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Campionatele republicane de box

C. GHEORGHIU—CEL MAI BUN BOXER
Miine începe in sala Dinamo ,J

Turneul internațional

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Romine în R. P. Polonă

AL REUNIUNII
Marți seara, aproape 5000 de 

spectatori au înfruntat din nou 
frigul și ploaia, pentru a 
urmări finalele campionatelor 
republicane de box.

Dintre pugiliștii care au evo
luat, cel mai bine s-a prezen
tat, fără îndoială, dinamovis- 
țul C. Gheorghiu, care a rea
lizat în compania lui E. Ciș- 
maș (C.C.A.) o partidă de

Gh. Ionel (dreapta) a avut timp să evite directa de dreapta 
trimisă de constănțeanul Gh. Neagu Foto: B. Ciobanu
înalt nivel tehnic. Gheorghiu veanul. El impresionează prin 

^i-a pus în valoare călită- claritatea loviturilor. La un 
țile care l-au situat și pînă „corp ia corp", Toma lovește 
acum în rîndul boxerilor noș- cu capul. Avertizat, boxerul 
tri fruntași : eschive de top- de la Voința pornește din nou 
fă frumusețea, lovituri variate la atac dar din nou lovește 
executate cu mare precizie, un cu capul și, firește, e penalizat, 
perfect simț al ringului. Ciș- In cele din urma, Toma este 
maș a fost deseori la înălți- descalificat.
mea adversarului său și are Contrar așteptărilor, partida 
meritul de a fi contribuit dintre C. Toma (Dinamo Buc.) 
aproape în aceeași măsură la și N. Aftadreanu (C.C.A.) nu 
reușită întîlnirii. Victoria a
fost de partea lui Gheorghiu. R. CALĂRAȘANU

Duelul dintre I. Toma (Vo
ința Buc.) și C. Dumitrașcu (Continuare în pag. a 2-a)

Rezultatele galei de aseară
Mij iocie mică; V. Badea 

(Metalul 23 August) b.p. V. 
Bogoi (C.SM. Galați); M. Ba
laș (Progresul) b. p. C. Stă- 
nescu (Dinamo Buc.); Gh. 
Neagu (Farul) b. ab. 3 Gh. 
Ionel (Bocșa); I. Astaloș (Di
namo Buc.) b.p. T. Constantin 
(Farul); Mijlocie: D. Gheor
ghiu (Dinamo Buc.) b.p. P. 
Deca (Dinamo Craiova); Șt. 
Cojan (C.S.M. Galați) b.p. T. 
Crîngașu (Rapid); P. Mentzel 
(C.S.S. Banatul) b.p. I. Pău- 
noiu (Voința Buzău); I. Mo- 
nsa (Dinamo Buc.) b.k.o. 1 T. 
Nicolae (Corvinul); Semigrea: 
Gh. Negrea (C.C.A.) b.p. E. 
Schnapp (Progresul); 1. Ivan 
(Cîtnpulung Muscel) b.p. T. 
Stuparu (Dinamo Craiova); M. 
Nicolau (Energia Cîmpina) b. 
p. E. loanovici (Voința Cluj); 
P. Zaharia (Rapid) b.p. O. 
Cioloca (C.S.M. Galați) ; Grea: 
A. Cristea (C.S.M. Galați) b.p. 
Al. Ghiță (Ploiești); N. Motoc 
(Rapid) b.p. Gh. Cîrstea (Di

Tenisnianii roniîiii si
’ 9

la egalitate după
Mai optimiști decît... bule

tinul meteorologic de ieri di
mineața, tenismanii loturilor 
reprezentative ale R. P. Ro- 
ntfne și R. P. Ungare s-au 
prezentat după-amiaza pe te
renurile de la Progresul pen
tru primele întîlniri de sim
plu. Spectatorii n-au lipsit nici 
ei și au fost răsplătiți din 
plin prin jocuri de bună ca
litate, cu evoluț’i de scor in
teresante.

Primii au ieșit pe teren Gh. 
Vizirii și Z. Katona, doi în
cercați jucători de turneu și

DE MARȚI
(Dinamo Craiova) a desemnat 
ca învingător pe boxerul craio- 
vean. Acesta a plasat încă din 
prima repriză multe stingi și 
un-doîuri la figură, pe care 
Toma le-a recepționat, pierzînd 
astfel repriza. El încearcă să 
schimbe situația în rundul doi, 
atacă insistent dar tirul său 
este lipsit de precizie. Cel care 
contrează eficace este tot craio- 

namo Craiova); 1. Alexandru 
(Prahova Ploiești), b.p. F. Dan 
(C.S.M. Reșița); V. Mariuț.in 
(Dinamo Buc.) b.. k.o. 1. 1. Pe
trov (Voința Buc.).

programul reuniunii 
DE ASTĂ-SEARA

)
Muscă: L. Ambruș (Dinamo 

Buc.) — Al. Bariciu (Progre
sul); C. Dumitrașcu (Dinamo 
Craiova) — M. Dobrescu 
(CCA); Cocoș: M. Marinescu i 
(Dinamo Craiova) — A. O- 
teanii (Metalul 23 August); 
N. Mîndreanu (CCA) — N. 
Puiu (Progresul); Pană: C 
Gheorghiu (Dinamo Buc.) — 
V. Antoniu (CSM Brăila); D. 
Fieraru (Progresul) — I. Turcii 
(CCA); Semiușoară: V. Czegeli 
(CCA) -— Gh. Vieru (Iași); 
i. Pintilie (Farul) — I. Dinu 
(Farul); Ușoară: O. Baciu 
(CCA) — I. Mihalic (Dinamo I 
Buc.); M. Trancă (Dinamo 
Buc.) — I. Marin (Progresul). 1

vechi rivali. Ci.i o siguranță re
marcabilă, fostul nostru cam
pion și-a impus superioritatea 
in primele două seturi pe care 
le-a cîștigat mai ușor decît 
arată scortd (6—4 în ambele). 
El a condus cu 3—2 și 4—3 
în următorul, dînd impresia că 
acesta va fi și ultimul. Aci. 
Vizirii a riscat însă, prea mult 
și Katona reușește să cîștige 
în prelungiri. După pauză, re
prezentantul nostru este mult 
mai atent și cîștigâ net. Scor: 
Vizirii—Katona 6—4, 6—4, 5—7, 
6-2.

de lupte clasice și libere
Steagurile R. P. Bulgaria, 

R.S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R.P. Polonă, R.P. Un
gară și R.P. Rcmînă au fost 
ridicate în incinta sălii Dina
mo, mareînd astfel participarea 
sportivilor din aceste șase țări 
la importantul turneu interna
țional individual de lupte (cla
sice și libere) care va începe 
mîine dimineață în Capitală.

Ținînd seamă de valoarea 
concurenților prezenți la Bucu
rești se poate spune că de la 
întrecerile olimpice competiția 
de la Dinamo este una dintre 
cele mai importante, dacă nu 
chiar cea mai importantă. Ple
dează pentru aceasta marele 
număr al medaliaților olimpici

• Concurenți de mare va
loare printre protagoniști'
* Ce! mai bun prilej de 
verificare înaintea campio

natelor mondiale

care vor evolua la București, 
în frunte cu campionii D. Pîr- 
vulescu și D. Dobrev, și Cer
nea, Țăranii (R.P.R.), Metz 
(R.D.G.), Polyak (R.P.U.), Pe
trov, Bimbalov (R.P.B.) etc.

Aceștia, dar și ceilalți com
petitori, au acum prilejul ccl 
mai bun pentru o excelentă ve
rificare înaintea apropiatelor 
campionate mondiale din Ja
ponia, de la Yokohama.

Turneul nostru internațional 
se va desfășura în zilele de 28 
și 29 (întreceri la lupte clasi
ce) și 30 aprilie (lupte libere)

(Continuare in pag. a 2-a)

Azi, pe stadionul ,,23 August" un cuplaj atrăgător

(. (. A. - Lcgia Varșovia 
Selecționata sindicala de tineret-Algeria

Amatorii sportului cu balo
nul rotund din Capitală au as
tăzi ocazia să vizioneze un cu
plaj internațional deosebit de 
atrăgător. Este vorba de meciu
rile C.C.A.—Legia Varșovia și 

•Selecționata sindicală de tine
ret—Algeria.

In primul joc, C.C.A. are o- 
cazie să se revanșeze după in- 
frîngerea suferită anul trecut 
la Varșovia cu 2—0 în fața Le-

maghiari 
prima zi

O frumoasă impresie a lăsat 
campionul maghiar I. Gulyas. 
Cu lovituri spectaculoase și si
gure, servicii și smeciuri pu
ternice, precum ș.i o orientare 
tactică vădind pe adevăratul 
maestru, Gulyas n-a avut nici 
o dificultate în primele două 
seturi ale întîlnirii cu tînărul 
nostru reprezentant I. Tiriac. 
In setul trei, Tiriac marchea
ză o revenire, loviturile sale 
sînt mult mai sigure ca la.în-

RADIJ VOIA
(Continuare în pag. a 1-a)

SZCZECIN. Locuitorii orașului salută călduros pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și pe 
ceilalți membri ai delegației române. (Telefoto: C.A.F.-Agerpres)

a 40 de ani de la înființarea partidului
Angajamentele prind viață

Consiliile raionale și orășe
nești U.C.F.S. din regiunea 
Argeș desfășoară o muncă sus
ținută pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea 
g orioasei aniversări a parti
dului nostru.

Astfel, în prima jumătate a 
lunii aprilie, au fost create 11 
noi asociații sportive, în spe
cial pe lingă unitățile socia
liste din agricultură și au fost 
înscriși în U.C.F.S. peste 3.500 
noi membri. Tinerii colectiviști 
din Făgețel, minerii de la ca
riera Cozia sau muncitorii fo
restieri din Jiblea sî-nt de acum 
organizați în asociații sportive 
și încadrați în secții pe ramuri 
de sport la atletism, volei, 
popice, haltere, oină, fotbal etc.

Cu prilejul „Lunii construc
țiilor și amenajării de baze 
sportive simple", au fost ame
najate 30 de noi baze sportive, 
dintre care 6 în raionul Găești, 
cite 5 în raioanele Drăgănești- 
Olt și Costești, 4 în satele ra
ionului Horezu etc. La amena

giei. Iată ce declară portarul 
C. Toma despre jocul cu Le
gia : „Mi-a plăcut in mod de
osebit stilul de joc al echipei 
poloneze : jucătorii de la Legia 
acționează in viteză, cu pase 
spectaculoase in „triunghi" și 
trag des la poartă".

