
vor fi depășite

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN'ȚI-VA I

Angajamentele
Intr-una din zilele trecute, 

e un teren din orașul Pitești, 
m zărit un grup de oameni 
are își susțineau echipele fa- 
orite.
— Hai Economia 1
— Hai Administrația!
Ne-am apropiat de entuziaștii 

pectatori și am întrebat pe 
inul din ei:

— Ce întreprinderi reprezin
ți cele două formații ?

Răspunsul a venit foarte 
curt:

— Aceeași fabrică, ,Tudor 
ftadimirescu".

Cu acest prilej am 
u-.noștință cu activitatea 
ivă ce se desfășoară în 
Irul asociației sportive 
ionul de pe lîngă 
lor Vladimirescu* 
■ctli^,uvî r°tbal 
ste < _,â(tă din 
itori ai' brigăzii 
î Mai“ de Ia secția de croit 
ețe. Sportivii au dat același 
iume echipei lor de fotbal care 
și dispută întiietatea cu cele- 
alte formații ale secțiilor și 
itelierelor fabricii în cadrul 
:ampionatului pe asociație.

Multe lucruri am aflat fă
lind o vizită sportivilor de la 
abrica „Tudor Vladimirescu". 
Aajoritatea membrilor U.C.F.S. 
ie evidențiază în procesul de 
>roducție. In mod deosebit 
le-au impresionat succesele 
otbaliștilor din formația „Eco- 
îomia". Astfel, secția în care 
:i lucrează 
ealizeze în 
nie de 150 
echivalează 
>55 perechi 
iest ngajament, ne-a spus tov. 
Horea Stanciu, responsabilul 
irigăzii, va fi cu mult depășit", 
ntr-adevăr, numai în primele 

15 zile ale lunii aprilie, inun
dării din secția croit au rea- 
izat economii 
xiele.
îumără sportivii
rti 
ru 
•ea

făcut 
spor- 

ca- 
Bi- 
Tu-

1,

fabrica
din Pitești. 
„Economia" 
tineri mun- 
de economii

s-a angajat să 
acest an o econo- 
m.p. piele ceea ce 
cu 15.000 lei și 
încălțăminte. „A-

cu
l linca
Stanciu

importante de 
Printre fruntași se 

Aristide Pă- 
579 dm.p., Dumi-

cu 582 dm.p., Flo- 
cu 313 dm.p., 

Alexandru Berechet cu 212 
lm.p. Dar fotbaliștii echipei

O harnică

„Economia” iau parte cu re
gularitate și la acțiuni cultu
rale și obștești organizate în 
cadrul fabricii. Trei dintre ei, 
Constantin Neacșu, Marin Pi- 
țigoi și Marin Patru, sînt la 
fel de sîrguincioși și la școala 
medie serală unde își comple
tează studiile.

Am redat numai cîteva crîm- 
peie din activitatea tinerilor 
din secția de croit fețe. La 
fel de inimoși sînt și ceilalți 
sportivi care lucrează în ate
lierul meca-nic, în secția de 
cismărie sau în aparatul admi
nistrativ. Cu toții sînt animați 
de dorința de a cinsti cea de 
a 40-a aniversare a partidului 
nostru drag cu noi și însem
nate succese în muncă și pe 
terenurile de sport.

A început „Cupa Primăverii 
la volei Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P. Romînă

alexandru momete
coresp. reg.

(Material 
concursului 
mai bună

primit in cadrul 
nostru „Pentru cea 
corespondență').

Competiții
la Universitatea

din Cluj.
14 disei- 

fost nu- 
Peste 300

Calendarul competițional al
cătuit în cinstea celei de a 40-a 
aniversări a partidului a atras 
pe terenurile de sport aproape 
3.000 de studenți de la Universi
tatea „Babeș-Bolyai" 
La fiecare din cele 
pline participarea a 
meroasă, entuziastă,
de studenți s-au întrecut în ca
drul tradiționalului cros „Să 
intîmpinăm 1 Mai", competițiile 
de natație au atras la start peste 
300 de tineri șl tinere, cele de 
tir 102, numeroase echipe și-au 
disputat întiietatea în întrece
rile de handbal, baschet, atle
tism etc. Excursiile organizate 
in localități istorice, 
mari întreprinderi, 
agricole colective, 
în locuri pitorești 
șoara, Vadul Crișului, 
Someșul Rece, Făgăraș, 
lea Drăganului, Cheile 
etc., au angrenat în 

numeroși

muzee, 
gospodării 

precum și 
ca : Băi- 

Borșa, 
, Va- 
Turzii 

______ _____  _  fiecare 
săptămînă numeroși studenți. 

O activitate rodnică au depus 
asistenții Maria Bile, Carmen 
Tertea, Sorin Pascu, Carol Pop, 
Adalbert Covaci și alții. Stu-

instructoare
problema calității, sarcină esen
țială în lupta dusă de fiecare 
muncitor în cinstea aniversării 
partidului. Apoi, ani reîntîlnit-o

Intregul colectiv de munci- 
ori, tehnicieni, ingineri și func- 
ionari al Întreprinderii de 
itat „Nivea" din Brașov o a- . .
>reciază pe tînăra muncitoare' în curtea întreprinderii, condu- 
:artonagistă Irina Toth. De un 

i n și jumătate, de cîred lucrea
ză la această întreprindere, ea 
î dovedit că merită din plin 
icest lucru, fiind mereu pri- 
na care răspunde la toate ac- 
iunile obștești. In același timp, 
n producție, este mai întot- 
leauna fruntașă, dînd numai 
>roduse de bună calitate.

Am găsit-o în secția de car- 
onaj, la masa ei de lucru. 
Tu multă migală și atenție ea 
își îndeplinea munca, fiind 
>reocupată în permanență de

Terenul Sănătatea din Capi
tală a găzduit aseară prima 
partidă din cadrul competiției 
de volei „Cupa Primăverii" 
organizată de F.R.V. în cinstea 
celei de a 40-a 
partidului, 
care s-au 
C.C.A.. au 
spectatori 
de spectaculoasă Ia realizarea 
căreia ambele echipe au merite 
egale. Păcat însă că din cauza 
ploii terenul a fost foarte greu, 
iar întîrzierea cu care a în
ceput partida a făcut ca setul 
cinci să se dispute pe întu
neric. Meciul a luat sfîrșit cu 
scorul de 3—2 (15—12, 4—15. 
15—13, 12—15, 15—12) în fa
voarea dinamoviștilor care au 
reușit să se concentreze mai 
mult în finalul seturilor.

întrecerile vor conținu» 
astăzi pe același teren, de 'a 
orele 16, cu partidele: Pro
gresul — Victoria și Rapid — 
Dinamo

aniversări a 
Cele două echipe 
întîlnit Dinamo și 
oferit numeroșilor 

o partidă deosebit

de mase
„Babeș-Bolyai
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denții inchină partidului drag 
succesele lor în învățătură 
sport, pentru a-i mulțumi 
a-și arăta recunoștința 
condițiile minunate de 
le-au fost create.

ION RUSU-SIRIANU,

față 
viață

Și
Și 

de 
ce

coresp.

In vederea întîlnirii interna
ționale de iahtiiig ce va avea 
loc la începutul lunii iunie la 
Constanța, veliștii bucurcșteni 
se pregătesc zilnic pe lacul 
Herăstrău din Capitală.

Foto: I*. Romoșan

Primele meciuri publice
ale lotului R. P. R. de rugbi

11-6 ch Metalul șl 5-6 cu Dinamo

Fază din meciul de antrenament Iotul R.l’.R.—Metalul : balonul 
plecat de la Dcmian va ajunge la C. Slănescu care va iniția 

o frumoasă șarjă

UN CADOU TATII
de cristalul vitrinei. Lu
de neon ii plutea pe o- 
scoțind și mai mult in 
nedumerirea ce-i pusese

Tînăra iși lipi năsucul, puțin 
cirn, 
mina 
braz, 
relief
stăpinire pe față. Ce să cum
pere? Ceva frumos, bineînțe
les! Dar... sînt atitea lucruri 
frumoase! Privi, cu atenție, o- 
biectele expuse, le cîntări din 
ochi, se mai gîndi puțin și 
apoi păși hotărită în magazin.

CARNET 
DE REPORTER

cu atitea lu-
grăbită

Iat-o, peste 
cîteva minute, 
reîntoarsă cu 
un pachețel în 
mină. O ultimă 
privire spre 

vitrina încărcată
cruri și se îndreaptă 
spre tramvai. O să-i placă oare 
tatii? Parcă ar mai trebui ceva 
pe lingă cele cumpărate? Ce 
anume? Un buchet de flori? 
Parcă nu merge. Altceva, 
anume?

...Tramvaiul alunecă lin 
Cheiul Dîmboviței. Ce ar 
trebui totuși luat? E doar 
de naștere a tatii!
Miine va concura și ea și- 
reuși oare?

...A doua zi ‘-"dimineață, 
jurul startului lume multă, 
început întrecerile în
finalei pe orașul București a 
crosului „Să întîmpinăm 1 
Mai". Sînt mulți concurenți și 
mai ales buni. Cei mai buni 
din întreg orașul. Iată, printre 
ei, și pe tinăra noastră. E Ma
ria Dobre, elevă a Școlii medii

Ce

pe 
mai 
ziua

Dacă...?
va

cînd cu pricepere exercițiile de 
gimnastică în producție.

Tînără, plină de voie bună și 
ambiție, utemista Irina Toth se 
călăuzește după cuvintele bine 
cunoscute „Primii în sport, 
primii în producție". Și, ea 
reușește să împletească foarte 
bine aceste laturi ale activității 
sale. ,

GH. CORCODEL-coresp. 
(Material primit in cadrul 

concursului nostru „Pentru cea 
mai bună corespondență").

