2
Numere de rezervă : 40 
Extragerea secundară :
Numere de bază : 30 33 
Numere de rezervă :
Fond de premii :

23
13.

<le al 
obiecte.

special 
, au fost 
numere ț

10 17 S.

34 44 37,16 
9 2.

1.035.360 Iei. <t
Rubrică redactată de I. S. Loto-1 

Pronosport.



* INIEBWIONAIiÂ1
AU ÎNCEPUT JOCURILE BALCANICE DE BASCHET i Mîine, la Budapesta : Campionatul mondial feminin de handbal

.Sofia 15 (prin telefon). Miercuri 
s^ara au început în localitate jocu
rile balcanice de baschet. . Partidele 
programate în prima zi nu s-au putut 
desfășura, pe Micul stadion de jocuri 
sportive din vecinătatea stadionului 
.Vcasi-i Levski din cauza timpului 
nefavorabil (ploaie torențială). In. a- 
ceastă situație, meciurile de miercuri 
țțSpă-amiază s-au disputat în Sala 
sporturilor. In primul dintre ele re
prezentativa R.P- Romîne s-a impus 
pategorie în fața selecționatei de 

tineret a R.P. Bulgaria cîștigînd cit 
scorul 89—58 ( 46-28). Diferența de 
scor puica fi mai mare dar ea a fost 
limitată de numeroasele schimbări 
efectuate de antrenori»! ecltipeî ro- 
mîne, U. Herold, pentru a da posi-

bilitate majorității jucătorilor să par
ticipe ia această primă.........  "
tele au fost înscrise 
Nedef 12, Albu 10, 
văcek 17, Nosievici 8, 
D.emian 4, Niculeșcu 
vingătorj și Milanov 3, Kamenarev 18, 
Toșev 8, Dencev 7, Qheorghiev 3, 
Vandalov 4, Gaitandjev 4, Popiva- 
nov 7 și Velev 4, pentru învinși.

Au arhitrat bine Ciolacoght (Tur
cia) și Ga vaci (R.P.F. Iugoslavia).

In continuare echipa R.P.F. Iugo
slavia a învins net formația Turciei 
cu 82—51 (35-27). Partida dintre
R.P. Bulgaria și R.P. Albania nu s-a 
disputat, jucătorii albanezi urmînd să 
sosească joi dimineață.

R. P. Romină—H P. Polonă,
întîlnire. Punc- 
de Folbert 7, 

Fodor 18, No- 
Cr. Popescu 3, 
10, pentru în-

primul meci in turneul de calificare

la pokj pe apă pentru J. 0.
In aceste zile, reprezentativa de polo 
R. P. Romine ge află la Buda-

cadrul prelimiiiariilor
mondial feminin de

Completărî la... 53,21 m și la 1,83 m
De vorba cu Lia Manoliu

., Cu avionul de Varșovia au sosit 
ieri U prînz. patru din atleții romîni 
care au evoluat la sfîrșitul saptămî- 
nii trecute în concurși*!  internațional 
„Memorialul Kusocinski". După cum 
se știe, în afara Iolandei Balaș un 
rezultat foarte bun a înregistrat și 
Lia Manoliu. Aceasta a aruncat dis
pui la 53,21 m, nou record și tot
odată norma olimpică îndeplinită.

„Doream din suflet ea la Varșovia 
•ă trec în sfârșit peste 50 de metri,

jî Iolanda Ba’aș
declarat Lia Manoliu. In prima

FOTBAL PE GLOB
„Inter’4 învinsa Ia Odcsa

Internaționale Milano șt-a început 
turneul în U.R.S.S. jucînd la Odesa cu 
o selecționată a orașului, alcătuită din 
Jucători care activează în divizia se
cundă). Prestînd un joc excelent, fotba
liștii sovietici au repurtat o victorie 
categorică: 5-1 (1-0). Au marcat Su-
.pakov (3) și Blinder (2) ; respectiv 

„Inter* 4 își continuă turneul, 
la Leningrad și Moscova. ■

Turneul olimpic
Comisia de organizare a turneului 

Olimoic de fotbal a stabilit următorul 
program pentru prima grupă : 
gust : lugoslavia-R.A.U., la I 
Bulgaria—Turcia,, la Grossetto ; 
gust : lugoslavia-Turcia la r 
Buigaria-R.A.U. ' * _ *
brie : Iugoslavia—Bulgaria 
Turcia-R.A.U. la Livorno.