Selecționata Algeriei nu mai 
are nevoie de prezentare, 
ocaz.ia primei lor vizite la Bucu
rești, fotbaliștii algerieni au 
delectat pur și simplu pe spec
tatori prin jocul lor plin de 
fantezie. Și în meciurile sus
ținute recent la Galați, Bacău 
și Oradea sportivii oaspeți au 
cules ropote de aplauze pentru 
jocul lor tehnic.

Iată formațiile probabile pen
tru jocurile de azi de pe sta
dionul „23 August" : 

MEKLOUF) BEN TIFOVR ZITOUNI

jarea acestor terenuri simple 
s-au prestat sute de ore muncă 
voluntară de către tinerii din 
regiune încadrați în brigăzile 
de muncă patriotică ale U.T..M.

Sportivii regiunii participă cu 
însuflețire la întreceri cum ar 
fi „Cupa Primăverii", „Crosul 
1 Mai", .Concursul cu'tural- 
sportiv al tineretului". I.a 
„duminicile sportive" ia parte 
de asemenea un număr din ce 
în ce mai mare de tineri și 
tinere. Merită să evidențiem 
faptul că în perioada 1—10 
aprilie a.c. s-au organizat 35 
de „duminici sportive", ia care 
au fost prezenți peste 3-400 
tineri.

Succese frumoase s-au înre
gistrat și pe linia complexului 
sportiv G.M.A. Aproape 3.000 
aspiranți au trecut psnă în 
prezent 10.463 norme Ia spor
turile specifice sezonului de 
vară.

In numeroase unități indus
triale a început să se practice 
gimnastica în producție. Mun

Ora 15: C.C.A—Legia Varșo
via.

C.C.A. : VOINESCU - ZA- 
VODA II, APOLZAN, IVA- 
NESCU - JENEI, BONE - CA- 
COVEANU, CONSTANTIN, A- 
LEXANDRESCU, RAKSI, TA-
ȚARU. Rezerve : Toma, Al. La- 

Cu zăr, Mihăilescu II, Cojocaru și
Donciu.

LEGIA: PENCONEK-MAS- 
HELI, GMOCH, WOZNIAK - 
STRZYKALSKI, ZIENTARA - 
CIUPA, BRYCHCZY, BLA- 
ZEJWSKI, NOWAK, BOGU- 
SZEWSKI. Rezerve : Foltyn și 
Nowara.

(Continuare în pag. a 3-a) 

citorii unor secții din cadru! 
complexului de industrializare a 
lemnului Rîmnicu Vîlcea și de 
la întreprinderea raională Oltu - 
Slatina au făcut cunoștință cu 
această frumoasă activitate.

Au avut Ioc și numeroase 
acțiuni cu caracter turistic. 
Astfel, 40 de membri ai aso
ciației sportive Energia Hr»-e- 
zu și 50 de motocicliști d:n 
diferite asociații din Curtea de 
Argeș au vizitat Muze-.il Dof- 
tana. fn raionul Slatina a în
ceput întrecerea cicloturistică 
pentru cunoașterea raionului, 
vizitarea unor G.A.C. fruntașe 
ele.

ALEXANDRU MOMETE 
corespondent regional

La 6 mai

START ÎN PRIMUL C0KC81S 
REPUBLICAN PE BICICLETE

Di ORAȘ!
O veste plăcută pentru toți 

posesorii de biciclete : Fede
rația romină de ciclism orga
nizează primul concurs republi
can pe biciclete de oraș ! în
trecerile primei etape vor avea 
loc între 6 mai și 25 iunie. 
Iși vor disputa intîietațea toți 
posesorii de biciclete din ora
șele și satele de pe întinsul 
țării. Câștigătorii primei etape 
se vor întrece apoi (26 iunie— 
6 august) în cadrul concursuri
lor raionale, învingătorii ur- 
mînd să se întîlnească la 13 
august în faza regională, unde 
vor fi desemnați și firialiștii 
acestei competiții. Ultimul act 
al concursului republican va 
avea loc in ziua de 27 august 
la București.

Și acum, cîteva cuvinte des
pre regulamentul de desfășu
rare al întrecerilor. La acest 
concurs pot participa toți ti
nerii și virstnicii (cu avizul 
medicului) indiferent dacă fac 
sau nu parte dintr-o asociase 
sportivă. Cele patru etape ale 
competiției se vor desfășura 
după următorul program : eta
pa pe orașe și comune: ju
niori (sportivi născuți intre anii 
1942—46) — 4 km; seniori —6 
km; fete — 2 km. Etapa a 
doua (raională) : juniori — 6
km; seniori — 8 km ; fete — 
3 km. Etapa a treia (regio
nală) : juniori — 8 km ; seniori 
10 km; fete — 4 km. Etapa a 
patra (finala): juniori — IO
km. ; seniori — 12 km ; fete — 
5 km. Se vor alcătui numai 
clasamente individuale. Intre- 

(Continuare în pag. a 2-a) j



<Cti prii îjuI tmei sărbătoriri

Bilanț rodnic ia clubul C. C. A.
Luni seara, la C.C.A., a avut loc 

sărbătorirea unui grup de sportivi 
fruntași care au împlinit 10 ani de ac
tivitate de performantă in cadrul clu
bului.

Festivitatea a prilejuit desigur, ina- 
nte de toate, evidențierea acelora care 
ie un deceniu sau mai bine apără 
u succes pe stadioane și terenuri cu

lorile clubului militar, fruntaș in miș
carea noastră sportivă. La C.C.A., a- 
cețti sportivi au fost pregătiți și in- 
struiți cu grijă părintească, și-au ridi
cat măiestria, reprezentind cu cinste 
patria in arena marilor întreceri in
ternaționale. Mulți dintre sărbătoriți, 
tineri care pășeau pe stadion in 1947, 
ctnd a luat ființă clubul, sînt astăzi 
antrenori, călăuzesc cu pricepere pașii 
spre măiestrie ai atitor generații de 
sportivi.

Dar sărbătorirea la care am luat 
parte a avut și o altă semnificație, 
mai profundă. In somptuoasa Sală de 
marmură a Casei Centrale a Armatei 
au răsunat sincere, pornite din inimă, 
cuvintele celor sărbătoriți. Ei au ex
primat in vorbe calde sentimentul de 
profundă recunoștință față de partid 
!i guvern, care a asigurat tineretului 
nostru minunate condiții de practicare 
a sportului. împletirea armonioasă a 
activității profesionale cu cea sportivă, 
educația comunistă a tinerilor spor
tivi, au fost chezășia succeselor pe 
tare le-a obținut clubul. Să treCem 
in revistă citeva din ele.

La atletism, de pildă, sportivii mi
litari au reușit in cei 14 ani, de cind 
activează secția, să cucerească 123 de 
titluri de campioni ai țării, să stabi
lească peste 170 de recorduri repu
blicane, să obțină aproape 150 de vic
torii internaționale. Peste ISO de 
titluri de campioni și 120 de recorduri 
au fost realizate de trăgători, 150 de 
titluri de campioni au adus scrimerii, 
85 campioni ai țării s-au ridicat din 
rîndurile motocicliștilor. Echipa de 
baschet a cucerit de cinci ori titlul 
de campioană a țării, performanță pe 
care au realizat-o de altfel și fotba
liștii, Ei, insă, și-au inserts incă de 
cinci ori numele pe lista ciștigătorilor 
„Cupei R.P.R.* 35 de titluri de cam
pioni ai țării și peste 70 de victorii 
internaționale figurează in palmaresul 
boxerilor. De cite 6 ori au fost cam
pioni ai țării handbaliștii și hocheiștii, 
iar la pentatlon modern sportivii mi
litari dețin o performanță cu adevă
rat unică: toate titlurile de campioni 
individuali și pe echipe ai țării le-au 
revenit fără excepție.

Desigur că pe acest tabel de onoare 
mai pot figura multe succese. In ca
drul clubului au crescut sportivi de 
mare valoare, cum ar fi maeștrii e- 
meriți ai sportului lolanda Balaș, Io
sif Sirbu, Gheorghe Negrea, Gheorghe 
Fiat, Aurel Bulgaru, Otto Telman, O- 
limpiu Nodea, Gh. Viziru, Mircea Do- 
brescu, Andrei Folbert, maeștrii spor
tului Ion Soter, Mihai Nedef, Al. Fo- 
dor, I. Voinescu, C. Toma, Al. Apol- 
zan, V. Zavoda, T. Bone, Șt. Onisie, 
Al. Penciu, Nanu Radu, P. Cosmănes- 
cu etc. An de an C.C.A. dă un număr 
impresionant de sportivi loturilor re
prezentative ale țării, echipelor noas
tre care iau parte la campionate mon
diale și europene, la Jocurile Olim
pice.

Nu este greu de aflat explicația a- 
cestor succese. Ele se datorează mun
cii calificate de instruire și de edu
cație pe care o desfășoară conducerea 
clubului, antrenorii și tehnicienii, at
mosferei sănătoase care domnește in 
secții, stabilității cadrelor de sportivi. 
Iată, la C.C.A. a fost posibil să se 
sărbătorească S3 de sportivi fruntași 
(in riadul lor se află 81 maeștri eme- 
riți și maeștri ai sportului) care de 
peste 10 ani activează in cadrul clu
bului. Cifra este grăitoare. In aceste 
condiții este lesne de ințeles că s-a 
reușit să se creeze acea legătură su
fletească intre sportivi, să se cimen
teze dragostea față de culorile clubu
lui, să se desfășoare un proces de in
struire și antrenament temeinic, de 
perspectivă.

Fără îndoială că C.C.A. nu se va 
mulțumi cu succesele obținute. In 
Ordinul Ministrului Forțelor Armate 
ale R.P.R., care a fost citit in cadrul 
festivității, se trasează noi și impor
tante sarcini clubului, in domeniul 
dezvoltării necontenite a activității 
sportive in rindul militarilor armatei 
noastre populare. De asemenea, din 
cuvintul amplu pe care l-a rostit tov. 
Aurel Duma, președintele Consiliului 
General al U.C.F.S., au reieșit nume
roase probleme asupra cărora clubul 
trebuie să-și îndrepte atenția pentru 
a îmbunătăți și mai mult calitatea 
muncii sale, pentru a aduce mișcării 
sportive din patria noastră noi și în
semnate succese.