In
Au 

cadrul

nr. 35. Trăiește emoția startu
lui alături de celelalte juni
oare. Un pocnet sec, un nor 
mic de fum albăstrui și o ex
plozie de culori pe aleile par
cului din fața casei de cultură 
a raionului „23 August". Au 
pornit in întrecere junioarele. 
Traseul deși e scurt, e totuși 
dificil. Mai ales ultimii 200 
de metri, care incep cu un ur
cuș. La jumătatea cursei, in 

frunte, e Maria. 
Panta grea a 

urcușului nu 
constituie o pro
blemă pentru 
ea. Pantofii de 
cule, o fac să 

numai pantofii 
Mai sînt 30 de 
sosire. Ultima

Un grup de muncitoare de la fabric llrașov in timpul
gimnasticii iu, {>roduc[iet Iii medalion, iustructoarea Irina Toth., 

_ ; Gh. .Corcodel 4

Lotul R.P.R. a avut ieri după 
amiază, pe terenul din Parcul 
Copilului, un prim „examen" 
public — antrenamentul cu 
echipele Metalul și Dinamo. 
In aceste meciuri (cu fiecare 
echipă 
priză), 
biților 
poftă de joc, reușind 
bună ------ -- -- -•
valoare întregul lor bagaj de 
cunoștințe. In primul meci, 
Iotul R.P R. a întrecut pe Me
talul cu 11—6. Realizatori : 
Irimescu și Ciobănel 
încercare), Penciu (o 

o lovitură 
pentru lotul 
Chirvase -(doua

toianu (Mircea Iliescu), De- 
mian, M. Rusu, Graur, Preda 
(Marinache), Căpușan, Al. lo- 
nescu (Teofilovici). Drobotă.

atletism, cu 
„zboare". Dar 
oare? Nu și...? 
metri pină la 
porțiune 7 deosebit de dificilă 
pentru Maria Dobre. Mai puțin 
pentru celelalte 
Asfaltul refuză să 
cuiele pantofilor de 
E nevoită să fugă 
Și pe ultimii metri 
de o altă tinără.

Păcat ! Maria Dobre voia să 
ducă tatălui, alături de micai 
ei atenție, și un titlu: „Cea, 
mai bună junioară a crosului, 
primăverii".

Dar obrazul, ce trăda puțină 
amărăciune, s-a luminat într-o: 
clipă. Oare nu e frumos la 14 
ani și la primul tău concurs 
să cucerești un loc II pe o- 
rașul București? Desigur că 
tata se va bucura! Negreșit!

concurente. 
,pri mească“ 

atletism, 
pe călcîie. 
e depășită

O. BENKO

s-a jucat cîte o re-
majoritatea selecționa- 
au manifestat multă

1 într-o 
măsură să-și pung în

(cite o 
transfor- 
de ne-
R.P.R., 

lo-

doi lea, 
de

lotului
cu 5—0

s-a încheiat cu o frumoasă victorie a sportivilor romînî
haela Rădulescu și Dumitru fe
lea. In proba cea mai impor
tantă dotată cu „Premiul ora
șului Novisad", la care au luat 
parte atit juniorii cit și se
niorii, talentata junioară romînă. 
IOLANDA LAZAR s-a dovedit, 
cea mai bună călăreață a con—, 
cursului, ocupînd cu calul Mer- 
zuh primul loc cu 0 p., timp 
1:15,0. Victoria călăreței romîne4 
care a învins sportivi cu expe
riență, este deosebit de va
loroasă, ea stirnind un entu
ziasm general în rîndul nu
meroșilor spectatori. Pentru fru
moasa lor comportare în întil- 
nirea internațională de la No vi-: 
sad, adresăm tinerilor călăreții! 
romîni sincere felicitări».

lexandru Longo a reușit o fru
moasă performanță clasîndu-se 
pe locul II, după concurentul 
iugoslav Iosif Branco. Tot în 
această probă călărețul Andrei 
Costea pe Odor a ocupat locul 
4, iar Elena Ionescu pe Diavol 
locul 5.

Ziua de marți a, fost cea mai 
bogată în victorii pentru tinerii 
călăreți romîni. Forma exce
lentă a juniorilor romîni și în 
special a Iolandel Lazăr a avut 
ca rezultat ciștigarea probei de 
ștafetă (lolandcț, Lazăr și An- 
ghel Donescu) cu 0 p. penali
zare timp 2:16,0. Locul II a fost 
ocupat de juniorii iugoslavi cu 
4 p., timp- 2:15,0, iar locurile 
3 și 4 de sportivii romîni Mi-,

NOVISAD 3 (prin telefon). 
Concursul hipic internațional 
din localitate la care au luat 
parte echipele de juniori și de 
tineret ale R. P. Polone, R. P. 
Romine și R.P.F. Iugoslavia s-a 
inebeiat marți cu o frumoasă 
victorie a călăreților romîni. 
Din cele 7 probe de obstacole, 
sportivii romîni au cîștigat 4, 
iugoslavii 2 și polonezii 1. Luni, 
concursul a continuat cu proba 
pe echipe — juniori - 
reprezentanții noștri 
Lazăr, A. Donescu și

echipa
Dinamo
o încercare trans- 
Țîbulcac). Ambele 
abundat în faze 

l acțiuni deosebit

i

mare și 
deapsă) 
respectiv 
vituri de pedeapsă). In meciul 
al
dispus 
(Iliescu 
formată 
meciuri 
frumoase, 
fie spectaculoase atît pe înain
tare 
Lotul 
tarii 
leac), 
buleac), Wuscc, 
nescu (Lepnte),

de
au

. cu

cît și 
R.P.R. a 

jucători :
Ciobănel,

pe treisfertur:. 
folosit urmă- 

Penciti (Țîbu- 
Irimescu (Țî- 
Sava, C. Stă- 
Chiriac, Zlă-

in care
Iolanda 
Mihaela 

Rădulescu s-au clasat pe locul 
II după echipa R. P. Polone. 
ConCurînd pentru prima oară 
într-o probă de 1,40 m cu ca
lul Agata, călărețul romîn A-,



O competiție tradițională:

„Cupa dr. Carol Davilla“ 
la cea de a V-a ediție Ce-am învățat ACTIVITATEA LA ZI

In anii puterii populare, datorita 
condițiilor minunate create de partid 
și guvern,, sportul și-a cîștigaț 
numeroși prieteni printre studenții 
Institutului Medico-Farmaceutic din. 
Capitală. Ne-a co-nfirmat-o prezența 
studenților de la l.M:F.- în zeci și 
zeci de competiții și concursuri, o 
atestă și mai mult participarea lor 
entuziastă la o întrecere inițiată de 
conducerea Institutului,

cova, Șerban Ciubotescu, Florian Fi-Z 
ran și mulți alții. t

îndrumați cu pricepere de lectorii I
Octavian Bănățan și Leontina Cojo-+ După concursul 
caru, de asistenții Margareta Țigă-ȚKicv, desfășurat în 
nuș, Daniel Lăzărescu și
Bălaj, studenții de la I.M.F. adaugă 
prin pasionantele lor întreceri, un 
nou capitol la această frumoasă com
petiție sportivă.

de la sportivii sovieticia e

Moment spectaculos dintr-un meci de volei desfășurat în cadrul edifiei din acest 
a ,.Cupei Dr. Carol Davilla"an

internațional, de la 
luna aprilie, gimnaș- 

Tiberiu+iii și gimnastele țării noastre au par
ticipat Ia o scrie de antrenamente co
mune cu cîțiva sportivi fruntași sovie
tici, printre care: Larissa Latînina, Bo- 
.ris Șahlin, Iuri Titov și alții. Sportivii 
•și antrenorii sovietici nc-au împărtășit 
din bogata lor experiență, arătînd spor
tivilor romîni multe , dintre metodele 
folosite de ei în pregătirea pentru ridi
carea măiestriei. Sportivii noștri au în
vățat foarte mult în aceste cîtcva zile. 
In materialul de față vom reda cîteva 
aspecte și învățăminte de la antrenamen
tele gimnaștilor sovietici, în dorința de 
a fi aplicate dc sportivii și antrenorii 
noștri.

Observînd ,,înt 
antrenamente, am 
atît colective, cit 
z.irile în grup au 
7 minute și au 
individuale, de o 
tiv 3 minute. In 
ca Șahlin, Titov, 
elemente grele (de exemplu Șaldin 
xecutat răsturnări înainte și înapoi, sal
turi) întrucît organismul lor, avînd o 
pregătire fizică generală de înalt nivel 
este capabil să treacă într-un timp foarte 
scurt de la 
efort.

In partea
.antrenament, 
•ristică este

llzirile" maeștrilor la 
văzut că acestea sînt 
și, individuale. Ineăl- 

avut o durată de cea. 
fost urmate de cele 
durată de aproxima- 

general, marii maeștri 
Latînina etc. folosesc 

a c-

fundamentală a lecției de 
trăsătura cea mai caracte- 
individualizarea profundă.

Este vorba

Iinstitutu-centenarului
competiție avea să poarte 

din anul următor, 1958 
a pus bazele

Vă felicit de 1 Mai
Ianul 19b7.

I.M.F.".
închinată 

lui, această
— începând
— numele aceluia can 
medicinii românești, dr. Carol Davilla.

„Cupa dr. Carol Davilla" este as
tăzi la cea de a V-a ediție a sa. 
Pentru sportivii de la I.M.F. ea a 
devenit o întrecere intrată în tra
diție. O întrecere care se desfășoară 
în fiecare primăvară, antrenînd sute 
și sute de studenți. Statisticile arată 
că anul acesta, de pildă, la concursu
rile de volei, baschet, handbal, fot
bal, gimnastică, atletism, natație și 
tir participă aproape 1.000 de studenți 
și studente. Elegantul complex spor
tiv al Institutului cunoaște _în aceste 
zile o animație cu totul neobișnuită 
Se întrec acolo studenți din toți anii, 
de la toate facultățile. După ore în
delungate de muncă stăruitoare în 
sălile de cursuri, în laboratoare, în 
spitale, în biblioteci, cîteva ore pe
trecute pe terenurile de volei sau 
baschet, pe pista de atletism, la po
ligonul de tir. în sala de gimnastică 
etc. constituie o adevărată destin
dere, un minunat prilej de recon- 
Iortare.

Am îniîlnit printre sportivi nume
roși studenți fruntași, mîndria Insti
tutului. viitori medici de nădejde, 
cum ar fi Valentin Stănescu, Vero
nica Roman, Ștefan Mitrea, Ariana 
Sava, Ovidiu Olteanu. Eleonora Stoi-

*5
Sîmbătă la ora 21 G.M.T. ra

dioamatorii din întreaga lume și-au 
pus căștile la urechi și timp de 24 de 
ore s-au întrecut în marele concurs inter
național „CQ-MI/?“, organizat de fede
rația sportului radioamator din Uniunea 
Sovietică cu prilejul Zilei radiofoniei

Colectivul stației Badioclubului central 
al R.P.R. (YO3KAA) format din radio
amatorii, 
și Iosif 
ora 23

-a fost —................... .._ ..... r.„
UA9KWA din orașul Ufa.