Ț.D.N.A. învinsă'
‘ In penultima etapă a campionatului 
R.P. Bulgaria, Ț.D.N.A. — virtuala 
campioană — a fost învinsă la Dimi- 
țrovo de Minier cu 1—0. Celelalte 
rezultate: Slavia—Spartac

/J—6, Levski—Botev 2—3,

ne-a
încercare am avut e aruncare bună. 
Am urmărit zborul discului, l-am vă
zut căzînd dincolo de linia celor 50 
de metri și de bucurie era să ies din 
cerc prin față, adică să depășesc. 
Cînd am văzut rezultatul: 53,21 tn, 
cu 3,33 m peste vechiul meu record, 
nu-mi venea să-mi cred ochilor. Apoi, 
fiind 
putut 
toare 
tri“.

In _ 
înălțime am vorbit cu Iolanda Balaș, 
care a obținut excepționalul rezultat 
de 1,83 m. „îmi pare foarte- rău că 
n-am putut stabili la Varșovia ttn nou 
record al lumii, dar pista de elan a 
fost prea moale și In plus in-a stîn- 
jenit foarte mult soarele. La' ora cind 
am sărit eu, soarele se lăsase, fiind 
în dreptul ștachetei, pe care pur și 
simplu n-o mat vedeam. Sper însă că 
Ia primul concurs, ta Budapesta, 26 
iunie, să pot înregistra un nou re
cord”.

atit de bucuroasă, nu m-am mai 
concentra și aruncările urmă- 

n-au mai trecut de 50 de me-

legătură cu proba de săritură în

a _ _____
pesta, unde împarte, împreună cu selec
ționatele Austriei și R. P. Polone, 
emoțiile calificării pentru J.O.

Mîine, poloiștii noștri vor intra în 
focul luptei. Primul adversar și cel 
mai dificil este formația R. P. Polone, 
în ciuda unui palmares net favorabil 
echipei noastre : numai victorii la scor 
și doar un singur joc egal (3—3, în 
1957 la Varșovia) reușit de adversara 
noastră de mîine. Dorind, deopotrivă, 
calificarea pentru J.O., Iotul polonez a 
urmat un stagiu de pregătire îndelun
gat pe care l-a început astă-iamă la 
piscină acoperită și pe oare l-a conti
nuat, apoi. în aer liber, în bazinul de 
59 m C.S.K.W. Atu-ul principal al 
formației poloneze îl constituie viteza 
jucătorilor, care parcurg distanța de 
100 iu liber în timpi apropiați de 60 
șoc. : Lulomski 59,3, Kedzia 1:00,4. 
Zel man 1:01,6, Jera 1:01,6, Widawski 
1:01,3 etc.

Despre formația Austriei, cel de al 
doilea adversar al selecționatei noastre, 
se cunosc mai puține lucruri. Pînă 
în prezent apariția ei la diferitele com
petiții ou caracter internațional a fost 
sporadică și nesemnificativă. Cu repre
zentativa țării noastre s-a întâlnit o 
singură dată, la Viena, în 1956, cînd 
a și cedat cu scorul de 5—1.

Programul jocurilor : vineri : R. P. 
Romînă —• R. P. Polonă ; sîmbătă : 
Austria —' R. P. Romînă ; duminica : 
R. P. Polonă — Austria.

Marți, în 
Campionatului 
iiandbal s-au disputat două jocuri, în
cheiate cu următoarele rezultate: Aus
tria — Danemarca 4—4 (3—3) în
cadrul seriei A și Olanda — R. P. 
Polonă. 5—2 (4—1) în cadrul seriei 
B. Dintre cele două partide prima a 
fost cea mai disputată, prilejuind un 
meci dinamic, urmărit cu mult inte
res de spectatorii din Eindlioven, lo
calitatea unde s-au jucat ambele întîl- 
niri. -

In continuarea meciurilor din ca
drul celor două serii, astăzi au loc 
în orașul Assen ultimele partide: 
R. P. Romină — Danemarca și Ger
mania —. R. P. Porlonâ. înaintea aces
tor jocuri clasamentele 
serii sînt următoarele :

A

„De Wolkskrant” în numărul său din 
13 iunie, sub titlul „ESTE O ECHIPĂ 
SUPERBA, ACEASTA REPREZENTA
TIVA ROMINA DE HANDBAL”: 
„Chiar din minutul 3 atacul român, 
plin de fantezie, forțează apărarea 
austriacă să intre în stare de a ar
mă”... In continuare, ziarul apreciază 
astfel apărarea echipei noastre: 
„Dacă uneori vreun șut puternic ve
nea de la linia de atac austriacă a- 
tunci apărea portarul echipei ronvue, 
o acrobată cu 
ză de reacție.
m. executată în 
este oprită de 
Fantastic !...“

o surprinzătoare vite- 
O lovitură de la .14 
colțul din dreapta sus 
fenomenala jucătoare.