VALERIU CH1OSE

I.C.F. a ciștigat primul concurs 
oficial de gimnastică artistică 

din țara noastră
Zilele trecute s-a desfășurat pri

mul concurs oficial de gimnastică 
artistică din țara noastră. Este vorba 
de prima fază a campionatului repu
blican la această ramură sportivă.

Mulți spectatori au ținut să fie 
prezenți simbătă după-amiază în sala 
de la ștrandul Tineretului, pentru a 
urmări primii pași ai acestei frumoa
se discipline sportive. Și acești pași 
nu au fost de loc timizi... Cele 18 
gimnaste de la Institutul de Cultură 
Fizică, Institutul Politehnic și Uni
versitatea „C. I. Parhon", antrenoa- 
rele lor, precum și toți acei care au 
contribuit la reușita concursului, meri
tă felicitări. Spectatorii au urmărit 
cu admirație mișcările sobre și, totuși, 
pline de grație ale Anei Cătineanu, 
„jocul" cu cercul, de o înaltă tehnici
tate, al Mihaelei Filip, precizia la 
corzi a Ileanei Iosif...

Sîntem siguri că, după acest prim 
succes, gimnastica artistică va merge 
pe un drum ascendent, va incinta și 
va atrage, prin frumusețea ei, sute 
și sute de tinere.

I. S.
Rezultate tehnice : PE ECHIPE : 

Institutul de Cultură Fizică 185,15 ; 
2. Institutul 
Universitatea 
INDIVIDUAL 
neanu (I.C.F.) 
(I.C.F.) 
(I.C.F.) 36,85 p. Câștigătoarele probelor 
la exercițiile impuse : fără obiecte : 
Ana Cătineanu și Mihaela Filip 9,35 
p; cu mingi: Victoria Mera (I.C.F.) 
și Ileana Iosif 9,25 p ; la corzi : 
Ileana Iosif 9,90 p. La exercițiile 
liber alese: Ana Cătineanu 9,50 p.

■

„Cupa Primăverii4* ui plină desfășurare

1.
P-.
3.
p.

Politehnic 166,20 p., 
„C. I. Parhon" 161,65 
COMPUS : 1. Ana Căti- 
37,65 p. 2. Ileana Iosif 

37,25 p.. 3. Mihaela Filip

?LUPTE

Turneul international
de lupte libere și clasice

fl/rnwe din pag. 1)

pe două saltele, în sala Dinamo. Pro
gramul tehnic al celor 6 reuniuni 
(cîte 2 pe zi) urmează sa fie stabi
lit la ședința tehnică, în cursul zilei 
de astăzi. Primele meciuri sînt pro
gramate pentru vineri, începînd de la 
ora II și vor continua de la ora 17. 
Intîlnirile vor fi conduse de un juriu 
internațional alcătuit din reprezen
tanți ai fiecărei țări participante și 
în plus un arbitru neutru, Basil Fi- 
kioris (Grecia) membru în consiliul 
federației internaționale de lupte.

In legătură cu acest turneu 
vorbit cu tov. ION CORNEANU, 
trenor federal, care ne-a declarat 
mătoarele : „întrecerile din sala
namo se anunță a fi deosebit de inte
resante, dată fiind valoarea ridicată a 
celor mai mulți dintre 
Sistemul de desfășurare 
ției (turneu în care un 
susține 6—7 partide în 
constituie pentru fiecare 
un examen foarte dificil 
greu chiar decît la .1.0.“.

am 
an- 
ur-
Di-

basenet desfășurate 
în cadrul „Cupei 

încheiat cu urmă- 
seria echipelor de 
- Știința 54-53 ; 

de tineret 67—52 ;

echipelor de categoria I; 
Recolta 48—34; Sănăta- 
51—36 ; E.F.A. — Viitorul 

Rahova — C.P.C.S. 46—45.

Concursul școlilor cu program special 
de educație fizică

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat
la Brașov finala pe țară a concursu
lui rezervat școlilor cu program spe
cial de educație fizică. La întreceri 
au participat peste 100 de elevi din 
București, Timișoara, Brașov, Tg. Mu
reș, Iași, Rm. Vilcea, Galați, Cluj 
și Craiova.

Rezultate tehnice : FETE, cat. a
Il-a juniori: 1. Lucia Chiriță (Buc.) 
51,85 p. 2. Suzana Handler (Tmș.) 
51,55 p. 3. Viorica Maglan (Brașov) 
51,05 p. cat. 1. jun. : 1. Zoia Știrbu 
(Buc.) 52,50 p. 2. Elfriede Gloss 
(Tmș.) 52,45 p. 3. Rodica Cernescu 
(Brașov) 51,60 p. ; cat. a Il-a senioare:
1. Cleopatra Delotto (Brașov) 51,20 p.
2. Maria Popescu (Galați) 50,95 p. 3. 
Doina Botez (Brașov) 49,75 p. ; categ.

1. sen. : 1. Elena Tutan (Buc.) 87,20 p.
2. Maria Crăciunescu (Buc.) 83,45 p.
3. Cornelia Savu (Tmș.) 80,00 p. ;
cat. maestre : 1. Ana Mărgineanu
(Buc.) 36,25 p. 2. Mariana Ilie (Buc.) 
35,10 p. 3. Cristina Doboșan (Tmș.) 
34,60 p. BĂIEȚI, cat. a Il-a jun. : 
1. Petre Mihaiuc (Buc.) 56,20 p. 2. 
Teofil Blaj (Brașov) 55,00 p. 3. Ale
xandru Olah (Tg. Mureș) 54,50 p. ; 
cat. I. jun. : 1. Costache Harisis
(Buc.) 55,60 p. 2. Ion Eftimie (Tmș.) 
55,35 p. 3. Florin Tortea (Buc.) 54,95 
p. ; cat. a Il-a sen. : 1. Șerban Po
pescu (Buc.) 56,55 p. 2. Danilo La- 
tici (Tmș.) 55,45 p. 3. Levente Gagyi 
(Tg. Mureș) 54,60 p.

GH. CORGODEL — coresp.

ACTIVITATEA LA

SERIA I

O Iată cum arată 
pjonatelor republicane 
duminică :

HANDBAL IN

clasamentele cam- 
după etapa de

7
1. Dinamo București 10 9 0 1 209:118 18
2. Rapid București 10 8 1 1 199:141 17
3. Știința București 10 5 1 4 130:149 11
4. Dinamo Bacău 10 4 1 5 132:198 9
5. C.C.A. 10 4 0 6 179:181 8
6. Petrolul Teleajen 10 3 1 6 137:159 7
7. C.S.M.S Iași 10 2 1 7 142:183 5
8. Știința Galați 10 2 1 7 140:183 5

SERIA A II-A
1. Tehnometal Timișoara 10 7 1 2 209:176 15
2. Știința Timișoara 10 7 0 3 213:147 14
3. Dinamo Brașov 10 5 1 4 168:142 11
4. Știința Petroșani 10 5 1 4 165:162 11
5. Știința Craiova 10 5 1 4 169:177 11
6. iDinamo Tg. Mureș 10 5 0 5 177:159 10
7. Voința Sibiu 10 4 0 6 164:164 8
8. Rapid Oradea 10 0 0 10 105:243 0

șifigurează
Petroșani 
studenți

rezultatul 
Voința Si- 
scorul de

ZI
5. Voința Sibiu
6. Victoria Jimbolia
7. Voința Sighișoara
8. •Dinamo Brașov

io
10
10
10

5 0 5 109: 97
3 2 5 05:102 
208 103:150 
109 88:182

10
8
4
2

Cele mai bune
în 11 ss reîniîlnesc la București

echipe feminine

Mîine va începe în Capitală partea 
doua a turneului final al campiona
tului republican feminin de handbal 
în 11. Cele patru formații participante, 
care .s-au întrecut cu cîteva zile îna
inte la Sighișoara, vor apărea de astă 
dată în fața amatorilor acestui sport 
din București. Primele jocuri sînt pro
gramate pe stadionul Progresul de la 
ora 16,30, astfel : Rapid — Minerul 
Vulcan și Progresul — Mureșul Tg. 
Mureș.

Iată cum arată clasamentul înaintea

In clasament 
meciului Știința 
biu ciștigat de 
22-20 (15-4).

cu

HANDBAL ÎN 11 acestor meciuri ;
1. C.C.A. 10 9 1 0 175:102 19 1. Rapid București 3 3 0 0 40: 7 6
2. Chimia Făgăraș 10 6 1 3 134: 84 13 2. Progresul București 3 2 0 1 S3: 7 4
3. Textila Cisnădie 10 6 1 3 137:111 13 3. Mureșul Tg. Mureș 3 1 0 2 23:18 2
4. C.S.M. Reșița 10 5 1 4 125:128 11 4. Minerul Vulcan 3 0 0 3 1:65 0

REZULTATE NORMALE IN CAMPIONATUL OE CALIFICARE

Jocurile de 
săptămina trecută 
Primăverii" s-au 
toarele rezultate : 
tineret: Progresul 
Dinamo — Lotul
Rapid — Metalul 65-47 ; Progresul — 
Metalul 64—54 ; Rapid—Lotul de tine
ret 59-56; Dinamo — Știința 63-48; 
seria echipelor din campionatul de 
calificare: Precizia — Academia Mili
tară 40-37 ; Olimpia - S.P.C. 52-35; 
Electrica — Proiectantul 42—39 ; Ra
pid — Știința 55—54 ; Voința — Proiec
tantul 69-63 ; Academia Militară - 
Olimpia 47—39 ; Dinamo Electrica

CRISTIAN POPESCU

50—32 ; seria 
M.T. Tc. - 
tea - E.F.A.
61-51 ; Bere

în campionatele de juniori s-au în
registrat următoarele rezultate : juni
ori : Rapid —t Tinărul Dinamovist 
55-54; S.S.E. I — Metalul „23 August" 
59-47 ; junioare: Voința — I.C.F.
26-24 ; S.S.E. 1 - Rapid 13-6; I.T.B. 
— Progresul 39-28.