-— Vă felicit cu ocazia zilei 
— a transmis radioamatorul 
lura — și sînt bucuros că prima legă
tură am făcut-o cu voi.

Minutele treceau cu repeziciune. Pe 
fișa de concurs apăreau tot mai multe 
țări. Acesta era și scopul întrecerii : 
să faci un număr cît mai mare de le
gături, cu cît mai multe țări. Pentru a- 
ceasla îți trebuie însă o încdtă măiestrie 
tehnică, cunoștințe avansate în radiofo
nie.

Dacă după o convorbire telefonică cu 
Pekin-ul, de pildă, senzația depărtării 
îți mai stăruie în minte cîteva clipe, la

Marin Leonard. Octavian Musiu 
Paolazzo, au luat ,,startul" la 
(21 G.M.T.) Prima legături 

s t abili tă cu stafia sovietică

dc 1 Mai 
s o vie tic

CONCURSURI... REZULTATE...
TIMIȘOARA. Probele zilei a doua 

a concursului „Cupa primăverii" au 
sta- 

muiată 
zile a 
pentru 
BAR- 

- 55,0; 
; înăl- 

prăjină : I.

„Cupa primăverii' 
avut loc marți după-amiază pe 
dionul Știința. Pista complet 
de ploaia căzută în ultimele 
constituit un serios handicap 
participanți. Cîteva rezultate : 
BAȚI: 400 m: M. Bota — jun. 
5 km marș : E. Klein 25:08,0, 
țime : C. Popovici 1,75; 
Mesaroș 3,20; triplu: A. Dupaș 12,93; 
disc : E. Statuie 40,65; FEMEI: 80 mg: 
Ana Șerban-Zgăvirdea 12,0; lungime : 
A. Zgăvîrdea 4,88; disc: U. Firlingher 
36,80. (EMIL GROZESCU, corespon
dent).

BUCUREȘTI. Iată cele mai bune 
performanțe înregistrate în ziua a 

. doua a concursului de pe stadionul Ti
neretului : BARBAȚI: 5 km marș: I. 
Barbu II 24:01,0; Gh. Maftei 24:01,4; 
M. Sfănfuică 24:01,6; înălțime : C. Du
mitrescu 1,85; V. Păltineanu 1,85; A. 
Ionescu 1,80; C. Semen 1,80; prăjină: 
D. Gîrleanu 4,20; P. Astafei 4,10 — rec. 
juniori ; Z. Szabo 4,10; Â. Savin 3,90; 

. Gh. Constantin 3,80; triplu : O. Visco- 
polcanu 15,10; A. Ionescu 14,66; 1. Ni- 
cclae 13,94; disc: V. Manolescu 48,17 

’ (in prima zi a aruncat 
lăjan 47,52; E.
C. Drăgulescu
56.31; 
52,85: 
FI. Stancu 12,4; L. 
A. Nylas 39,86; S. 
Ivanovici 32,06.

CLUJ. Condițiile 
;plet nefavorabile au impietat asupra 
i'desfășurării concursurilor care au a-

49,21) ; V. Să- 
42,52; ciocan : 
N. Rășcănescu
V. Manolescu 

S. Grosu 11,8;

Vilsan 
58.63;

C. Mușat 53,58;
FEMEI: 80 mg: 

Jung 12,5; suliță :
Stoica 34,88; El.

•
atmosferice coro

vut loc în localitate („Cupa primă
verii" și faza pe centru a campionate
lor universitare). Rezultate : BĂR
BAȚI : 100 m: I. Popescu 11,4; A. 
Dincă 11,4; 400 m: I. Popescu 51,9; 
1.000 m: Gh. Biro 2:37,5; 3.000 m: Gr. 
Cojocaru 8:56,6; Gh. Egyed 9:03,0; 
înălțime : C. Porumb 1,95; lungime : 
C. Munteanu 6,50; A. Dincă 6,39; tri
plu: C. Munteanu 13,46; greutate: I. 
Moisescu 13,09; FEMEI: 100 m: A. Be- 
șuan 12,7; Cr. Konert 12,9; 500 m: M. 
Cufui 1:19,4; 80 mg: E. Madar 13,4; 
lungime: Konert 4,90; greutate: E. 
Soos 9,84. (P. NAGY șl A. PALADE- 
URSU, coresp.).

MEDIAȘ. Meci atletic între echipele 
C.S.M. Mediaș și C.S.M. Sibiu : 220~ 
131 pj BARBAȚI: 80 m: D. Teodo- 
rescu (S) - 1945 - 9,9; 100 m : C. Mi
hai (M) 11,6; 200 m: C. Mihai 24,0; 
lungime : G. Seibriger (M) — 1944 — 
6,26; T. Marcu (M) 6,19; greutate (6 
kg) : R. Dop (S) 13,54; disc (1,5 kg) : 
R. Dop 36,69; ciocan (7,257 
Amels (M) 46,20; suliță (800 gr): G. 
Pikulski (S) 53,00; FEMEI: 60 m: D. 
Sa.4u IȘ) — 1946 — 8,3; 100 m: C. Jur- 
can (M) — 1945 — 13,4; 500 m: A. Pi- 
veda (S) — 19^6 — 1:29,9; înălțime : 
U. Popescu (Mj 1,43; lungime: U. Po
pescu 5,27; C. Jurcan 5,01; greutate : 
U. Popescu 9,76.

CIMPJNA. Recent a avut loc în lo
calitate un concurs cu caracter 
monstrativ: BARBAȚI: lungime: 
Bulgaru — 1943 — 5,90; suliță (800 
A. Purcel 38,09; FEMEI: 500 m: 
Hău; 1:34,2.

un concurs internațional pentru radio
amatori aproape că nu ai noțiunea dis
tanței. Acum asiști la stabilirea unei. 
legături cu stația W2BXC din S.U A., 
în minutul următor ..prinzi99 stația colec
tivă sovietică UA9KCA din Tagil, apoi 
Brazilia, Bulgaria, zona canalului Pa
nama ș.a.

Desfășurarea concursului o urmărești 
după numărul de dontrol al fiecărei stații. 
La o oră și 13 minute de la începerea 
concursului. de exemplu, stația KP4AOV 
din Porta Pico stabilise 39 de legături, 
noi 40. întrecerea devenea din ce în ce 
mai pasionantă, 
fie nu 
minute 
cativul 
OY8KJ 
că are 
stabilise piuă atunci 16 legături...

După aproape 10 ore de concurs sta
ția noastră colectivă YO3KAA ,,prinde" 
chemarea lansată de radioamatorul so
vietic VA IDZ din Lenin grafi. Stabilește 
cu el legătura și-i transmite numărul de 
control — 194 de legături. Așteaptă
apoi cu nerăbdare numărul lui de con
trol. In sfîrșit,.îl primește: 38.1 de le
gături. O adevărată performanță ! Pro
babil că sportivii radioamatori din Uni
unea Sovietică vor cîștiga și anul acesta 
locul I.

Seara tîrziu, radioamatorii stației noa
stre colective fac bilanțul : 225 do le
gături în 35 de țări la stația YO3KAA 
și 00 legături în 22 de țări, la stația 
YO3KBN. Ceilalți radioamatori din țară 
au obținut de asemenea rezultate fru
moaso. Inginerul Li viu Macoveanu — 
YO3RD — de pildă, a totalizat un nu
măr de 11.373 puncte : 223 legături, în 
51 de țări.

A fost o 
au ținut să 
tori de pe 
Ei au trimis în eter mesajele lor, 
stind astfel ziua de 7 mai, 
marele savant rus A. S. 
zestrat omenirea cu una 
mari invenții — radio-ul.

Manipulatorul telegra- 
contenea o clipă. La fiecare 2 
pe fișa fie concurs apărea indi- 
unei noi stafii. Radioamatorul 
de pe insulele Faeroer comunica 

11 legături. Finlandezul OII7NIF

întrecere pasionantă, la care 
ia parte sute dc radioama- 
toate continentele globului, 

cin
ci în care

Popov a in. 
din cele mai

V. TOFAN

kg):

de-
V.

gr):
P.

»?Cupa Primăverii"
Cei mai tineri îno-tători 

talâ s-au întrecut timp de 
la piscina de la Floreasca, 
portantă competiție dotată 
Primăverii". La întreceri 
parte 140 de fcte'jd 160 
Participanți-i au fost împărțiți pe trei 
categorii de vîrstă : născuți 1947— 
1948 (I), 1949—1950 (II), 
(III). Cea mai disputată 
fost cea de 100 m bras : 
leanu (C.S.Ș.) a cîștig-at 
iar locul secund a revenit 
său de club G. M-alarciuc cu același 
timp,

din Capi- 
două zile, 
într-o im- 
cu „Cupa 
au luat 

de băieți.

1951 — 1952 
probă a

Gr. Săru- 
cu 1:23,4, 
colegului

In cadrul aceluiași antrenament gimna
știi se antrenează într-un mod cu totul 
deosebit. In cazul studiului unui clement 
nou, gimnastul poale să lucreze numai 
la un singur aparat, alteori, în lecțiile de 
menținere a formei sportive, la mai 
multe aparate. In planificarea sarcini
lor pe lecții se constată o marc elasti
citate.

Problema 
cată 
t ici. 
petă 
ori. 
mai 
studiu Șahlin 
săritura.

Gimnaștii sovietici acordă o foarte 
marc atenție lucrului individual, dc multe 
ori fără supravegherea antrenorului. Stu
dierea elementelor sau perfecționarea 
lor în mod individual se face cu foarte 
mare conștiinciozitate, seriozitate, con
centrare și autocontrol. Chiar cînd lu
crează singur, sportivul execută exer
cițiul ca la concurs, începînd cu ridi
carea de pe bancă, mersul la aparat, 
concentrarea înaintea exercițiului și ter- 
minînd cu întoarcerea pe bancă. Antre
norii sovietici au afirmat că sportivii 
avansați își pot face multe antrenamente 
și singuri, deoarece ei cunosc teoria 
tehnicii mișcărilor, metodica de pregătire 
și au 
sportiv 
pe sine, 
gimnaștii 
personal după fiecare execuție.