în cele două r

1.
2.
3.

1.
2,
3.

Seria
R. P. Romînă 
Danemarca 

Austria 4, _
Seria

Germania
Olanda
R. P. Polonă

B

1
1
2

1 
0 
0

1
2
1

0 0 6: 2
1 0 4: 4
1 1 6:10

2
I
1

2
2
0

Concursul internațontl
de pentatlon modern al R. P. R.

(Urmare din pag. l-a)

: 28 au- 
Pescara ; 
; 2S au- 
Florența ; 

la Aqvila ; 1 septem- 
la Roma ;

?. *
La sfîrșitul acestei săptămîui are 

loc Ia Praga concursul internațional 
„Memori»lu| Rosickf”. La acest con
curs va lua parte și un grup de 6 
atleți romîni : Maria Dili. Lia Mano
liu, Andrei Barabaș, Constantin (ire- 
cesen, Cornel Porumb șț Zoltan Va- 
moș.

1 0 0 6:3
1 0 I 8:8 

„ ... _____ . 00 1 2:5,
După cum am mai anunțat, mîine 

vor avea loc semifinalele în cadrul 
cărora se vor întîlni echipele clasate 
pe primele două locuri astfel: Al 
eu B2 și Bl 
din. semifinale își vor disputa finala 
duminică.

cu A2. învingătoarele

★

Am precizat anterior că evoluția 
formației noastre în cadrul primului 
joc a lăsat o , frumoasă impresie. Iată, 
spre exemplu, ce scrie ziarul olandez

VOLEIBALIȘTII DE LA 
PLEACĂ MÎINE

RAPID BUCUREȘTI 
LA MOSCOVA

Bucureștenii și-au 
tirile miercuri seara; 
nut o ultimă partidă 
compania jucătorilor de la Victoria- 
Beneficiind acum și de aportul lui 
Drăgan, echipa feroviară și-a recă
pătat omogenitatea. Rapidiștii s-au 
pregătit cu multă grijă în vederea

Unul din avioanele Y.L. 18 care 
fac cursa București — Moscova, va 
duce, în cursul , zilei de vineri, pe 
jucătorii echipei noastre campioane. 
Rapid București, în Capitala Uniunii 
Sovietice. După cum se știe, stm- 
bătă searg, campionii noștri, vor în
tâlni la Moscova, în primul meci âl 
finalei „Cupei Campionilor Europeni",, acestei întâlniri, știind că de rez.ul- 
echipa T.S.K. Moscova.

încheiat pregă- 
cî-ftd au susți- 
de verificare în

3. R. P. Ungară 2.725 p: 4. Finlanda 
2.715 p; 5. R. P. Romînă II 2.710 p 
6. R. P. Polonă 2.415 p.

Punctajele acordate pentru diferi 
tele performanțe în proba de înot ai 
provocat o serioasă „mișcare” îr 
samentul general individual. Ceț, .« 
importantă : Sandor Szabo, lider de-, 
lungul a trei probe, a căzut pe locu 
cinci al clasamentului (la înot a fos 
abia al 22-lea cu timpul de 4:42/ 
pențru care a primit 790 p). Pe pri 
mul loc â "trecut acum pentatlonistu 
sovietic Boris Pahomov, urmat fei 
deaproape de compatriotul său Ivai 
Deriughin. Fără îndoială că întrece 
rea de astăzi — proba de cros s 
desfășoară după-amiază, pe traseu 
de la Călugăreni — va mai aduce ș 
alte modificări clasamentului 
dual.

CLASAMENTUL GENERAL 
PATRU PROBE : 1. U.R.S.S.
p; 2. R. P. Ungară 9.449 p; 3. R. f 
Romînă I 8.266 p; 4. R. P. Polon 
7.813,5 p; 5. Finlanda 7.486,5 p; < 
R. P. Romînă II 6.045 p.

indivt

DUPj
9.987,

Pleven 
_____  Spartac 

Varna—Spartac Sofia 4—1, Spartac 
Plovdiv—Septemvri 0—1, Lokomotiv— 
puhav 4—0. Conduce Ț.D.N.A. eu 31 
p, înaintea lui Levski 26, Lokomotiv, 
Minior și Septemvri 22.
M • Vineri sosește la Sofia echipa 
franceză Racing Club Paris care va 
susține două jocuri în compania u- 
inei selecționate a orașului și Ț.D.N.A.
,ț Conduce Vorwărts
rl In etapa a X-a a campionatului s-au 
înregistrat rezultatele: Motor Jena— 