In seria echipelor studențești par
ticipante la campionatul orășenesc, 
întrecerile au intrat in faza finală. La 
calificare, lupta pentru primul Ioc se 
dă între echipele Institutului de Con
strucții și Institutului Politehnic, iar 
la categoria a Il-a echipa I.M.F. con
duce detașat.

protagonișt'. 
a competi- 
luptător va 
două zile) 

participant 
poate mai

Duminică in campionatul de cali
ficare a fost o etapă calmă. în seria 
I, grupa A, Arhitectura a făcut din 
nou un joc de bună calitate în com
pania Științei I.P.G.G. de care a dis
pus cu 27-11 (11-8). Derbiul în se
ria I, grupa B, întîlnirea dintre Me- 
.teor și Vulcan s-a terminat nedecis 
(0—0). în aceeași serie, Petrolul Pi
tești a obținut o victorie neașteptată 
prin proporțiile scorului (27—3) in fața 
rugbișlilor de la C. F. R. Electropu- 
tere Craiova. Un meci viu disputat 
a avut loc la Ploiești (seria a Il-a) 
între Constructorul și Farul Constan
ța. Ploieștenii au cedat cu scorul de 
9—0 (6—0). In grupa a IlI-a este de 
consemnat scorul strîns înregistrat la 
P. Neamț, unde Laminorul Roman 
n-a putut întrece decît cu 3—0 echipa

locală Ceahlăul, proaspăt înființată. 
In sfîrșit, în grupa a IV-a, Știința 
Timișoara și-a consolidat și mai mult 
poziția de lider, dispunînd în depla
sare (la Petroșani) de Jiul cu 17—0 ! 
In restul etapei s-au înregistrat re
zultatele : C.F.R. Grivița Roșie II— 
Universitatea „C. I. Parhon" 34—0 
(28—0); Petrol Chimie—lnst. de Constr. 
16—0 (8—0); Gloria—Drubeta Tr. Se
verin 6—0 (0—0); Cimentul Medgidia— 
Petrolul Ploiești 3—6 (3—3); Uz. mec. 
Buzău—Dezrobirea Brașov 12—3 (9—0); 
Rulmentul Birlad—Ancora Galați 19—6 
(11—3); Constr. Iași—A. S. Tecuci 
0—35 (0—13); C. S. M. Brăila-Dinamd 
Bacău 0—3 (0-0); Minerul Lupeni— 
C. F. R. Timișoara 3-3 (0-3); C.S.M. 
Sibiu — Chimica Tirnăveni 0—3 (0-3).

Campionatele republicane individuale

I START

(Urmare din pag. 1)

com- 
cam- 
a a- 
fina-

se știe, această etapă se 
în patru concursuri, din 

începe mîine la Tg. 
întreceri participă toți

(Urmare din pag.

Una din cele mai importante 
petiții interne de tenis de masă, 
pionatul republican individual, 
juns la ultimul său act : etapa 
lă. Așa cum 
va disputa 
care primul 
Mureș. La
fruntașii sportului cu paleta de la 
noi. Vor avea loc întîlniri la cele 
cinci probe individuale clasice : sim
plu femei, simplu bărbați, dublu 
femei, dublu bărbați și dublu mixt.

Partidele din cadrul celor patru con
cursuri ale etapei finale contează 
prin adițiune de puncte și pentru 
desemnarea echipei cîștigătoare a 
.Cupei F.R.T.M.".

Concursul de la Tg. Mureș începe 
Tineri și se termină duminică.

coresp.

REPUBLICAN

a pus probleme prea mari arbitrilor, 
mai cu seamă că în repriza secundă 
dinamovistul a fost trimis la podea.

pus probleme prea mari arbitrilor

PRIMUL CONCURS
BICICLETE DE ORAȘ!

din primele etape,
să aibă un accentuat caracter 

vor fi organizate de co
de specialitate din orașele, 

In

sprijine munca comisiilor de ciclism, 
in așa fel incit acestea să imprime 
primului concurs republican un pro
fund caracter de mase.

Cu acest prilej, considerăm util 
să dăm și unele indicații de ordin 
tehnic. Prin bicicletă de oraș se în
țelege : ghidon tip oraș, roțile com
puse din geantă, cameră și anvelopă, 
iar roata din spate trebuie să aibă 
bucșe cu torpedo. Sînt interzise : ghi
donul tip curse, schimbătoarele de 
viteză, baieurile și roțile din spate

cerile 
trebui 
de mase, 
misiile
raioanele și regiunile respective, 
această privință se impune înființa
rea de urgență a comisiilor de ciclism 
(acolo unde nu există încă) și reorgani
zarea lor acolo unde este cazul. La 
sate se vor alcătui comisii speciale, din 
cîte 3—5 tovarăși, care vor organiza , __ __ __
întrecerile cu sprijinul organizațiilor fără bucșe cu torpedo. în rest, toate 
U.T.M. Consiliile orășenești, raionale celelalte componente ale bicicletei nu 
și regionale U.C.F.S. au datoria să sînt supuse restricțiilor.

In timp ce Toma și-a consumat inutil 
energia trimi înd multe, lovituri în 
aer, Mîndreanu a acționat sobru, 
eficace, mereu în linie și, firește, a 
învins. Chiar din primul minut al 
partidei dintre M. Goanță (Dinamo 
Craiova) și V. Antoniu (C.S.M. Brăi
la) am 
extrem 
plimbă 
-sîndu-i 
rarea. 1 
prizei ; 
rafală i
la un pas de groggy. In ultimul rund, 
Goanță încearcă totul, dar atacurile 
sale sînt stopate de brăilean, care 
mai găsește resurse să contreze și să 
obțină (cu un punctaj de 4—1, pe 
buletine) decizia de învingător. Cons- 
tănțeanul T. Pintilie a delectat pe
numeroșii săi susținători prin manie
ra spectaculoasă a boxului pe care îl 
practică. El a oferit în partida cu
C. Bumbea (C.S.M. Reșița),
momente de box clar. Folosind 
ori eschive și trimițînd clasice 
cuturi și croșee, Pintilie și-a

i fost martorii unor schimburi 
de puternice. Dinamovistul își 
adversarul printre corzi, nelă- 
răgaz să-și organizeze spă

lată însă că spre mijlocul re- 
a doua Antoniu expediază o 
violentă aducîndu-1 pe Goanță

multe 
dese- 
uper- 

trimis

adversarul la podea in 
Bumbea — care este 
ment de valoare — a 
cele din urmă sg

repriza a treia, 
totuși un ele- 
fost nevoit în 

abandoneze.
Campionul de anul trecut, Marin Ion 
(Progresul Buc.), a întîlnit un boxer 
tenace, agresiv, care promite să de
vină un element de valoare: Șt. 
Vituș (Voința Cluj). După o repriză 
egală, Marin s-a decis să „dea dru-, 
mul“ la cunoscuta sa directă de 
dreapta și „l-a primit" regulat pe 
clujean cu puternice lovituri la față 
și la corp. Decizia acordată lui Marin 
este pe deplin meritată.

ALTE REZULTATE : muscă : M. 
Dobrescu (C. C. A.) b. p. M. Cris- 
tea (Metalul 23 August) ; cocoș; N. 
Puiu (Progresul Buc.) b.ab. I. D. 
Constantin (Tulcea) ; semiușoară: I. 
Dinu (Farul) b.p. 1. Florea (C.C.A.); 
ușoară: M. Trancă (Dinamo Buc.) 
b-ab. 2 I. Marcu (Cîmpulung Mus
cel) ; seniimif ocie: D. Enuț (Meta
lul 23 August) b.p. A. Gănescu (Pro
gresul Buc.); V. Mîrza (Cluj) b. p. 
I. Ailenii (Victoria Buc.).



Turneul balcanic intercluburi

aagul roșu—pretendent la primul loc
- t>e vorba cu antrenorul S. Ploeșteanu despre meciul 

u Fenerbahce, fotbalul turc și pregătirile pentru meciurile 
cu R. P. Romînă de ia 14 mai

i atenția le este concentrată 
j campionatului categoriei A, 
:ste urmărit eu o justificată pa- 

iubitorii fotbalului nu pierd 
?edere compeliț a internațională 
il balcanic intercluburi. In a- 

întrecere rezervată echipelor 
e pe locul doi în campionatele 
ui trecut din R.P. Română, Tur- 
;.P. Bulgaria, Grecia și R.P. Al- 

fotbalul nostru este reprezen- 
3 Steagul roșu, una din echipele 
e fruntașe. După părerea cercu- 
fotbalistice din Turcia și Gre- 

Steagul roșu este câștigătoarea 
motivă a turneului. Intr-adevăr, 
a actuală clasamentul se pre- 
astfel :
roșu Brașov 3—2—1—0—6:3 5 

nerbahce 1st. 5—1—3—1—8:8 5 
vski Sofia 3—1 — 1 —1—4:2 3 
rtizan Tirana 2—1—0—1—2:1 2
E.K_- Atena 3—0—1—2—5:11 1
:enta evoluție la Ankara a echi- 
iteagul roșu a confirmat bunele 
ieri care i-au fost acordate și a 
it prestigiul de care se bucură 
iul nostru atît în Turcia cît și 
recia. .lucind în compania unei 

alții — Fenerbahce — care a lup- 
lin toate puterile pentru victorie, 
jul roșu a reușit o comportare 
e bună și un rezultat favorabil, 
„meci nul" peste hotare eehiva- 

cu un succes). Despre această 
lire ne-a vorbit antrenorul S. 
; tea nu.
„Am ajuns joi seară la Istan- 
dar schimbarea locului de dispu- 
a meciului a făcut să ne conti- 

> călătoria vineri la Ankara. Aici 
ajuns vineri la prînz, iar seara 
jucat. Ni s-a făcut o primire 
e bună pretutindeni, iar presa 
zordat întîlnirii noastre o mare 
rtanță. De altfel, turneul balca- 
se bucură de un deosebit inte- 
și cercurile sportive din Turcia 
evăd un mare succes. O dovadă 
nstit.u'ie faptul că la meciul de la 
rraVâu asistat mai mulți spec- 
i decît la o partidă mterțări 
100).
eciul a prilejuit un joc specific 
cupă, foarte disputat dar corect 
ierbahce practică un fotbal cu- 
, dinamic,, plin de întorsături 
teptate. Inițiativa în joc a tre- 
pe rînd dintr-o parte în alta, si-

STIRI
2. S. Oradea-Dinamo Barza

(0-0)
i ORADEA, 26 (prin telefon). în- 
irea restanță dintre C. S. Oradea 
Dinamo Barza, disputată azi în 
alîtate, în cadrul seriei a 111-a a 
egoriei B. s-a terminat cu victoria 
'delor : 4—0 (0—0). Tn prima rc- 
ză jocul a fost anost ; localnicii 

dominat dar n-au putut marca 
cauza impreciziei în șut. După 

îză Szakacs 1 a deschis scorul în
i. 56 din penalti, apoi Tomeș 
in. 62) și Harșani (min. 72 și 81) 
fixat scorul. S-au remarcat de la 

5.O.: Băcuț I, Tomeș, Țiriac și 
dulescu. De la oaspeți cei mai buni 

fost Bîcu, Rațiu și Dănciulescu. 
In urma acestui rezultat, orădenii 

totalizat 22 puncte și au trecut 
locul 2 în clasament, (llie Ghișa, 

■esp.).
» Meciul de campionat Dinamo Ba- 
i — U.T.A., programat duminică, 
se dispută deoarece ambele echipe 

ică în R.D.G.
® Dinamo Bacău joacă astăzi în 
Î.G., la Potsdam, cu o formație locală.