Este necesar să amintim că la învă
țarea elementelor noi se folosesc în marc 
măsură exercițiile pregătitoare. La acro
batică se folosește lonja de mînă, care 
ușurează învățarea, mărește încrederea 
sportivului și scurtează i impui de în
vățare. De asemenea, amintim că se uti
lizează des metoda de ajutor și asisten
ță între sportivi.

Deși antrenamentele comune la care am 
participat au fost după un concurs im
portant, gimnaștii sovietici au efectuat 
la antrenamente atît învățarea elemen
telor noi. cît și repetări integrale a 
exerciții cunoscute.

Exemplul gimnaștilor sovietici a 
stituit pentru noi un prețios schimb de 
experiență și un stimulent 
Aplicarea în practică a celor 
biiie să devină o sarcină de frunte pentru 
sportivii și antrenorii noștri.

eforturilor mari este apli- 
cu consecvență de gimnaștii sovie- 
Elcmenlcle aflate în studiu se re
do multe ori, dc obicei dc 10-—-15 

Uneori însă acest număr crește și 
mult. De exemplu; în perioada de 

a repetat de 50 de ori

o înaltă conștiință. La fiecare 
există dorința de a se depăși 
perfccționlndu-se continuu. Toți 

își fac însemnări în caietul

unor

con-

în muncă, 
văzute tre-

MIHAI T. iONESCU
vicepreședinte al F.R.G.

Primele meciuri din cadrul 
natului de calificare pentru 
■ria A la handbal 
rat la sfîrșitul 
Iată cîteva din 
trate :

MASCULIN
BO-tOȘ.aUii — Șwra nivuic „j 
dove a nu** Iași 16-—20 (9—12) și 14— 
20 (8—8) ; S.S.E. Ploiești — I.T.B. 
17-17 (10—10) și 10-12 (7—6);
A.S. Rm. Vîlcea — S.N. Oltenița 
11-13 (7—S) și 15-10 (8-2);C.S.M. 
Brăila — Ancora Constanța 14—17 
(9—6) și 13—10 .(8—6) (cea de a 
doua partidă a avut și două prelun
giri, da-r rezultatul nu a mai fost 
modificat).

Grupa a II-a: C.S.M. Reșița — 
Voința Oradea 34—11 (14—4) și
30-3 (15—3); S.S.E. Petroșani - 
Tractorul Brașov 17—29 (10—13) și 
15-20 (10—5).

FEMININ “ ..................
Brăila —
(3-3) și 7-3 (2-2) ; S.S.E. 
iești — Agricola Fierbinți 
București) 12—3 (7—2) și
(2-2).

Grupa a II-a: S.S.E. Petroșani — 
C.S.M. Reșița 4—2 (2—1) și 5—1 
(2—0) ! Favqiit Oradea 
Iar Cluj 7—3 ,(^“0 Și

Jocurile etapei â II-a 
tul ui de calificare vor 
zilele de 13 și 14 mai.

sfîrșitul acestei săptămî-ni 
mai

în 7 s-au 
săptămînii 
rezultatele

canipio- 
catego- 

desfășu- 
trecute. 
înregis-

— Grupa I:
Școala medie ,

Voința 
,M. Sa-

— Grupa I : Voinți
San Mate a Botoșani '7—4 

Plo- 
(lefL 
5—2

— C.S. Șco- 
2-1 (2—1). 
a c •’'■•ona- 
av'-M ,oe< în

• La , 
va fi reluată întrecerea celor 
bune echipe feminine de handbal 
în 7.

REZULTATE
CLASAMENTE

In campionatul republican masculin 
de handbal în 7 s-au jucat la siîrșitul 
săptămînii trecute numai două meciuri 
din cadrul seriei a II-a. Astfel, la Pe
troșani, Știința a întrecut Rapid Ora
dea cu scorul de 30-11 (12-5), iar Ia Si
biu, echipa locală Voința a fost ne
voită să cedeze în fața Științei Timi
șoara cu scorul de 15-22 (7-13). Iată cum 
arată clasamentele după întîlnirile dis
putate duminică :

HANDBAL
Seria a

ÎN 
II-;

r 7

1. Știința Timișoara 11 8 0 3 235:162 16
2. Tehnometal Timiș. 10 7 1 2 209:176 15
3. Știința Petroșani 11 6 1 4 195:173 13
4. Dinamo Brașo-v 10 5 1 4 168:142 11
5. Știința Craiova 10 5 1 4 169:177 11
6. Dinamo Tg. Mureș 10 5 0 5 177:159 10
7. Voința Sibiu 11 4 0 7 179:186 8
8. Rapid Oradea 11 0 0 11 ue 0

HANDBAL ÎN 11
1. C.C.A. 11 10 1 0 184:110 21
2. Textila Cisnădie 11 6 2 3 147:121 14
3. Chimia Făgăraș 11 6 1 4 144: 95 13
4. C.S.M. Reșița 11 5 2 4 135:138 12
5. Voința Sibiu 11 5 0 6 117:106 10
6. Victoria Jimbolia 11 4 2 5 93:108 10
7. Voința Sighișoara 11 3 0 8 114:160 6
8. Dinamo Brașov 11 1 0 10 94:190 2

Pentru fotbal —mumă,
iar pentru rugbi...

Duminică, Petrolul Pitești urma să 
susțină „acasă" meciul 
București. Intîlnirea n-a 
Conducerea asociației 
namo, pe terenul căreia 
loc acest joc, a pretextat că terenul 
este impracticabil. Intervenția orga
nelor regionale U.C.F.S. a rămas fără 
rezultat. In schimb, terenul a 
foarte bun pentru desfășurarea me
ciului de fotbal Dinamo Pitești- Ști
ința București... Conducerea asociației 
sportive 
facă un 
șurarea 
doar cu 
meci — 
lectroputere Craiova 
aceleași motive) să 
Ștefănești. In cazul 
firesc întrebarea : cine trebuie să su-

ei cu Sirena 
avut însă loc. 
sportive Di- 
urma să aibă

fost

Dinamo Pitești tinde să-și 
obicei în a împiedica desfă- 
meciurilor de rugbi. Astfel 
o săptămînă în urmă, un alt 
Petrolul Pitești — C.F.R. E-

— a trebuit (din 
fie programat Ia
de față se pune

ciumă!
porte cheltuielile de deplasare efec
tuate de Sirena București ? Pentru a 
se evita ivirea unor situații asemănă
toare este de dorit ca organele de re
sort să ia măsuri urgente.

REZULTATE TEHNICE: 
torul Ploiești — Progresul 
II—3 ; C.F.R. Electroputerc 
Meteor 0—14 ; Rulmentul 
A. S. Tecuci 6—0 ; C.S.M. 
cora Galați 0—3; C.S.M. 
nerul Vulcan 5-—3 ; Inst. dc 
Autobuzul 9—8 ; U.P.B.-Petrol Chimie 
0—14 ; Arhitectura-Dinamo II 6—5 ; 
S.N.0.-Rapid II 3—9 ; Drubcta Tr. Se
verin-Aba torul 3—6 ; Vulcan-Gloria
3—3; Petrolul Ploiești-U.S.A.S. Năvo
dari 30—0 ; Dezrobirea Brașov-Cimentul 
Medgidia 0—12 ; Laminorul Roman- 
Constructorul Iași 18—3, Dinamo Ba- 
cău-Ceăhlăul P. Neamț 0—0 ; C.F.R. 
Timișoara-Jiul 15—6.

Construc-
Rm. Săra? 
Craiova— 
Bîrlad — 

Brăila —An ;■
Sibiu—Mi-

Construcții-

a revenit înotătorilor de la Progresul
iată cîteva din rezultatele înregis

trate :
FETE: 33 m spate (III): M. Har

der (S.S.E.I.) 32,6; 33 m fluture 
(II): M. Franki.a (Progr.) 33,9; 
33 m bras (H): 1. A. Mărdărescu 
(C.C.A.) 27,5; 2. R. Ushersohn (Pro-, 
greșul) 28,9; 33 m spate (II): 1. 
E. Botezata (Progr.) 27,6; 2. S. Tu- 
do-ra (S.S.E. II) 28,0; ștafeta 4x33 
rn mixt (II): Progresul 1:59,9; 100 
m liber (I) : V. Novac (C.S.Ș.) 
1:22,8; 100 m spate (I): Dana To- 
mov (C.C.A.) 1:31,6; 100 m fluture 
(I) : A. Sterner (I.T.B.) 1:38,3;
BĂIEȚI : 33 m bras (III) : A. Iones
cu (Progr.) 32;0; 33 m liber (Iii);

33V. Mihai (S.S.E. II) 24,0; 33 n
sp-ate (II): M. Tomescu (C.C.A.) 
27,8; 33 m fluture (II): D. Predu 
(C.S.Ș.) 24,4 ; ștafeta 4x33 m mix1 
(II): C.S.Ș. 1:44,8; 100 m spate
(I) : V. Mora.ru (C.S.Ș.) 1:23,7; 1(X 
m fluture (1): V. Moraru 1:27,7.

Clasamentul general al „Cupe 
Primăverii** pentru copii se prezinți 
astfel: 1. Progresul 175 puncte; 2 
~ ‘ ; 3

; 5 
7—l

Clubul sportiv școlar 171 p.
S.S.E. I 114 p.; 4. C.C.A. 99 p.
S.S.E. II 89 p. ; 6. I.T.B. 74 p.;
Dinamo și Rapid 0 p. (? !).

AURELIAN AXENTE
, ccțresp.

Mora.ru


Colțul statistic
• Jucătorii etapei. — Folosind 

dalele transmise de corespondenții 
noștri, ca și observațiile făcute la 
jocurile de la București ajungem la 
următoarea listă a celor mai buni 
jucători din etapa a XX-a ;

Portari: Sfetcu (Petrolul) și Mo- 
guț (Știința Cluj).

Fundași : Nedelcu (Progresul), Za
voda II (C.C.A.), Bîrsan (St. roșu), 
Stanciu (Minerul), Scarlat (C.S.M.S.), 
Macri (Rapid), Ivan (Dinamo Buc.).