AVer enfels 5-2, Dynamo—Motor Zwickau 
5-1, Aulbau—Vorwărts 2-5,

"Chemie Helle 1-0, Empor—Elnhelt 
Wi-sm-t—C hernie Zeitz 1-1, 
!Leipzig-Lok. Leipzig 1-2. In 
conduce Vorwărts Berlin cu

"mată de
Zwickau

Sâmbătă și duminică Ia Constanța
ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ DE GIMNASTICĂ

Aufbau Magdeburg 
eu cite 15 p.

Aktivist— 
0-0,*  

Rotation 
clasament 
17 p. ur
și Motor

Derbiul campionatul.;!
In penultim» etarâ a campionatului 

iugoslav s-au înregistrat următoarele 
■rezultate mai importante : Steaua Roșie 
: Belgrad—Dynamo Zagreb 5-4, Haiduk 
Split—Vojvodina 0-1, Partizan—O.FK.
-Beograd 2-3, Sarajevo—Buducnost 3-1.
In clasament conduce Steaua Roșie 
cu 31 p. urmată de Dyna.no Zagreb cu 

>30 p.

iugoslav

In zilele de 18' și 19 iunie, fru
moasa sală a Sporturilor din Con
stanța va găzdui o interesantă în
tîlnire internațională de gimnastică. 
La concurs vor participa reprezenta
tivele masculine și feminine ale RP. 
Ungare și R.P. Române, precum și 
echipa feminină a R.D- Germane.^

Printre cei care vor lua startul se 
numără cunoscuta gimnastă germană 
Ingrid Fost, câștigătoarea recentelor 
campionate internaționale ale R P R-. 
Olga Tass-Lemltenyi, una dintre cele 
mai valoroase • gimnaste maghiare 
etc. Din reprezentativele țării noas
tre vor face parte Elena Leuștean, 
prima clasată Ia concursul de selec
ție ce s-a 
Constanța, 
rendi-

Această 
șoară sub 
Jocurile Olimpice 
Important prilej de verificare cu pu
țin timp înaintea turneului de la 
Roma. Programul cuprinde atît exer
ciții impuse cît și liber alese. ,Sîm-

bătă și duminică dimineața va avea 
loc concursul echipelor masculine, iar 
în ambele zile după-amiază. între
cerea formațiilor feminine.

★
Ieri au sosit în Capitală, pe calea 

aerului, reprezentativele R. P. Unga
re. Iată componența echipelor care 
vor concura la - Constanța : femei : 
Olga Tass-Lemhenyi. Judith Fule, Kla
ra Fbrstner, Katalin Muller, Aniko 
Ducza, Katalin Varga ; ■ bărbați: Ray- 
mund Csănyi, Lajos Varga, Sandor 
Bekesi, Rudolf Keszthelyi, Geza Bejek, 
Kâroly Szabo.

tatul pe care-1 vor obține la Mos
cova depinde în cea mai mare mă
sură posibilitatea de a deveni primii 
cîștigători ai „Cupei Campionilor Eu
ropeni” la volei.

Echipa T.S-K. Moscova, cea de-a 
doua finalistă a competiției, este în 
momentul de față cea mai bună 
echipă de volei din Uniunea Sovie
tică. In formația ei întâlnim nume 
binecunoscute spectatorilor bucureș- 
teni ca Iurii Cesnokov — căpitanul 
echipei reprezentative a Uniunii So
vietice —, Kovalenko, Fasahov, Mond- 
zelevski, Burobin și Scerbakov, de 
nenumărate ori selecționați în prima 

alături de cîțiva 
Fokin, Khgier

A început concuț, 
internațional de tir 

de la Sofia

i

desfășurat zilele trecute la 
Sonia Iovan, Frederic O-

competiție care se desfă- 
semnul pregătirilor pentru 

va. constitui un

echipă a U.RS.S., 
tineri talentați ca 
Burmistrov.