I mai, fotbaliștii băcăuani vor întilni 
liostok, echipa Empor.

® U.T.A. va susține două partide 
R.D.G. : la 1 mai la Magdeburg 
echipa Aufbau și probabil la 3 mai 
Berlin, cu reprezentativa R.D.G., 

re se pregătește pentru meciul cu 
anda (14 mai) din cadrul prelimi- 
riilor campionatului mondial-
® Biletele pentru cuplajul de dumi
că de la „23 August" (CCA — 
ogresul și Rapid — Dinamo) se 
m în vînzare de mîine ia casele 
ișnuite.
s Jiul Petroșani va juca în R.P. 
dona la 3 mai, (la Olsztyn) și la 5 
ai (la Bydgoszcz). Meciul său de 
mpionat cu C.S. Oradea va avea 
c sîmbătă, pentru că duminică este 
xată plecarea în R.P. Polonă.
« Sîmbătă, cuplaj de „B~ pe tere- 

il Gloria : Metalul — Chimia Go- 
>ra (ora 15.15) și Acad. Militară — 
himia Făgăraș (ora 17). 

tuațiile de gol au abundat la cele 
două porți. l.a 0—0, Seredai a ratat 
două ocazii și una la situația de 1 — 1, 
după cum și Fenerbahce a pierdut o 
ocazie spre sfîrșitul jocului, cînd Ghiță 
a avut o intervenție salvatoare. In 
repriz-a a doua echipa noastră a re
simțit oboseala călătoriei, dar totuși 
a practicat un fotbal care i-au adus 
la sfîrșitul partidei aplauzele publicu
lui. Cei mai buni jucători ai noștri 
au fost Zaharia, Nagy, Hașoti și Da
vid.

Fenerbahce mi-a lăsat o impresie 
bună și după jocul său mi-am putut 
face o părere despre fotbalul turc, 
care se ridică la o va'oare tehnică 
superioară. O serie din jucătorii săi 
(Ozcan, Afilia, Basri, Naci. Osman, 
Seref, Can, Lefter, Hilmi, Mustafa și 
Selcfik) fac parte din lotul pentru 
meciurile cu Romînia, de la 14 mai. 
De la 25 aprilie lotul este cantonat 
și face săptămînal cite un joc de o- 
inogenizare. Campionatul continuă și 
jucătorii sînt urmăriți în cursul me
ciurilor oficiale. Cercurile fotbalistice 
turce acordă o mare importanță 
jocurilor cu Romînia. Aceste întâlniri 
reprezintă o etapă în pregătirile e- 
chipei Turciei pentru preliminariile 
campionatului mondial."

NOTE STATISTICE
„CEI MAI BUNI“ ai etapei...

Portari : Vojnescu (C.C.A.) și Iones- 
cu (Petrolul).

Fundași : Popa (Dinamo Buc.) și Za- 
voda n (C.C.A.), Macri (Rapid) și Bu- 
zea (Farul).

Stoperi: Nunweiller in (Dinamo Buc.) 
și Ioniță (Progresul).

Mijlocași : Petru Emil (Știința Cluj) 
și Jenei (C.C.A.). Nunweiller IV (Di
namo Buc.) și Bone (C.C.A.).

Extreme : Oaidă (Progresul) și Mo- 
roianu (Farul), Tătaru (C.C.A.) și Pu- 
blik (Dinamo Bacău).

Interi ; Mateianu (Știința Cluj) și Ozon 
(Rapid), RaKsi (C.C.A.) și A. Muntea- 
nu (Petrolul).

Centru ; Eftimie (Dinamo Buc.) și 
Gane (Știința Cluj).

...ȘI ECHIPA ETAPEI
Voinescu—Popa, Nunweiller III. Ma

cri—Petru Emil, Nunweiller IV—Oaidă, 
Mateianu, Eftimie, Raksi, Tătaru.

Iată și o eerilpă a doua : Ionescu— 
Zavoda II, Ioniță, Buzea—Jenei, Bone— 
Moroianu, Ozon. Gane, A. Munteanu. 
Publik.

11 PENALTIURI RATATE !
In cele 19 etape disputate pînă acum 

au fost acordate 31 de lovituri de la 
11 m. 20 dintre ele au fost transfor
mate, iar 11 ratate (duminică au reușit 
această ,, performanță0 Pîrcăiab și O- 
zon !). Deci, mai bine de o treime din 
aceste ocazii sigure de gol au fost 
pierdute, ceea ce înseamnă că jucătorii 
noștri trebuie să exerseze încă mult 
în această direcție.

Pregătiri pentru

Taberele de vară pentru juniori, care 
au fost organizate ani de-a rin- 
dul de către federal ic, cu excep

ția anului trecut, au fost deosebit de 
utile în acțiunea de depistare și pregă
tire a elementelor tinere talentate. In 
aceste tabere au fost remarcați, de pildă. 
Popescu, Nunweiller IV, Unguroiu. Kosz- 
ka, Ncacșu, Balint. Vătafu, Czako (1956), 
Nedelcu. Halagian, Ștefan (1957), An
drei. Florea, Varga. Pașcanii, Surdan, 
Pîrcăiab, Pctescu (1958), care astăzi 
activează în categoria A sau B. In a- 
celași timp, taberele au constituit un 
izvor permanent de elemente pentru lo
tul reprezentativ de juniori. Aici, în tabe
re au fost selecționați cei mai buni ju
niori pentru jocurile internaționale și, 
mai ales, pentru Turneul DE FA și tot 
aici li s-a asigurat o pregătire superioa
ră față de aceea de la cluburile sau a- 
sociațiile lor; antrenamentele au fost 
conduse de antrenori calificați, spccali- 
zați în pregătirea juniorilor. Iar atunci 
cînd tabăra nu a fost organizată — cum 
s-a întîmplat anul trecut, — lucrările 
de selecționare a lotului reprezentativ 
au întîmpinat greutăți. Nu a mai existat 
o evidență a juniorilor buni din țară, 
astfel că antrenorii federali, care au avut 
sarcina alcătuirii lotului, au fost ne* 
voiți să recurgă la trialuri. uneori necon- 
cludcntc, organizate în diferite centre 
ale țării.

I)e aceea inițaliva federației de a or
ganiza din nou tabăra de juniori, înce- 
pînd chiar de anul acesta, este c.ît se 
poate de binevenită. Lucrările pregăti
toare au început. In diferite regiuni au 
loc trialuri, la care participă cei mai 
buni juniori din cuprinsul lor. Aseme
nea trialuri au avut loc la Ploiești și 
Cluj. La Ploiești au și fost selecționați 
doi juniori în lotul reprezentativ (Petrov 
— Petrolul și Ncagu — Metalul Tir go-

Dinamo București a realizat
scorul campionatului: 7-0 cu Farul

7—0!... lată scorul record al cam
pionatului realizat ieri pe „23 Au
gust" de Dinamo București în dauna 
Farului. Este o performantă care 
cîștigă și mai mult în aprecieri dacă 
ne gîndiin la „turul de forță" rea
lizat de dinamovîști : 4 jocuri în 10 
zile, 7 puncte din 8 posibile, 17 go
luri la activ și numai 3 la pasiv.

Perioada de debut a partidei de 
ieri nu lăsa să se întrevadă de loc 
o victorie facilă pentru bucureștcni. 
Timp de 10 minute eonstănțenii au 
fost egali adversarilor lor în jocul 

Așa s-a marcat cel de al treilea gol: David a șutat cu sete, sub 
bară și intervenția portarului constănțean s-a dovedit a ți inutilă.

Foto: I. Mihăieă

de mijloc și chiar cev-a mai deciși în 
zona de realizare. Astfel, în mm. 3 
V. Alexandru salvează în ultimă 
instanță, trimițînd în corner, un mi
nut mai tîrziu Uțu „scoate" de sub 
bară o minge expediată de Olaru, iar 
în min. 9 Nunweiller III hărțuit me
reu respinge în picioarele lui Moro
ianu, care rei* puternic de la 16 m.

Azi, pe „23 August “
(Urmare din pag. 1)

Ora 16,45 : Selecționata sindicală de 
tineret — Algeria.

SEL. SINDICALA : DATCU - 
GROSS, IONIȚĂ, MUREȘAN - P. 
EMIL POPESCU - IVANSUC, MA
TEIANU, GANE, UNGUROIU, CZA
KO. Rezerve : Andrei, Pal, Buzea, Ta- 
barcea, Matei și Selymesi I.

ALGERIA : BOUBEKEUR - AB- 
DELLAH-, BEKLOUFI - MAOUCH, 
ZITOUNI. SOUKANE I BOUCHA- 
CHE, MEKLOUFI. KERMALI, ȘOU- 
KANE II, BENTIFOUR. Rezerve: 
Rouai, Benfadda, Amara, Doudou.

tabăra de juniori
viște). In continuarc, juniorii vor fi ur
măriți în trialuri organizate la : Baia 
Mare (27 aprilie). Oradea (28 aprilie). 
Galați (3 mai), Iași (1 mai), Bacău 
(10 mai). Suceava (11 mai). Brașov 
(17 mai), Tg. Mureș (18 mai). Pitești 
(24 mai), Craiova (25 mai). București 
(regiunea la 31 mai. orașul la 1 iunie). 
Deva (7 iunie), Timișoara (8 iunie) și 
Constanța (16 iunie). In urma acestor] 
trialuri vor fi reținuți juniorii care vor | 
participa la tabăra de vară, — (ii.ir.). I

Capul de afiș al programului con
cursului Pronosport de duminică este 
partida internațională dintre formațiile 
reprezentative ale Olandei și R.P. Un
gare. Meciul este interesant și de
parte de a fi dinainte jucat. Nu mai 
puțin interesante sînt celelalte partide 
din program : cele din campionatul ca
tegoriilor A și B din țara noastră. Der- 
biurile echipelor bucureștene, C.C.A. — 
Progresul și Rapid — Dinamo sînt aș
teptate cu nerăbdare de numeroșii su
porteri ai celor 4 formații. în meciurile 
din campionatul categoriei B sînt anga
jați doi din liderii seriilor : Știința
Craiova și Metalul Tîrgoviște.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 18

în urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport de 
duminică 23 aprilie au fost stabilite ur
mătoarele premii :

105,80 variante cu 12 rezultate reve- 
nindu-le cite 890 lei ;

1865,40 variante cu 11 rezultate reve- 
nindu-le cîte 60 lei ;

12868,70 variante cu 10 rezultate reve- 
nindu-Ie cîte 13 lei.