Stoperi : Nunweiller III (Dinamo 
Buc), Caricaș (Progresul), Motroc 
(Rapid), Zaharia (St. roșu), Coman 
(Minerul), Cepolschi (Petrolul), Brîn- 
zei (Farul).

Mijlocași: Mihăilă (Minerul), Pe
tru Emil (Știința Cluj), Bone 
(C.C.A.), I-o-niță (Progresul), Petescu 
(.Știința Tim.).

Extreme: Oaidă (Progresul), Ha
șoti (St. roșu), Moroianu (Farul), 
Matei (C.S.M.S.), David (St. roșu), 
Dascăiu (C.S.M.S.), Mițaru (Știința 
Tim.), "
Ionescu (Rapid).

Interi: Varga (Dina-mo Buc.), R. 
Lazăr (Știința Tim.), Seredai (St. 
roșu), Unguroiu (C.S.M.S.), A. Mun
te:

Centru: I. Ionescu (Rapid), Raksi 
(C.C.A.), Voinea (Progresul), Olani 
(Farul), Szoke (Minerul),
• Echipele etapei : 1. Sfetcu —

Nedelcu, Nunweiller III, Macri — 
Petru Emil, Bone — Oaidă, Varga, 
I. Ionescu, Unguroiu, Mițaru. 2. Mo- 
guț — Zavoda II, Caricaș, Ivan — 
Mihăilă, Ioniță — Hașoti, R. Lazăr, 
Olaru, A. Munteanu. David.

• Golgeterij campionatului:
Constantin (C.C.A.) 17 goluri ;
Dridea (Petrolul) și Ene II (Dinamo 
Buc.) cîte 14 goluri ; Alexandrescn 
(C.C.A.) și Gram (Dinamo Bacăti)

Gpeiniceanu (Minerul), C.

iar/„..(Petrolul), Lereter (Știința

1.
2.

ȘTIRI
« Meciurile de duminică din cate

goria A vor fi conduse de următorii 
arbitri : Ad. Varga — Cluj (Progresul 
— Dinamo Bacău), C. Nițescu — Sibiu 
(Petrolul — Rapid), N. Mihăilescu — 
Bucilțești (Corvinul — Farul), E. Buc
șe t Sibiu (Știința Timișoara — 
C.C.A.), Al. Toth — Oradea (Dinamo 
București — C.S.M.S.) și I. Gheorghi- 
ță — București (U.T.A. — Minerul).

» Partidele din București vor avea 
loc în cuplaj pe stadionul „23 Au
gust" : Progresul — Dinamo Bacău la 
ora 15.15 și Dinamo — C.S.M.S. la 
ora 17.

Biletele pentru acest cuplaj se pun 
în vinzare de mîine la casele obiș
nuite. Tot de mîine își pot ridica bi
letele de la casele stadionului Dina
mo, membrii susținători ai clubului 
Dinamo.

• Marți la Giurgiu : Olimpia — A- 
cademia Militară București 2—1 (1—0)! 
Au marcat : Mateescu și Vulpe, res
pectiv Pîrvuleț.

ÎNSEMNĂRI
cite 12 goluri; Tătaru (C.C.A.), Țîr- 
covnicu (Dinamo Buc.) și Ungurom 
(C.S.M.S.) cîte 11 goluri.

• Cîteva superlative :
Cele mai eficace înaintări : C.C.A 

50 goluri. Dinamo București 49 go
luri, St. roșu 40 goluri.

Cele mai... zgîrcite: Rapid 23 
goluri, Corvinul 24 goluri, Atinerul 
27 goluri.

Cele 
goluri, 
Bacău

Cele
goluri,

Cele
4, C.S.M.S. ‘5,’
Știința Tim. 6

Cele mai multe 
pid 8, Petrolul 
C.S.M.S. 6.

mai hune apărări : Rapid 19 
Dinamo București și Dinamo 

23 goluri.
mai... primitoare: Farul 49 
Minerul 44, Corvinul 42. 
mai puține victorii : Corvinul 

Farul, Progresul și

meciuri nule : Ra-
7, Corvinul

returului •

și

• Clasamentul
1. Rapid 7 4 2 1 8: 4 10
2. Dinamo Buc. 9 4 14 21:11 9
3. St. roșu 7 4 12 16:10 9
4. Știința Cluj 7 4 12 9:9 9
5. Dinamo Bacău 6 3 2 1 9:4 8
6. Știința Tim. 7 2 4 1 8:8 8
7. C.S.M.S. 7 2 3 2 13:10 7
8. C.C.A. 7 3 13 12:11 7
9. U.T.A. 6 3 12 10: 9 7

10. Petrolul 7 2 3 2 8:9 7
11. Farul 8 3 14 10:17 7
12. Minerul 7 2 14 6:14 5
13. Progresul 7 2 0 5 11:14 4
14. Corvinul 8 0 3 5 7:18 3

i• în clasamentul echipelor bucu-
reștene conduce Rapid cu 8 p. (din 
5 meciuri), urmat în ordine de C.C.A., 
Dinamo și Progresul cu cîte 4 
puncte (din 5 meciuri).

Trialurile cu caracter regional, 
pentru selecționarea juniorilor 
care vor fi chemați la un sta

giu de pregătire in tabăra de vară, 
continuă să se organizeze conform 
programului stabilit de federație.

Recent au avut loc asemenea tria- 
luri la Cluj, Baia Mare și Oradea. 
Seriozitatea cu care au fost privite, 
modul perfect în care au fost pre
gătite și organizate, grija de a se
lecționa pe cei mai buni juniori din 
regiunile respective, de care au dat 
dovadă comisiile regionale de fotbal, 
subcomisiile lor de juniori și meto- 
diștii pentru fotbal, au făcut ca 
triaturile organizate în cele trei 
orașe amintite să-și atingă complet 
scopul. Elementele prezente la jocuri 
au fost în majoritate bine dezvoltate 
din punct de vedere fizic și cu o 
pregătire tehnică satisfăcătoare. Mulți 
juniori 
deschid 
tre ei 
Sîrrnei 
(C.S.M.
(Ind. Sîrrnei C. Turzii), Chereches 
(Gloria Bistrița), Ignat (Topitorul 
Ferneziu), Vas (Dinamo Săsar), Ma
rian (Unto S. Mare) și Tenteș (Mi
nerul Baia Sprie), Bodo (FI. roșie 
Oradea), Fandli (Recolta Secueni), 
Naghi (C.S. Oradea).

Concluzia care se impune: acolo 
unde există preocupare, roadele vor 
fi din cele mai bune. Să sperăm că 
și viitoarele trialuri de juniori se vor 
desfășura în aceleași bune condițiuni, 
astfel ca juniorii cei maj buni să 
fie selecționați pentru tabără.

Lotul reprezentativ
au loc — după cum am a- 
pregătiri ale loturilor repre- 

în vederea meciurilor cu

lotul A susține un meci 
în compania echipei

Astăzi 
nunțat — 
zentative 
Turcia.

La Brașov, 
de verificare
maghiare din prima categorie, Szeged.

Cele două echipe au făcut și ieri 
antrenament pe stadionul Tractorul 
unde va avea loc partida de azi. An
trenorii nu s-au fixat încă asupra 
formațiilor definitive. Antrenorul fe
deral Gh. Popescu a comunicat urmă
toarea formație probabilă : Voinescu 
— Zavoda II, Nunweiller III, Motroc 
(Greavu) — Jenei, Bone — Hașoti 
(Oaidă), Constantin, Dridea (Ionescu), 
Seredai, Tătaru.

Jucătorul Constantin s-a prezentat 
ieri la lot.

Szeged (antrenor G. Sziics) va pre
zenta, după toate probabilitățile, ur-

Nici o variantă cu 12 rezultate la Pronosport
Premiile concursului Pronosport din 30 aprilie

11 rezultate exacte7 variante cu 
a cîte 13.497 lei

159 variante cu 
a cîte 713 lei.

1.605,40 variante 
exacte a cîte 100 lei.

Așadar, așa cum ne anunțase și 
trierea provizorie, nu s-a înregistrat 
nici o variantă cu 12 rezultate exacte 
la ultimul concurs Pronosport. Va
riantele cu H rezultate exacte pri
mesc premii foarte 
cele cu 10 sau cu 
altfel.

Este interesant de 
duminică vom avea 
12 rezultate exacte.

10 rezultate exacte

cu 9 rezultate

frumoase, ca și
9 rezultate de

urmărit dacă și 
un concurs fără 

In orice caz.

rzz/izczzerzzz m?. /sz

programul foarte echilibrat promite 
surprize în serie.

PRONOEXPRES

La tragerea I’ronoexpres din ziua de
3 mai, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

34 10 42 9
Numere de rezervă : 36 

premii 519.812 Ici.
Tragerea următoare va 

Fetești.

14 16
11. Fond

avea loc

de

la

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
ro sport.

au dovedit calități care le 
frumoase perspective și prin
se numără Mureșan (Ind. 
C. Turzii), Kirner și Banu 
Cluj), Felecan și Zamfir

Astăzi la Brașov

A —Szeged
„11“ : Toth — Szabo (Kiirtosi), 

Vass — Dezsofi, Zallar — 
Remenyik, Hajos, Boros,

mătorul 
Portoro, 
Nemeș, 
Nyari.

Rezerve : Meszaros (portar), Barath 
(mijlocaș) și Peto (înaintaș).

Intîlnirea Lotul A — Szeged va 
începe la ora 17 și va fi precedată de 
o „deschidere" (la ora 15.15) : Tracto
rul — Politehnica Brașov.