O ultimă știre
Moscova ne anunță că partida va 
vea loc în Sala Armatei Sovietice.

parvenită de

Și

la 
a-

Polina Astahova și Boris Șahlin învingători
Cupa U. R. S. S.“în

Leningrad a luat sfîrșit Cupa 
la care au fost

Ia gimnastică

LUCERNA 15 (prin telefon). Con
cursul hipic internațional din localitate 
a continuat marți cu două probe deo
sebit de dificile care au pus la grea 
încercare . pe concurenți. In prima 
probă lupta finală a dat cîștig de 
cauză călărețe; engleze Townsen care 
a întrecut pe călăreții germani, fran
cezi și elvețieni clasați pe locurile 
următoare. Singurul călăreț romin 
care a reușit un loc mai bun a fost

Gheorghe Langa pe calul Rubin, 
clasat pe locul 9 din 39 participanți. 

•Tot' el a ocupat locul 7 în proba 
a doua dotată cu Marele " 
probă cîștigată de italianul Moroni- 
De subliniat că Langa a terminat 
parcursul la fel ca și primii trei cla
sați fără nici o penalizare, dar cu un 
timp mult mai slab: 1:42,9, față
de 1:23,7 realizat de câștigătorul 
probei.

Premiu,

La 
de gimnastică a U.R.S.S. 
prezenți și membrii lotului olimpic.

In competiția feminină pe primul loc 
s a clasat Polina Astahova (R.S.S. 
Ucraineană) 77,9 puncte, urmată de 
Larisa Latînina ( R.S.S. Ucraineană) cu 
77,8 puncte și Sofia Muratova (Mos
cova) 77,4 puncte.

La masculin, titkil de campion a re
venit lui Boris Șahlin (R5.S. Ucrainea
nă) cu 114,60 puncte. El agfeet urm-at 
de Iurii Titov (R.S.S. Ucrai^ană) — 
114,35 puncte, Albert Așarian (RJS.S. 
Armeană) și

de gimnastică la care vor participa 
sportivi și sportive din U.RJS.S., R.D. 
Germană, R. P. Ungară, R. P. Romînă, 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă. Olanda, 
Norvegia și alte țări.

telefon, de Ia core 
Astăzi a începi 

pe poligonul Academiei Militare dl 
capitala R.P. Bulgaria concursul ii 
ternațional de tir la care particip 
sportivi de valoare din R.P. Romîu 
R.P. Polonă, R.P. Ungară, și RJ 
Bulgaria. Primă probă a fost ct 
de pistol liber (precizie); Pe locul 
s-a clasat (producînd o adevărat 
surpriză în rîndul specialiștilor) coi 
curentul bulgar , D, " 
puncte. Performanța sa 
cabilă " -----
carte 
Roma- 
clasat .
546 puncte și — respectiv — . 
Yascemșki (R.P. Polonă) 537 puncl 
Concurentul romin V. Mancitt a ocup 
locul 11 cu rezultatul de 514 puncl

Joi se desfășoară proba de am 
liberă calibru redus 3 x 40 focu 
La această probă vor concura și spe 
tivii romîni Iosif Sîrbu și Mar 
Ferecatu. Concursul continuă Tuli 
cu proba de pistol viteză.

TOMA IIR ISTOV

SOFIA 15 (prin 
pondentul nostru).

și ea constituie 
de vizită pentru

Pe locurile II 
A. Balogh (R.P. 

Și

Denev cu 51 
este rema 
o frurnoa: 
J.O. de 
și III s-l 
Ungară) <

ULTIMELE ȘTIRI

Valerii Kerdemelidi 
(R.S.F.S.R.) — 114 puncte.

★
• Cu prilejul Spartachîadei Naționale 

a R. Cehoslovace care va avea loc la 
sfîrșitul acestei luni pc stadionul „Stra
hov" din Praga se va desfășura și un 
mare concurs internațional preoliinpic

e In cadrul unui concurs de para- 
itism sportiv desfășurat în apropiere 

................................................R- P. 
record 

Lansîn- 
m ,ele 

2,82

șu
de Pekin, trei sportive din 
Chineză au stabilit un nou 
mondial la săritura în grup, 
dn-se de la înălțimea de 600 
au aterizat la o distanță de 
de centrul cercului.

• In zilele de 25 și 26 Iunie 
avea Ioc la Budapesta un concurs 
ternațional de ciclism pe pistă,

m

va 
in
cit

participarea unor sportivi dir. Ita 
și Danemarca.

0 In runda a 7-a a turneului lut 
național de șah de la Balatonfui 
jucătorul romin Drimer 
cu Navarovschi- In 
duce Bilek (R.P.U.) 
de Damianovici 
Honfin (R.P.U.) 
(U.RS.S.) 3'Z» p., 
și Lengyel (R.P.U.)

a întrert 
clasament c 
cu 5 p., urr 
(Iugos-lavia) 
4*/s  p., FU 

Drimer (R.PJ 
3 p.
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