Fond de premii : 376.968 lei.

PRONOEXPRES
La tragerea specială Pronoexpres din 

26 aprilie au fost extrase din umă ur
mătoarele numere :

Pentru premiile obișnuite în bani
6 27 29 38 28 40

Dar asta a fost totul. Replica gaz
delor de 5 minute fără răgaz 3 de
cis „soarta" partidei. Și astfel, 
Ene II (min. 10), Eftimie (min. 14) 
și David (min. 15) au fost autorii 
unor goluri, unul mai frumos decît 
celălalt, dar care au scos în evi
dență și slăbiciunile apărării. DuDă 
acest k.o. rapid echipajul constănțean 
își pierde busola și jocul oaspeților 
devine lent și incoherent. Pînă la 
pauză mai înregistrăm totuși „bara" 
lui Moroianu (min. 32) și lovitura 
spectaculoasă cu capul a lui Eftimie, 

salvată în corner de portarul oasDe- ! 
ți lor.

La reluare, dinamoviștii apar cu 
o linie de atac modificată, Frățilă 
intrînd în locul lui Varga, care dă
duse semne vădite de oboseală. După 
numai 2 minute, Țîrcovnicu bine ser
vit de Ene II majorează scorul la 
4—0, răpind astfel adversarului orice ; 
speranță pentru o modificare a rezul
tatului fixat la pauză. Apoi după o 
scurtă perioidă de revenire a Faru
lui, Dinamo preia din . nou inițiativa 
și marchează două goluri în două 
minute, prin Țîrcovnicu (min. 69) și 
Frățilă (min. 70). Ultimul gol este 
înscris în min. 87 de Ene II. Arbi
trul M. Vasiliu (Ploiești) a avut de 
condus o partidă ușoară. DINAMO : 
Uțu (din min. 54 Cosma) — Popa, 
NUNWEILLER III. Ivan — V. Ale
xandru, NUNWEILLER IV — ENE 
II. Varga (Țîrcovnicu). Eitimie 
(FRAȚILA), Țîrcovnicu (Eftimie), DA
VID. TARUL : Cataramă (din m n. 
71 Ghibănescu) — Buzea (din min. 
53 Straton), Dancitt, Florescti (BU
ZEA) — Stancu, BIBERE - Mo
roianu, Niculescu, OLARU, Cîosescu, 
Vâsilescu.

G. NICOLAESCU

Clasamentul categoriei A.
1. Dinamo Buc. 21 12 4 5 48:21 28
2. C.C.A. 19 13 1 5 50:28 27
3. U.T.A. 19 10 3 6 35:27 23
4. Petrolul 19 8 7 4 32:28 23
5. Dinamo Bacău 19 10 2 7 31:23 22
6. Rapid 19 6 8 5 21:18 20
7. Știința Cluj 19 9 2 8 32:34 20
8. Steagul roșu 18 8 2 8 31:28 18
9. Știința Timișoara 19 5 5 9 27:39 15

10. Minerul 18 7 1 10 24:40 15
11. Farul 20 6 3 11 26:46 15
12. C.S.M.S. 19 4 6 9 32:37 14
13. Progresul 19 5 4 10 31:41 14
14. Corvinul 20 4 6 10 24:37 14

După cum am mai anuiața t. aistăzi la
Brașov se dispută meciu] restanță din 
etapa a 19-a dintre echipa locală Stea
gul roșu și Minerul Lupeni.

Numere de rezervă

/ £ / A' ZA ■f A' A
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// C C 31 -
/// - 7G/A/3A3CO Z3Z/C
/k C S' A/ S' - S'7-//AZ7>1 C7(Z7
r - S'7G1GZ/A zeo/ZZ

S7///V7* 7/A1 - CO^^/A/Z/Z
zW/A/ZZWZ - O-A AKOZ(AZ.
ZOZW/MtO zv/zuzz - S7/WȚ71 ezzc

/A- 07-^ ^or/O/f/ - SA//Ar7/1 C<WZfW4
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S/ SZAMj) AOW ZMcSz/ -AfAAfZZZZ 7 G13
J7/ CS rtf SZ8/ZZ - ZJ/Zl/AMO QAOA

Fond de premii : 1.554.182 lei.
Tragerea următoare are loc la Tîr- 

năveni.

Rubrică redactată de I.S. Lolo-Prono- 
sport.

30 13
Pentru premiile suplimentare

19 47 15 30 29 23 
Numere de rezervă

16 40

Azi se încheie concursul
„Cupa 1 Mai‘«

Competiția de pentatlon modern 
dotată cu „Cupa 1 Mai" se încheie 
astăzi prin desfășurarea probei de 
cros (traseul din comuna Călugă- 
reni, de la ora 16,30), dar în mod 
teoretic Traian Croitoru (Știința I) 
și echipa C.C.A. I, care conduc în 
clasamentele concursului nu vor mai 
putea fi ajunși și întrecuți.

Iată acum rezultatele înregistrate 
în probele de : TIR : 1. Croitoru 920 
p (191 p); 2. D. Țintea 840 p (187 
p); 3 Tîlmăciu 820 p (186 p); 4. W, 
Roman 800 p (185 p) ; 5. C. Țintea 
720 p (181 p); 6. Lichiardopol 700 p 
(180 p); pe echipe: 1. Știința I 2440 p;
2. C.C.A. I 2120 p; 3. Dinamo 1440 p;
4. C.C.A. II 1020 p; 5. Știința II 400
p. ÎNOT: 1. Cociuban 1110 p (3:38,7 
— este cea mai bună performanță 
înregistrată la noi în proba de 300 
m, la pentatlon); 2. Ștelănescu 1025 
p (3:55,8); 3. Lichiardoool 975 p
(4:05,0); 4. D. Țintea 950 p (4:10,3);
5. Tomiuc 940 p (4:12,1); 6. Mari
nescu 935 p (4:13,2); pe echipe: 
1. C.C.A. II 3070 p; 2. C.C.A. I 2865 
p; 3. Știința I 2535 p; 4. Știința II 
2150 p; 5. Dinamo 2035 p.

înaintea ultimei probe a concursului 
clasamentele generale au următoarea 
înfățișare : INDIVIDUAL : 1. Tr.
Croitoru (St. I) 3952 p; 2. D. Țintea 
(C.C.A. I)' 3606 p; 3. Gh. Tomiuc 
(C.C.A. I) 3287 p ; 4. N. Marinescu 
(C.C.A. II) 3229 p; 5. Cr. Lichiardo
pol (C.C.A. I) 3174 p; 6. C. Țintea 
(Șt. II) 2839 p; 7. V Fabian' (D) 
2783 p; 8. T. Tîlmăciu (D) 2721 p; 9. 
W. Roman (Șt. I) 2685 p; 10. Th. 
Sîrbulescu (St. II) 2623 p etc.; E- 
CH1PE: 1. C.C.A. I 10.067 p; 2. 
Ștunta I 9.475 p; 3. C.C.A. II 7.692 p; 
4. Ștunta II 7.176 p; 5. Dinamo 
6.114 p.

„CUPA 1 MAI“
lin nou și interesant concurs 

in capiialâ
Timp de două zile, sîmbătă și dumi

nică, se va desfășura pe baza hipică 
«lin Calea Plevnei un nou concurs dotat 
cu ,,€upa 1 Mai“ la care vor lua parte 
călăreți din cluburile bncurrștenc pre
cum și component ii echipei A.S.G. 
din Giurgiu. Cupa ofetită de E.ll.A. va 
fi atribuită echipei care va totaliza cel 
tnai mare număr de puncte în probele 
de dresaj și obstacole. De subliniat, 
că și de această dată vom avea prilejul 
să asistăm la una dintre cele mai Ini
moase probe, cea de obstacole țte echipe, 
gen „Cupa Națiunilor*4.

Etapa a Il-a 
a „Cupei ziare’or**

In ziua de 7 mai, începmd de la 
ora 9 dimineața, vor avea loc pe po
ligonul Tineretului întrecerile din ca
drul etapei a doua a „Cupei Ziare
lor". Se vor trage cinci focuri de re
glaj și 20 de efect, alcătuindu-se atit 
clasamente individuale cît și pe c- 
chipe. Echipele vor fi alcătuite din 
patru băieți și o fată.



Fază din întilnirea internațională de volei dintre echipele feminine Dina- 
mo București și Dinamo Moscova

Învinginfl cu 3-2 pc Dinamo București

Dinamo Moscova s-a calificat
în finala „C.C.E.” pentru echipele feminine

★

Dinamo București a realizat marți 
seara în compania formației Dinamo 
Moscova, campioana Uniunii Sovie
tice, un joc de bună calitate. Cu toate 
că oaspetele au cîștigat cu 3—2 
(9—15, 15—10, 8—15, 15—12, 15—13), 
Dinamo București s-a prezentat peste 
așteptări în această partidă: apăra
rea a fost tot timpul la post „sco- 
țmd* mingi deosebit de grele, iar 
atacul s-a comportat la înălțime. Pe 
de altă parte, voleibalistele de la 
Dinamo Moscova (cele mai multe fac 
parte din reprezentativa Uniunii So
vietice, campioană mondială) au ară
tat, pe lingă o apărare bine pusă la 
punct, un blocaj aproape impenetra
bil și un atac mai decis decit al 
bucureștencelor. Aceste calități, îm
preună cu o mai mare experiență 
interna'ională, au făcut ca echipa 
sovietică să cîștige' partida și prin 
aceasta să se califice în finala pri
mei ediții a „Cupei Campionilor Euro-

mîih; meci de verificare 
LA CIULEȘTI: SELECȚIONATA A— 

Ț.D.N.A. SOFIA, LA VOLEI
Se apropie turneul internațional 

masculin. de volei de la Istanbul. între 
6-14 mai se vor întrece în orașul 
de pe malul Bosforului cîteva dintre 
cele mai valoroase echipe reprezenta
tive de volei din Europa. .Organiza
torii, Federația de volei din. Turcia, 
au invitat Ia această . competiție for
mațiile Uniunii Sovietice, campioană 
mondială, R.P. Romîne, R.P. Bulga
ria, Franței, Belgiei, Olandei și Ita
liei. Alături de acestea va concura 
și reprezentativa Turciei.