★
Lotul de tineret face antrenament 

azi în București. Jucătorii s-au pre
zentat ieri în lot.

i

Campionatul republican

ECHIPELE CALIFICATE
ÎN FAZA INTERREGIONALĂ PORNESC

SIMBĂTĂ ÎN ÎNTRECERE

8
zadarnică încercarea lui 
din partida

fost oprit de portarul Rapidului, Dungu,
— .—.............. i Țîrcoviucu
Rapid-— Dinamo București 

Foto : T. Roibii

Atacul echipei Dinamo București a 
care a fost prompt în intervenție, fucînd 
(dreapta) de a intercepta balonul. (Fază 
2-1)

Dintre rezultatele de duminică, 
desigur că în primul rînd a- 
tențla . iubitorilor de fotbal a

nul eseu și 
dovedesc 6 . „
tru nfeci, pornind de la analiza" te- • 

fost atrasă de victoria Progresului meinică a jocului' echipei adverse;
1 — subliniază impor- 

unei astfel 
Duminică. C.C.A. a 

inițiativa și a stă- ' 
măsură mijlocul tere-

asupra - echipei C.C.A., ceea ce — 
în fond — a constituit surpriza eta
pei. Cum a putut reuși Progresul 
această performanță ? Printr-un joc 
plin de vitalitate, organizat și — 
mai ales — bine orientat din punct 
de vedere tactic. Problema cea mai 
grea pe care a avut-o de rezolvat a 
fost anihilarea atacului echipei 
C.C.A., care constituia punctul forte, 
și în primul rind a celor mai peri
culoși înaintași. Lipsa lui Alexan- 
dresell a handicapat pe C.C.A. (nu 
l-a putut suplini nici Raksi și nici 
Constantin), dar — în același timp 
— a ușurat misiunea apărării Pro
gresului, care și-a putut concentra 
atenția asupra unui număr mai mic 
de... obiective: Ioniță s-a ținut scai 
de Constantin (și aici este una din 
explicațiile comportării șterse a in
ternaționalului), Pașcanu l-a „păzit" 
pe Raksi, iar Nedelcu pe Tătaru. Ca 
„rezervă" era permanent Smărăn- 
descu I, care însă a îndeplinit și sar
cina de a iniția contraatacuri,, dez
voltate în special pe lansarea lui 

pe pătrunderile lui Di-Oaidă sau

Voinea. Tdațe acestea 
pregătire serioasă pen-

și — totodată 
t-anța ca și eficacitatea 
de pregătiri, 
avut mai mult 
piuit intr-o 1 
nului, dar atacul său n-a fost lăsat 
să-și facă jocul, tocmai 
finalizare

Surprinzător a fost Și scorul cu 
care a cîștigat Știința Timi
șoara. 5—0 reprezintă, oricum.^ 

o diferență prea mare ca să nu 
mire. Explicația ne-a dat-o observa
torul federal, antrenorul C. Braun:

.Scorul se datorește nu numai 
comportării slabe a echipei — im
provizate în atac — a Corvinului 
ci și jocului mult schimbat în bine 
al Științei. Aceasta este consecința 
unei preocupări mai serioase pentru 
pregătirea jucătorilor timișoreni, 
de data aceasta au dovedit că 
capabili de mai mult, de un joc 
bun".

Ceea ce înseamnă că numai o 
gătire temeinică p-une în valoare ta
lentul și posibilitățile jucătorilor.

ROTATION LEIPZIG A ÎNTRECUT i
TRACTORUL BRAȘOV CU 3-2

în faza de

care 
sînt 
mai

pre-

In meci restantă

BRAȘOV, 3 (prin telefon). Miercuri 
a avut loc în localitate meciul de volei 
dintre echipa Rotation Leipzig, campioa
na R. D. Germane (venită din R. P. 
Bulgaria, unde a susținut meciul re
vanșă cu Minior Dimitrovo din cadrul 
Cupei Campionilor Europeni) și forma
ția Tractorul. Echipa oaspe a obținut 
victoria, la limită, la capătul re cinci se
turi, toate de o bună calitate și presă
rate eu numeroase faze spectaculoase, 
lată și situa|ia la seturi : 16—14, 
J5—9, 4—15, 13—15, 15—8.

Cele două echipe se vor întîlni 
nou, joi seară, în meci revanșă.

CLUJ, 3 (prin telefon). In meci res

tantă s-au întîlnit formațiile feminine 

Știința și Dinamo București. Localnicele 

au fost pe calc să producă o surpriză. 

Ele an cîștigat primele două seturi, dar 

ncmaipăstrînd aceeași forță în atac au 

trebuit să cedeze pe următoarele trei se

turi, ultimul la mare luptă. Scor final: 

3—2 (14—16, 4—15, 15-3, 15—9, 

16—14) pentru Dinamo.

Am ajuns în faza interregională 
campionatului republican de popice _ 
echipe. De reținut că întrecerile aces
tei faze se vor desfășura în două etape 
tur-reaW după cum urmează : 6-7 mai 
turul primei etape; 13-14 mai returul 
primei etape; 20-21 mal turul etapei a 
doua ; 27—28 mai returul etapei a doua.

Iată acum programul primelor con
fruntări : feminin ; C.S. Oradea—Voința 
Timișoara, Voința Cluj—Mureșul Tg. Mu
reș, Cetatea Giurgiu—Rapid București, 
U.T. Arad—Vîscoza Lupeni, Voința Ora
dea—Chimistul Baia Mare, Strungul Bra
șov—Voința Tg. Mureș, Unirea Azuga— I 
I.T.B., Voința Ploiești—Voința Constan
ța. Minerul Tim., Voința Sibiu și Voin
ța Craibva stau în prima etapă. Mascu
lin : Olimpia Reșița—C.S. Oradea. Voin
ța Tg. Mureș—ind. Sîrrnei C. Turzii, 
Constructorul Pitești—Dinamo Craiova, 
I.O.R. Buc.—Cetatea Giurgiu, Voința O- 
dorhei—C.S.M. Mediaș, Rapid București— 
Flacăra Cîmpina, Cimentul Medgidia— 
Petrolul Ploiești, Unirea Roman—C.F.R. 
Sibiu, Bradul Vama C. Lung—Ind. Lo
cală Baia Mare, Unirea Iași—Locomoti
va Tecuci, Măgura Simleul Silvaniei— 
Voința Arad, Voința Cluj—Jiul Petro-

a 
pe

din

CAROL GRUIA, 
corespondent regional A. DUMITRIU-corespondent

Aceasta e valoarea echipei C. C. A. ?
in partidele cu Știința 

sau cu Rapid ! In atac, 
și Butenko sînt jucă- . 
Mincev are servicii de

ca și Wolf;

piat, de pildă 
Cluj, Dinamo 
Claici, Chir iță 
tori de temut; 
osebit de periculoase, 
Stănculescu, Schaffer, Papugiu și cei
lalți jucători militari au realizat in 
nenumărate rînduri partide deosebit 
de valoroase. In ultima vreme însă, 
echipa C.C.A. manifestă o accentuată 
scădere de formă, care a culminat in 
partida sus amintită, cea cu Ț.D.N.A. 
Sofia. De multă vreme n-am văzut o 
echipă care să conducă cu 12—1 și să 
piardă setul cu... 12—15, așa cum a 
„reușit" C.C.A. !

De aceea au fost scrise aceste rin- 
duri; cu dorința de a trage un sem
nal de alarmă : conducerea clubului 
C.C.A. și a secției de volei trebuie să 
se preocupe îndeaproape de buna pre
gătire a voleibaliștilor și, împreună cu 
prof. Victor Surugiu, antrenorul echi
pei, să găsească cele mai bune me
tode pentru readucerea echipei de vo
lei C.C.A. în rindul celor mai bune 

i formații din țară,

Au trecut destule zile de la partida 
masculină de volei C.C.A. — Ț.D.N.A. 
Sofia și încă se mai discută in cercu
rile voleibalistice despre jocul foarte 
slab practicat de sportivii bucureșteni 
in această intilnire.

Cit de frumos s-au comportat ace- 
voleibaliști intr-un trecut apro-

lată-i, în ordinea 
fiofletea, Bella

, Vasile Mureșan, 
■ Fazekas, Szabo 
, Glieorghe Urian

® Și tinerii din regiunea Brașov și-au 
desemnat campion 
categoriilor: Nic 
Kocsis, Petre Coi 
Iile Burcca, Bol< 
Gcza, Ștefan Tai 
și Istvan Farkaș,

Noii campioni regionali juniori Ia „clas’ce 
lexandrescu (P). S-au riiai remarcat Vio
rel Moise (Sinaia) și G. Glieorghe (Plo
iești).
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De curînd au avut Ioc în orașul 
Ploiești întrecerile juniorilor, în cadrul 
campionatelor republicane de lupte cla
sice — faza regională. Au fost desem
nați următorii campioni : 50 kg : C. Ne- 
gulescu (Ploiești); 53 kg: P. Bocu (Si
naia); 56 kg: E. Bohîltă (P); 59 kg; 
T. Negoită (S); 63 kg: D. Vrînccanu 
(S); 67 kg: F. Stan (S); 71 kg: V. 
Voicilaș (P); 75 kg: V. Crcțu (P); S0 
kg : I. Lazăr (P); pesta 80 kg : A. A-



„Cursa Păcii"

IURII MELEHOV (U.R.S.S.) ÎNVIhCĂTOR IN ETAPA A DOUA
Campionatele europene de baschet

ECHIPA R. P. ROMÎNE CONTINUĂ SĂ FIE NEÎNVINSĂ
• Media orară 
pe o ploaie

44,8 km ! • Partea a doua a etapei s-a alergat 
torențială • Alergătorii romîni au avut o compor

tare mediocră
In primul meci din semifinală, R.P.R Izrael 62-42 (32-25)

OLSZTYN, 3 
trimisul nostru 
participants la

(prin telefon, de 
speciei). — Cicliștii 
„Cursa Păcii “ au

• »parcurs azi o etapă grea. De la 
Varșovia ia Olsztyn, de-a lungul a

peste alți citiva kilo- 
o busculadă și Ca ur- 

• de alergători rămîn 
tn care

peste 200 de km., ei au avut de 
înfruntat maj îatîi o căldură suio- 
cantă, iar apoi — pe a doua parte 
a traseului — o ploaie torențiala 
care i-a „însoțit” pînă la sosire. Cu 
toate acestea, etapa n-a fost deloc 
calmă. Dimpotrivă, chiar foarte ra
pidă și. ma> ales, deosebit de ani
mată. De altfel, în această privință 
grăitoare esie media orară : 44.8 km.

tn această etapă 
avut o comportare 
participat la mei 
mulțumindti-se sj 
Se pare ca majoritatea componenți- 
lor echipei noastre se resimt după 
eforturile depuse în 
Insă poziția lor în 
este de natură să 
deoarece diferențele 
încă neînsemnate.