Voleibaliștii noștri și-au început de 
mai multă vreme pregătirile sub con
ducerea antrenorilor N. Murata și 
Șt. Roman, lotul fiind alcătuit din : 
II. Nicolau. Dragau, Pavel, Grigoro- 
vici, Timirgazin, Plocon (Rapid), Mi- 
oulescu, Pădurețu, Cherebețiu, Ganciu 
(Progresul), Derzei, Corbeanu (Di
namo), Wolf (C.C.A.), Bărbuță (Ști
ința Cluj). Sportivii romîni vor sus
ține un meci de verificare vineri în-ce- 
pînd de la ora 19 în sala Giulești, 
în compania echipei Ț.D.N.A. Sofia.

© FEDERAȚIA de sporturi cu motor 
din R.S.S. Moldovenească a luat ho- 
tărîrea să instituie un concurs anual 
de motociclism dotat cu „Cupa Iuri 
Gagarin“. Prima ediție a acestei între
ceri a avut loc zilele trecute și s-a 
desfășurat sub semnul unui mare in
teres.

O ÎN recentul turneu de tenis de 
masă de Ia Moscova veteranul jocului 
cu mingea de celuloid din R.P. Unga
ră, Ferenc Sido, a susținut cel de al 
200-lea meci în cadrul selecționatei de 
tenis de masă a R.P. Ungare. In ciu
da celor 38 de ani, sido manifestă o 
formă bună și este hotărît să nu pă
răsească curînd sportul său preferat.

® FOTBALIȘTII iugoslavi și-au în
ceput pregătirile în vederea apropia
telor întîlniri internaționale — oficiale 
și amicaie. Iată lotul selecționat : Soș- 
kiei, Krivokucea, Durkovici, Iusufî, 
Marcovici, Miladinovici, Zebeț, Peru- 
șici, Șantek. Skoblar, Sekularaț, Nau- 
movei, Galici, Matuș, Knez, Veselino- 
vici.

© CONSILIUL comunal al orașului 
Oslo a decis să înainteze Comitetului 
Olimpic Internațional propunerea de a 
i se încredința organizarea Jocuri" or 
Olimpice de iarnă în anul 1968. Re
amintim că în capitala Norvegiei s-au 
organizat J.O. de iarnă si în 1952.

© TURNEUL de fotbal de la New- 
York, la care participă și Dinamo 
București, se va disputa pe stadionul 
4,Polo Grounds". Datele de desfășurare 

*

peni", rezervată echipelor feminine.
Arbitrul A. J. Strahonza (R.P.F. 

Iugoslavia) a condus cu scăpări urmă
toarele echipe: DINAMO MOSCO
VA : M. Aven, G. Volkova, Al. Ciu- 
dina, Z. Smoleaninova, L. Buldakova, 
L. Konovalova — L- Strelnikova, V. 
Fetisova, V. Karpova, N. Kliueva. 
DINAMO BUCUREȘTI: Lia Vanea, 
T. Pleșoianu, D. IvSnescu, Fl. Teodo- 
rescu, E. Preda, V. Herișanu — D. 
lancu, Lucia Vanea.

C. C. A. a pierdut partida 
cu J. D. N. A.: 0-3

Nimeni nu se aștepta ca Ț.D.N.A. So
fia să cîștige atît de ușor meciul cu 
C.C.A. : 3—0 (9, 12, 10) ! Aceasta mai 
ales după începutul bun al echipei bucu- 

. reștene care, în urma unor atacuri fru
mos finalizate, conducea la începutul 
primului set cu 5—2. In continuare însă, 
C.C.A. joacă neatent, (în special în linia 
a dona), Ț.D.N.A. egalează la 7 și cîș- 
ligă setul cu 15—9. In cel de al doilea 
C.C.A. conducea cu 12—1, dar bucureș- 
tenii n-au mai reușit să realizeze nici 
un punct și Ț.D.N.A. a cîștigat setul 
cu... 15—12 !! In următorul, echipa bul
gară joacă mai decisiv și cîștigă cu ușu- 
rință un meci în care C.C.A. s-a compor
tat la o valoare inadmisibil de scăzută

Tenismanii romîni și maghiari 
ia egalitate după prima zi
(Urmare din pag. ]) 

ceput. Campionul nostru a demonstrat 
că are o putere de asimilare deose
bită, el știe să se acomodeze unui 
adversar cît de dificil. Țiriac cîștigă 
seturile 3 și 4 în aplauzele spectato
rilor. Aceștia aveau însă să fie de
cepționați de ultimul, decisiv, în care 
Țiriac (evident obosit) devine din 
nou nesigur și este condus cu 4—0. 
O scurtă revenire (4—2) ne dă spe
ranțe, dar campionul nostru nu mai 
servește tot atît de puternic, pierde

au fost fixate astfel : 17 mai—18 iunie 
jocurile seriei I (Bangu, Rio de Ja
neiro, Eintracht Fpankfurt. Beșiktaș 
Istanbul, Kilmarnock — Scoția, Dina
mo București, Selecționata New-York, 
Everton Liverpool și Concordia Mon
treal — Canada), respectiv 25 iunie— 
27 iulie jocurile seriei a Il-a. In seria 
a doua, celor 7 echipe anunțate 11 se 
alătură formația franceză A. s. Mo
naco.

© DEOARECE autoritățile franchiste 
nu acordă viza pentru întâlnirile spor
tivilor spanioli cu cei sovietici, una 
din cele două semifinale ale Cupei 
Campionilor Europeni la baschet mas
culin este incertă. Este vorba despre 
partida S.K. Riga-Real Madrid. Echi
pa din Riga a propus, de a-ceea, pen
tru meciul tur unul din următoarele 
patru orașe : Varșovia, Lodz. Fraga, 
Berlinul democrat. Clubul spaniol a 
propus, pentru retur, Bologna sau Pa
ris,

© UNA din cele mai scurte lupte 
pentru un campionat mondial la box 
s-a desfășurat la Los Angeles acum 
cîteva zile. Davey Moore și-a păstrat 
titlul mondial lă pană, învingîndu-1 pe 
Danny Valdez, prin k. o. în 2 minute 
și 48 secunde. Pînă la acest deznodă- 
mînt, Valdez mai fusese de două ori 
trimis la podea.

© CUNOSCUTUL actor de cinema 
Fernandel este un pasionat al atle
tismului. Pasiunea lui pentru acest 
sport este, de altfel, cunoscută și a-

O frumoasă victorie a scrimerllor noștri:

R. P. ROMÎNĂ-R. S. S. BIELORUSĂ 5-3
Intîlnirca de scrimă dintre reprezenta

tivele R.P. Romîne și R.S.S. Bieloruse 
s-a încheiat marți seara, cu o frumoasă 
victorie a trăgătorilor noștri. Obținînd 
victoria în două probe — floretă băieți 
și floretă fete — și terminînd la egali
tate în proba de sabie, echipa R.P. Ro
mîne a cîștigat cu scorul final de 5—3.

In cca de a doua zi a concursului pe 
echipe, arbitrii au chemat pe planșă 
spadasinii și sabrerii. Echipa de spadă 
a R.S.S. Bieloruse, confirmîndu-și valoa
rea, a realizat o victorie netă : 13—3. 
Scorul este totuși prea sever, el nu re
flectă diferența de valoare dintre cele 
două echipe. Explicația trebuie găsită 
în evoluția sub așteptări a unora dintre 
trăgătorii noștri fruntași. Astfel, G. 
Slclian a pierdut în mod neașteptat la
Vasilicvski și Pavlovski, iar Haukler a 
fost și cl dc ncrecunoscut în asalturile 
susținute în compania acelorași spn- 

I dasini. Echipa oaspe a arătat o mai 
! marc omogenitate, siguranță și stăpî- 
• nirc dc sine. Nicancicov și Ccmîșcvici au 
Ș fost factorii hotărîtori ai victoriei echi- 
I pei R.S.S. Bieloruse. Realizatori : Nicanci- 
] cov (1), Ccmîșcvici (3), Pavlovski (3),

Vasilicvski (3) pentru R.S.S. Bielorusă, 
Dohrescu, Stelian și Haukler (cu cîtc o 
victorie) pentru echipa R.P. Romîne.

Ultima probă a înlilnirii — cca de 
sabie — a dat prilej unei lupte cum 
rar ne-a fost dat să vedem ! Echipa 
R.P. Romîne a condus cu 8—4, dar în

Simbătă, la Belgrad, începe

A XII-a ediție a campionatului 
european masculin de baschet

A Xll-a ediția a campionatului euro
pean masculin de baschet bate la 
ușă. De sîmbătă pînă duminica 
viitoare, 21 de echipe se vor întrece 
într-o pasionantă dispută sportivă, 
care va desemna cea mai bună echipă 
din Europa.

Țara noastră va fi reprezentată de 
următorii 12 jucători (in paranteze 
sînt trecute în ordine: înălțimea,
vîrsta, echipa în care joacă și ocupa
ția) : maestrul sportului Mihai Nedef, 
căpitan al echipei (1,85 m, 29 ani, 
C.C.A., asistent la I.C.F.), maestrul 
sportului Armand Novacek (1,98, 
24, C.C.A., student la I.M.F.), maes-

un ghem important și apoi setul: 
Gulyas — Tiriac 6—4, 6—2, 6—8,
5- 7, 6—2.

Victoriile au fost împărțite și în 
meciul secunzilor. Bosch — cu lovi
turile sale rapide de stingă și dreap
ta — l-a dominat clar pe Szikszai:
6— 2, 6—0, 6—I. In schimb, Bardan 
a fost inexistent în fața lui Koma- 
romi, învingător cu 6—2, 6—0, 6—2.

Astăzi (ora 15) se joacă dublurile, 
iar mîine (ora 14) ultimele două 
simpluri.

pre-ciată de amatorii de atletism. Ca 
probă, la recentele alegeri pentru Bi
roul federației franceze de atletism 
el a primit lin vot deși nu candida pe 
listă. ț .

G> DE CURÎND a început o nouă 
competiție fotbalistică internațională : 
Cupa Africii. In meciul inaugural, la 
Lagos (Nigeria) s-au întîlnit reprezen
tativele țării gazde și Ghanei. Rezulta
tul a fost egal (0-0), dar ceea ce este 
deosebit de semnificativ este numărul 
mare al spectatorilor : 50.000 !

© S-A CALCULAT că de la venirea 
sa în Spania (septembrie 1953) și pînă 
în ianuarie 1961. fotbalistul de renu
me mondial Di Stefano a susținut 400 
meciuri la Real Madrid. Bilanț : 269
victorii, 55 meciuri egale, 76 înfrîngeri. 
Di Stefano a marcat în acest timp 352 
de goluri, cam 50 de goluri pe an, re
partizate astfel : 23 din li metri, 20
din lovituri libere, 60 cu capul și 249 
cu piciorul.

© IN CURSUL unui meci de rugbi 
între echipele franceze Jullian și Coui- 
za, primarul orașului a vrut să inter
vină pentru a împiedica pe jucătorii 
gazdă să-1 bată pe arbitru. In buscu
ladă, el a fost trîntit Ia pămînt, călcat 
în picioare și ucis de către concetă
țenii săi. Cît despre arbitru, el a scă
pat fără să primească nici o lovitură...

© REUNIUNEA de deschidere a se
zonului de atletism la Neapole a fost 

ultimele asalturi inițiativa a trecut dc 
partea oaspeților care au reușit să ega
leze : 8—8, scor cu care s-a încheiat și 
meciul. Victoriile echipei R.P. Romîne 
au fost obținute de Mustață (2), Pcl- 
muș (2), Aruș (2) și Rohoni (2), iar 
cele ale R.S.S. Bieloruse de Sazonov (2), 
Modeaev (2). Luțcvici (2) și Nievero- 
vici (2).

In cursul zilei de ieri, scrimeriî R.S.S. 
Bieloruse au făcut o vizită prin Capi
tală și împrejurimi, iar astăzi ei pără
sesc Capitala, pe calea acrului îndrcptîn- 
du-se spre patrie.

STAMA

Sofia se pregătește
® La Sofia continuă intr-un ritm 

viu pregătirile în vederea marii com
petiții sportive internaționale „Jocu
rile universitare" pe care capitala 
Bulgariei le va găzdui intre 26 august 
ți 3 septembrie a.c.

• Președintele Comitetului de or
ganizare este iov. Nencio Papazov, 
ministrul Invățămîntului public și al 
culturii. De remarcat că printre mem
brii comitetului de patronaj se află 
și francezul Jean Petitjean, care in 
anul 1924 a fondat „Jocurile olimpice 
universitare".

Irul sportului Emil Niculescu (1,80, 
29, C-C.A., funcționar), maestrul spor
tului Cristian Popescu (1,82, 24, 
Rapid București, inginer la Atelierele 
Grivița Roșie), maestrul sportului 
Dragoș Nosievici (1,88, 24, Știința 
București, student Ia Institutul de 
Petrol și Gaze), Mihai Albu (1,85, 
24, Știința Cluj, student în anul II 
al Facultății de istorie din Cluj), 
Aurel Popovici (1,98, 22, Știința Timi
șoara, student în anul 111 al 
Institutului Medico-Fnrmaceutic din 
Timișoara), Horia Demian (2,00, 19, 
Știința Cluj, student în anul II a) 
Institutului Politehnic din Cluj), 
Horațiu Giurgiu (1,94, 22, Dinamo 
București, funcționar), Pavel Visner 
(1,91, 21, Dinamo București, 'func
ționar), Nicuiae Viciu (1,84, 21,
Știința Craiova, student în anul II al 
Institutului Agronomic din Craiova), 
Gheorghe Vaieriu (1,96, 20, C.C.A., 
contabil).

Reprezentativa R. P. Romîne va 
părăsi țara astă-seară. Mîine la ora 
12 va avea loc stabilirea formei de 
desfășurare a campionatului și trage
rea la sorți a celor 21 de echipe și 
anume: U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Bulgaria, R.P. Polonă, R.P. Un
gară, R.P. Romînă, R.D. Germană, 
Grecia, Turcia, R.F. Germană, Bel
gia, Spania, Finlanda, Franța, Iz- 
rael, Maroc, Olanda, Portugalia, Sue
dia, Anglia și R.P.F. Iugoslavia.

sabotată de către 36 de atleți din loca- ; 
litate, care n-au participat in semn de | 
protest împotriva insuficienței și me
diocrității instalațiilor stadionului lo
cal. Liga regională i-a suspendat dar... 
n-a luat nici o măsură pentru amelio
rarea instalațiilor ’

© TÎNARUL centru atacant al echi
pei de fotbal a R.P. Ungare. Albert, 
are un avans de 6 goluri în clasamen
tul golgeterilor campionatului maghiar. 
El a înscris 18 goluri, în timp ce Far
kas, Gbrbcs, Hajos, Tichy, Molnar și 
Văry au marcat oîte 12. De notat că | 
trei din cei de mai sus (Gbrbcs, Al
bert și Tichy) au alcătuit tripleta e- 
chipei R.P.U. în meciul recent cu 
R.D.G., cîștigat cu 2-0 de echipa ma
ghiară.

© FEDERAȚIA de rugbi din Noua 
Zeelandă a propus Federației interna
ționale o modificare în ceea ce pri
vește socotirea punctelor la rugbi. Ast
fel, s-a cerut ca marcarea unei încer
cări să valoreze 4 puncte și nu 3 cum 
este actualmente. Aceasta, în scopul 
de a mări interesul echipelor pentru 
înscrierea de eseuri, față de loviturile 
de picior căzute (drofogol). Federația 
internațională a respins propunerea. 
Totodată, răspunzînd unor propuneri 
făcute de diverse federații afiliate, Fe
derația internațională a anunțat că 

nu se va face nici o modificare de 
regulament la rugbi pînă în ianuarie 
1964, cînd se va ține la Londra o con
ferință internațională în acest sens.

Meciul pentru titlul mondial de ș

Remiză în partida a 16-
Cea de a 16-a partidă a meciu 

Tal—Botvinnik, pentru titlul mond 
de șah, s-a terminat cu remi: 
După cum se știe, ea fusese înti 
ruptă într-o poziție cu un pion 
plus pentru campionul mondi 
Marți, la reluare, Botvinnik s-a af 
rat cu multă inventivitate, reuși 
să recîștige pionul și să respite 
toate încercările de cîștig ale adv< 
sarului său. l.a mutarea 90-a parti 
s-a întrerupt pentru a doua oai 
dar a doua zi adversarii au căzut 
acord asupra remizei. In urma ac« 
tui rezultat scorul meciului a dev 
nit lO’/j—S'/j în favoarea lui B< 
vinnik.

Ieri urma să se desfășoare c 
de a 17-a partidă. Ea a fost an 
nată din cauza îmbolnăvirii lui T.

® Programul întrecerilor studențe. 
de la Sofia prevede competiții de c 
letism, natație. sărituri de pe trai 
bulină, polo, scrimă, baschet, volei 
gimnastică.

0 Studenții bulgari fac intense pr 
gătiri penlțu a-și primi oaspeții. C 
misia financiară este compusă d 
studenți de la Academia de știin 
economice; studenții de la medicii 
fac parte din comisia medicală; st 
denții în filologie vor alcătui grupe 
de interpreți, iar cel de la chim 
industrială se ocupă direct de tor 
nurile de sport.

® Sala care se construiește sped 
pentru Jocurile Universitare (cea m 
mare sală din Sofia) va avea 45.0< 
m.c. ți 3500 de locuri, dintre ca 
1000 vor fi demontabile, ceea ce 1 
permite ca la nevoie suprafața de j< 
să crească de la 40/18 m la 40/36 i

S Peste 50 de țări și-au anunț 
pînă acum participarea. Se contea: 
pe un număr de peste 2000 de coi 
curenți.

® Paralel cu noile construcții : 
vor efectua reconstrucții fundamei 
tale sau importante ameliorări la sti 
divanele Vasil Levski ți Narodna A 
mia, la velodrom, la piscina Diana 
la terenurile de tenis centrale.

® Cu ocazia Universiadei se v< 
emite o insignă specială și 
serie specială de 6 timbre* po 
tale cu un tiraj dc 3.000.000 exeinpl; 
re. De asemenea se tipăresc etiche 
multicolore ale Universiadei, care v< 
fi aplicate pe corespondență, pe val 
ze, pe automobile etc.

FOTBAL PE GLOB
in 'turneul balcanic

In cadrul turneului balcanic rezer
vat echipelor clasate pe Jocul doi în 

' campionatele naționale, ieri, la Istan- 
1 bul, l'onerbalice a întrecut categoric 

pe .A.E.K. : 5—1 (5—0). Golurile 
, învingătorilor au fost înscrise dc 
' către Lefter (2), Yuksel, Can și 

i Șercf, în timp ce pentru fotbaliștii 
greci a marcat Tsuridis. In meciul 

, disputat la Atena, cele două echipe 
terminaseră la egalitate : 2 — 2.

Ț.D.N.A.-Gremio Porto 
Alegrense 1-5

Echipa braziliană Gremio Porto 
Alegrense, care a evoluat și în țara 

1 noastră, a întîlnit în primul său meci 
în IL P. Bul ga ria campioana țării 

1 și liderul campionatului bulgar — 
Ț.D.N.A. Dcsfășurînd un joc dc înal
tă factură tehnică, cel mai frumos 
văzut vreodată la Sofia, fotbaliștii 
brazilieni au terminat învingători cu 
categoricul scor de 5—1. Astăzi fot- 

, baliștii brazilieni întîlnesc reprezen- 
1 tativa ÎL P. Bulgaria.

« O victoria dificilă a naționalei 
italiei

? Marți s-a desfășurat la Bologna 
J, întîlriirea internațională Italia — Ir- 
| landa de Nord. Victoria a revenit la 
J limită italienilor cu 3—2. Gazdele 

conduceau cu 1—0 la pauză, dar au 
? fost egalate, Sivori mareînd apoi go- 

Iul victoriei.
f

I' Un al treilea meci Hamburg- 
Barcelona...

In cadrul semifinalelor Cupei Cam
pionilor Europeni, ieri S. V. Hamburg 
a întîlnit pe teren propriu pc F. C. 
Barcelona și a cîștigat cu 2-1 (0-0). 

| Cum în primul meci Barcelona cîști- 
I gasc cu 1—0. cele două echipe se 
| vor întîlni în al treilea joc, la 3 mai 
( ln Bruxelles

Redacția și administrația : București, str. .Vasile Conta nr. 16, telefon 11,10.05. Interurban 72, nr. 1—2 întreprinderea Poligrafică Nr. 2, sir. Brczoianu 23—25.