Pe scurt, etapa 
de două acțiuni 
ultima dintre ele 
în desemnarea 
10 km de 
fug Schur 
(R.P.P.), Laidlaw (Anglia),

cicliștii noștri au 
mediocră. Ei n-au 
una din acțiuni, 
ruleze în pluton.

prima etapă, 
clasament nu 

ne îngrijoreze, 
de timp sînt

a
mai 
fiind 

învingător ului, 
la nleeare.

(R.D.G.).

km. 75, iar | 
metri are loc 
mare o serie 
din pluton. In momentul 
acele cronometrelor arătau 3 ore de 
la plecare (km- 134) are loc eva
darea decisivă. Din pluton se des
prind : Melehov, Goransson (Suedia), 

Jarzebski și Piechaczek 
Eckstein (R.D.G.) și 
(Danemarca). Acești 7 

formidabil, deși 
La sprintul final

fost dominată 
importante, 
hotaritoare 

După 
din pluton 
Fornalczyk 

Bangs- 
bo<g (Danemarca), Kapitonov și Me- 
lehov (U.R.S.S.), Adamsson (Suedia> 
și Koțev (R.P.B.). ‘ 
ei reușesc sa ia 
1,20 min. In orașul 
are loc un sprint 
treaza următoarea 
Melehov, Farnalczyțk. 
htlează însă această

Beker
(R.P.P.).
Bangshorg 
alergători rulează 
plouă torențial, 
iînărul alzrgâtor sovietic Iurii Mele
hov învinge de o manieră entuzias- 
manta pe cunoscutul rutier Eckstein.

CLASAMENTUL ETAPEI (200 km):
1. I.
2.
3. 
timp.
curile: 26. W.
I. Stoica : 30 
timp ; 40. G.
44. L. Zanonî
Cosma 4549:18,0

DUPĂ 2 ETAPE T in- 
I. Melehov (U.R.S.S.) 

B. Eckstein (R.D.G.) 
A. Piechaczek (R.P.P.) 

timp ;
22. I

avut 
mul

CUR-

B. 
A.

Melehov (U.R.S.S.) 4h4t:00,&;
Eckstein (R.D.G.) 4541:02,0; 
Ptechaczek (R.P.P.)

Cicliștii

In scurtă vreme 
•.m avantaj de 
Plonsk (km. 69) 

lande se înregis- 
ordine: Schur.

Plutonul ani- 
acțiune la

GENERALE 
dividual : 
7h55:55,0; 
7h56:27,O;
același 
8hOl:58,O;
24 Gh. Rădulescu 
Moiceanu 81102:19.0 
8110219,0; 63. I.
Echipe. I. R.l
2. U.R.S.S. 23h52:^,„ 
23555:55,0; ... 9. R.P.R. 
Joi se desfășoară etapa 
ruta OIsztyn-Gdansk.

1.
2.

3.

același 
noștri au sosit pe lo- 
Ziegl.er 4h46:03,0; 27. 
Gh. Radulescu același 

Moîceanu 4h46:24,0 ; 
același timo ; 75. I. 

CLASAMENTELE

. 21. W. Ziegler 
Stoica 8h01:58,0; 
8h01:58,0; 35. G. 
; 37. L. Zanoni 
Cosma 81105:13,0.

23h51:44,0; 
3. R.D.G. 
2;4h05:54,0.

a ITI-a pe

BELGRAD, 3 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Marți seara au început primele par
tide din cadrul celor dmră semifinale 
Iată rezultatele lor:

R. P. UNGARA — R. P. POLONA 
53—43 (32—23). Baschetbaliștii ma
ghiari au intrat deciși pe teren să ob
țină « prețioasă victorie. Ei an 
în permanență inițiativa, înscriind 
puncte de Ja semidistanță.

R.P F. IUGOSLAVIA — R. D.
MANĂ 82—73 (34—-37). Meci extrem, 
de strîns. Basclictbaliștii germani erau 
să producă din nou o mare surpriză §i 
numai lipsa lor de experiență, cîr și 
forma excepțională a lui Koraci a făcut 
ca balanța 
mele două 
iugoslave.

R. S., 
64—51 (27— 30).
Izrael 
minute.
sportivii cehoslovaci au cîștîgat în final- 
S-au remarcat : Bobrouski, Konvicka,
Baumrufk (R.S.C.) șr Kaminski, Ckas&n, 
Cohen (Izrael).

R. P. BULGARIA—TURCIA 60—57 
(27—30). Victoiie obținută la marc 
luptă după un meci de-a dreptul drama
tic (în miw. 36 basclietl>al!i<tii turci con
duceau cu 4 puncte). Echipa bulgară a 
cucerit victoria cu ajutorul punctelor e>- 
trem de
Savov.

ților rteșm parc cu alh mai valoroasă 
cu cit. după comportările excelente 
meciurile eu ÎL P. Bulgaria și R. S. 
Cehoslovacă, echipa Izraelului se pre
zenta la acest joc cu șanse egale. Bas- 
ehcihaliștii romîni au avut o comportare 
foarte bună, obținând victoria la un 
scor concludent : 62—42 (32—25). E- 
chipa noastră a condus în permanență : 
6—0. 13—6, 16—14 (min. 12), 32—25 
si, după pauză, 40—28. 52—34 și
62—40.

Re prezentai» ții noștri au jucat ew mul
tă combativitate, păstrând în permanență 
un ritm. viu. Ei au destrămat continuu 
apărarea adversă în zonă, sau ,,®ui la

oi»“, înaerimd puncte numeroase prin 
pătrunderi, *an prin aruncări de la semi- 
distanță. Astfel, echipa 
va
cea

HRISTACHE NAUM

vîctoriei să se încline în ui ti
ni inufe în favoarea echipe»

CEHOSI.OVACĂ—IZRAEL 
Baschetbaliștii dîu 

au condus mai mult de 30 »le 
Cu o pregătire fizică superioară.

prețioase înscrise în final de

Meciul pentru titlul mondial 
de șah

PARTIDA A 18-
AVANTAJ PENTRU BOTVINNIK

noastră.
în ti Ini joi echipa Turciei, si
» K. S. ~ '

fie nemvm-sâ
trii : Kokorev
(R.P.F.L) au
(oarele formații :
CCI.ESCIJ S. \ Albn <L Wiswrr.
NOSlEVhJ L5. Fopcscu 4, NOVACKK
16, De mi an 1 : ÎZK.AEE — Coh<m 5, 
Shelief 2, Chemo -l. E'-hecl 2, K(tmin&ki
10. Kam 14. Hoffman 2. Chazan 3.

A he rezultate
Finllarrtl'a
Ângljia 99—50
K.F.G. 43—4& (16—28). In cadrul me
ciurilor <lîn seinii finale le <le miercuri sea
ră U.K.S.S.—R. V. Polonă 67—53 

i /38—26). : R.P.F. Iugoslavia — Belgia 
**3 >L (II — 21). La oi-a cîndl închidem 

•di ți a, l' ranț a eom d uctt în meciul eu 
IL P. Bulgaria cu scorul de 59 -43 
(min. 32).

care 
vineri 

Cehoslovace, continuă s* 
în acest camprânal. Arlli- 
(U.R.S.S.) și M abort ic 
condus foarte bine unul- 

K. P. KOMINA—TW-

t

înreg tist rate :
71—77 (40^-37);

(11—24):

Grecia—

Sueara—-

★
de palizi, echipa R.P. 
miercuri în întrecerea 
campioană europeană

două zile 
a reintrat 
titlul de 
categorică victorie obținută tn

După
Romane
pentru
print r-o
fața echipei Izraek Victoria re prezent an-

Reluarea meciului Botvinnik-Tal, 
pentru titlul mondial de șah, a stîrnit 
din nou interes, sala Teatrului de es
tradă din Moscova fiind plină pînă 
la refuz. Cu albele, Tal a încercat 
din nou să străpungă dispozitivul 
advers într-o apărare Caro-Kann, în 
care Botvinnik a adus o inovație în 
ordinea mutărilor. Tal a declanșat 
un atac pe flancul regelui, care însă 
a fost oprit curînd. Obligat să schim
be damele, campionul mondial n-a 
mai găsit resurse de 
atacului. Botvinnik a 
cu un joc cel puțin 
perspective mai bune 
mei. Pînă la întrerupere, șalangertil 
a reușit să cîștige doi pioni. In po
ziția de întrerupere, Botvinnik păs
trează apreciabile șanse de cîștig. 
Reamintim scorul meciului: l0*/2— 
6*/2 pentru Botvinnik.

DUMITRU STĂNCULESCU

Eeh pg de fotbal Jul Petroșani

Poarta este in primejdie 1 Se pare că mingea nu va mai putea fi oprită de către portarul care s-a aruncat aerobatic.
■ Dar nu, Boris Hacinski, cunoscutul portar al echipei Ț.S.K.A. din Moscova, s-a dovedit imbatabil și de data

aceasta. El a prins tn ultimă instanlă acest balon, fiind unul din cei mai buni jucători de pe teren in partida
• Spartak Erevan-ȚS.K.A. (2—4) Fota: A. IToaiki—Moscova

, • LA 20 MAI va. avea ioe la B-elgrail
‘ întâlnirea de tenis de masă dintre echi- 
$ pele Partizan Belgrad și Lokomotiv 
I Leipzig contând pentru ,,Cupa campio- 
Jnilor europeni*. învingătoarea acestui 
t.meci va juca cu echipa Progresul Cluj, 
| campioana țării noastre.

O SPECIALIȘTII de la cunoscuta fa- 
; brică de ceasuri din orașul Celiabinsk 
| (Uniunea Sovietică) au terminat recent 
^prototipul unui nou ceas de masă. Ori- 
Lginalitatea noului produs constă în a- 
f ceea că ceasul este împodobit cu sta- 
| tueta a doi fotbaliști în plină acțiune 
I și a fost „botezat" de către constructori 
» cu numele de „Fotbaliștii“. Peste puțin 
ftimp „Fotbaliștii** vor „evolua" și peste 
f hotare.

IN PALATUL U.N.E.S.C.O. din ca- 
kpitala Franței s-au desfășurat zilele tre- 
V cute lucrările Congresului al 26-lea al 
IAsociației internaționale a presei spor- 
Ftive. La lucrările Congresului au par- 
Bticipat 38 de delegați din 19 țări. In 
freiuda opoziției reprezentantului R.F.G., 
I Congresul a hotărît. prin vot secret, 
i primirea în Asociația internațională a 
Xpresei sportive a Uniunii presei șpor- 
Jtive din R.D. Germană. S-a hotărît în 
^unanimitate ca următorul congres al 
[Asociației internaționale a presei spor
tive să aibă Ioc în anul 1363, la Mos- 
pacova.
. RECENT, fn orașul Minsk a avut 
poc un concurs de selecție al țintașilor 
^sovietici în vederea campionatelor mon-

diale de tir de vinâto-are care 
loo în acest an la Oslo. Cel 
rezultat l-a obținut fostul 
mondial A. Kaplun, în proba 
cu 199 p. din 200 posibile. La 
runcate din șanț pe primul 
clasat S. Kalinin cu 286 p. din 300 po
sibile. urmat de V. Gilev cu 284 p. și 
I. Nikțandrov cu 283 p.

O DUPĂ echipa Spaniei, selecționata 
de fotbal a R.F. Germane este a doua 
reprezentativă națională europeană care 
s-a deplasat în ultimul timp în Ame
rica de Sud pentru a cunoaște la fața 
locului " ' ' * ' ' — - ’
înd la 
statului , _
campionatului mondial, 
germani .... ’11 _ __ ..____________
frîngere cu scorul de 3-1. Presa spor
tivă dij^ Chile a fost unanimă în a 
condamna jocw» dur al echipei R. F. 
Germane. „Dorim fotbal și nu rugbi“ 
— a scris ziarul „Clarîn“ din Santiago.

O ÎN VEDEREA apropiatelor campio
nate europene de box de la Belgrad* 
pugiliștii cehoslovaci se antrenează in
tens,- urmînd ca în zilele următoare să 
susțină eîteva întîlniri de verificare. 
Complet restabilit* Bohumil Nemecek, 
campion olimpic a! categoriei ușoară, 
și-a reluat pregătirile și va participa 
Ia campionate. Din. lot mai fac parte 
Josef Nemek (grea), Toere (semiusoară)* 
Nedela (muscă), Gajdos (pană), G. Ne
mecek (semimijlecie) etc.

vor avea 
mai ban 
campion 

de skeet, 
talere a- 
loc s-a

fotbalul sud-ameriean. Evolu- 
Santiago în compania echipei 

Chile* gazda viitoarei ediții a 
fotbaliștii vest- 

au suferit o surprinzătoare în-

continuare a 
intrat în final 
egal, avînd și 
pe flancul da-

învingătoare in R. P. Polonă
OLSZTYN 3 (prin telefon). Astăzi, 

pe stadionul pe care a avut loc so
sirea cicliștilor din „Cursa Păcii", 
s-a disputat o partidă amicală de 
fotbal între selecționata orașului și 
Jiul Petroșani. La meci au asistat 
20.000 de spectatori. Jiul a făcut un 
joc bun și a obținut o meritată vic
torie cu 2-0 (2-0), prin punctele
marcate de Manea (min. 8 și ‘1ST, 
Vineri, Jiul va juca Ia Bydgoszcz 
o combinată alcătuită din jucătorii 
celor două echipe locale din cate
goria A.

FOTBAL PESTE HOTARE
TORPEDO MOSCOVA Șl DINAMO 

KIEV LIDERI AUTORITARI

Intrecînd în cea de a V-a etapă 
j—0. pe Dinamo Tbilisi, cam

pioana 
toarea 
solidat poziția de lider 
cu 8 puncte din 10 posrbde. Pen
tru moscaviți 
echipei, 
repriză. 
Spartak Vilnius 

Daugava 
1—1. ‘ 
Rostov 3—2.

■O pe
Uniunii Sovietice și dețină- 
„Cupei“, Torpedo, și-a con- 

al seriei I

colegii loc de chib 
cu scorul de 3—l, 
puncte dîn tot atîtea 

Alte rezultate: Belarus
Kalev — Spartak 

2—2, Zenit Leningrad
Alma-Ata I—2. în această

P-
P-

înscris 
Ivanov,

căpitanul 
în prims

a
Valentin

Alte rezultate ale seriei :
Trud Voronej 

2—2, Daugava Riga — Neftianik 
Baku 1—1, Avangard Harkov — 
S.K.A. Rostov 3—2. Conduce Tor
pedo cu 8 p. urmată de 
Tbilisi, Neftianik, S-K.A. 
Avangard — 
Tn cea de a 
șurat marți 
Dinamo Kiev 
Confirmind forma 
află, dinamoviștii

trecut pe 
Moscova 
mulind 8 
sibîle.
Pahtaktor 1—3,
Erevan 
Kairat 
serie conduce Dinamo Kiev cu 8 
urmată de Dinamo Moscova — 6 
Moldova, T.S.K-A. și Pahtaktor 
fiecare cu cite 5 p.

din 
acu-
po-

ÎNTILNIRI INTERNAȚIONALE

CURSUL acestui an sportivii 
japonezi își. var face mai 
reciproce. Din Japonia vor 
Moscova 
fotbaliști

© ATLETUL american. Bill Nieder, 
reeordman mondial și campion olim
pic la aruncarea greutății, a hotărît 
definitiv să treacă la profesionism. Vii
torul său domeniu de activitate nu va 
fi însă sectorul de aruncări ci... rin
gul. Nieder va deveni boxer profesionist. 
Termenul : trei luni de aci înainte.
• ÎN

sovietici și 
multe vizite 
pleca spre 
voleibaliști, 
pentatlonului modern, 
face drumul spre Tokio echipe de gim- 
naști și atleți.

® AȚI auzit desigur de renumitul 
Ricardo Zamora, unul din cei mai buni 
portari din lume, care a făcut epocă 
acum vreo 30 de ani. Ei bine, numele 
său este din nou în actualitate. Fiul 
său, Ricardo Zamora, jp., portar la e- 
cliipa Mallorca, va fi în curînd trans
ferat la F.C. Barcelona.

© DUPĂ victoria pe care a obținut-o 
în fața lui Valdez, Davey Moore țin
tește și spre titlul de campion mon
dial la categoria ușoară, deținut de Joe 
Brown, in caz că meciul nu se va per
fecta, Moore își va pune în joc titlul 
de campion mondial la pană fie în fața 
englezului Terry Spinks, fie în fața 
japonezului Takayama. De notat că 
Spinkș este cei caro a fost gratificat 
de către juriu, în 1956, la Melbourne, 
cu titlul de campion olimpic la muscă,

atleți, halterofili, 
si specialiști ai 
Din U.R.S.S. vor

Dinamo 
Rostov și 

fiecare cu cîte 6 ft 
doua serie s-a desfâ 

meci de tradiție • 
Dinamo Moscova, 
bunii în 
din Kiev

un

care 
au

se 
în-

după un meci în cate învingătorul real 
era Mircea Dobrescu.

® SCANDALURILE de la meciurile de 
fotbal din Argentina se datorează - 
după părerea federației de specialitate 
din această țară - în cea mai mare 
parte arbitrilor. Una dintre măsurile 
preconizate pentru curmarea lor este... 
încurajarea recrutării de arbitri femei ! 
Probabil că federația mizează pe... ga
lanteria a rg e-nt i nie n il o r....

@ Czl BOXUL profesionist a încetat 
de mult să mai aibă contingențe reale 
cu £-portuI, mai ales atunci 
pe miiniîe afaesrSștihor, este 
știut. Dar ca im regizor d* meci 
meargă piuă acok> incit să 
un 1 _____ ____
să impună spectatorilor 
geare. aceasta dețM.ș>este 
duxile“ în materie. Recent, 
Bro-wn—C^aFiev disputat la Londra, 
ganizatorul întâlnirii. Jack So’omons, 
cerut ziariștilor să vină la mecî«. îm
brăcat i în smoking («).

q UN FA?T interesant petrecut în 
Argentina i președintele clubului pro
fesionist de fotbal River Plata a fost 
dat în judecată de către trei din jucă
torii echipei, internaționalii Menendez, 
Onega și Zarate, pentru eă a făcut de
clarații 
cloială 
cătoriii 
aceasta 
riale...

mat aibă conting^nți
cină intră 
un lucru 

_ âuri să
pînă acoto incit să corofmade 

meci de box cu un spectacol șu.» 
de ii- 
,a’ec>r- 
meciul 

°7

ținuta 
toah* 

la

în-
Jh-

publice în care a pus la 
valoarea acestor $ jucători, 
l-au dat în judecată pentru că 
le-ar aduce prejudicii mate-

i pe
întreprinde în Izrael, echipa

In primul meci al turneului 
care-1 î ' ............................
engleză de fotbal Chelsea a jucat la 
Haifa cu echipa clubului Hapoel de 
care a dispus cu scorul de 1—0 
(1—0).

★
La Belgrad s-a disputat întîlnires. 

internațională de fotbal dintre echi
pele selecționate, de juniori ale Iugo
slaviei și R.D. Germane. Fotbaliștii 
iugoslavi 
scorul die

® F.C.
tru finala 
Per,i“> 
Hamburg, în cel de al treilea joc, 
disputat ieri la Bruxelles. Golul deci
siv a fost înscris de Evarristo în 
mîn. 43. După cum se știe, primele 
două întîlniri ale semifinalei indica
seră egalitate ■ 1-0 la Barcelona și 
1-2 la Hamburg (golul spaniolilor 
fusese marcat în ultimul minut).

® Ieri, la Alena, s-a disputat înlîl- 
nirea inicrn-atională Ci’ccîa—Irlanda <lo 
l\or<l, <lin cadrul preliininariitwr campio
natului nioudial. Gazdele au cîștîgat 
eu «coiul de î—1 (1—0).

C tn luriu-u iu Italia, echipa engtez.il 
Vianebester United a înlreent formafia 
italiană Torino rit 2- 9.

au
2_
Barcelona s-a calificat pen- 

„Cupei campionilor euro- 
, învingînd cu 1-9 (T-O) pe S.V.

obținut victoria cu 
1 (0—0).

U, T. ARAD ÎNVINSA LA ERFURT

Ieri la Erfurt. U.T.A. a susținut 
cel de al doilea foc in R.D. Germană. 
Echipa arădeană a jucat cu formația 
de prima categorie. Turbine, în fața 
căreia a pierdut cu 3—1 (2—1). Go
lurile au fost înscrise îrt ordine de: 
Florut (min. 11), Sranke (39). Gratz 
(41) și Knobloch (5-1).
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