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Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Cu prilejul celei de a 40-a aniversări a înființării Partidului Comu

nist din Romînia, eveniment de deosebită importanță istorică în viațt 
poporului romîn, Uniunea de Cultură Fizică și Sport, în numele tuturor 
sportivilor și al membrilor ei, transmite Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, un salut fierbinte.

De-a lungul existenței safe Partidul a fost singurul care s-a ridicat 
hotărît la luptă pentru apărarea intereselor vitale ale maselor largi mun- 
:itoare, împotriva exploatării și jafului capitalist, pentru eliberarea țării 
ie sub jugul fascist. Partidul a luptat cu abnegație și eroism pentru 
:auza libertății și fericirii poporului, pentru independența patriei, pentru 
socialism.

Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, în 
mii puterii populare țara noastră a cunoscut un avîint fără precedent 
in toate domeniile de activitate. S-a făurit baza economică a socialis- 
nului, țara noastră 
vîrșirea construcției 
azi oamenii muncii 
inovării consecvente 
'iste triumfătoare.

Alături de celelalte domenii de activitate, datorită conducerii de 
:ătre Partidul Muncitoresc Român, cultura fizică și sportul a cunoscut 
in anii regimului de democrație populară o uriașă dezvoltare. Dacă 
In trecut sportul dim țara noastră era apanajul celor avuți, servind 
ca armă de întărire a exploatării capitaliste, mijloc de cultivare a 
naționalismului burghez, a urii rasiale și ațîțării șovine, astăzi el a 
devenit un bun de preț al oamenilor muncii, contribuind la întărirea 
să Stații maselor, dezvoltînd in rîndul tineretului aptitudini multila
terale fizice și intelectuale, servind scopului nobil de educare a spor
ii vilor ca cetățeni patrioți, 
și prieteniei între popoare, 
gloriei sportive a patriei, 
cuceriri revoluționare.

Dacă Romînia, aflată 
ajuns astăzi o țară înaintată și în acest domeniu, mîndrindu-se cu 
campioni olimpici, mondiali și europeni, dacă cultura fizică și sportul 
a devenit un bun al oamenilor muncii de la orașe și sate, dacă spor
tivii patriei noastre au Ia dispoziție stadioane moderne de mare capa
citate, săli de sport bine utilate, bazine de înot, cabane turistice, 
precum și mii de baze sportive, toate acestea se datoresc grijii deo
sebite și permanente pe care o manifestă Partidul Muncitoresc Român 
pentru mișcarea de cultură fizică și sport, pentru dezvoltarea im
petuoasă a sportului în patria noastră.

Recunoscători pentru toate cele făurite în anii orînduirii noastre 
tlemocrat-populare, membrii Uniunii de Cultură Fizică și Sport, spor
tivii patriei noastre, încredințează Partidul Muncitoresc Romîn că vor 
munci cu și mai multă sîrguință, în fabrici, în uzine, pe ogoare, în 
școli și instituții, pentru a da viață mărețului program de desăvîrșire 
a construcției socialist? că vor lupta cu eforturi înzecite pentru a 
obține noi succese în dezvoltarea culturii fizice și sportului din țara 
noastră.

Uniunea de Cultură Fizică și Sport se angajează în fața Parti
dului, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, că tnu va precupeți nici un efort în munca de continuă 
lărgire a bazei de masă a sportului nostru, că va lupta neîncetat 
pentru ridicarea măiestriei sportivilor, astfel ca performanțele lor să 
iie la nivelul actualelor rezultate sportive europene și mondiale, că 
va milita la un nivel și mai înalt pentru educarea sportivilor în spi
ritul moralei comuniste, al dragostei înflăcărate față de patrie și de 
Partidul Muncitoresc Romîn.

TRAIASCA PARTIDUL MUNCITORESC ROMÎN. INIȚIATORUL 
Șl ORGANIZATORUL VICTORIILOR POPORULUI MUNCITOR, 
FĂURITORUL VIEȚII NOASTRE NOI!

a pășit în>tr-o nouă etapă de dezvoltare — desă- 
sociaiiste. Toate realizările cu care se mîndresc 

de pe întreg cuprinsul patriei sini rezultatul pro- 
de către partidul nostru a politicii marxist-Ieni-

devotați construcției socialiste, cauzei păcii 
hoitărîți și curajoși în lupta pentru ridicarea 
plini de abnegație pentru apărarea marilor

altădată la periferia sportului mondial, a
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Mîine încep întrecerile Campionatelor internaționale 
de gimnastică ale R. P. R.

Succes deplin!
- ► începi nd de inline, sala Horească X
'"'din Capitală, de a tît ea ori gazdă'"' 
«.primitoare a marilor competiții inter- 
-• naționale, va îmbrăca din nou haina

sărbătoare. Ea va fi teatrul de*/
- ► desfășurare a celei de a IV-a ediții < t 
"’a Campionatelor internaționale de/ 
*» gimnastică ale R.P.IC, adevărată a--.»

vanpremieră a „Cupei Europei**. Spec-'"' 
/talOrii care vor fi prezenți vineri,/ 
*> sîmbătă și duminică în tribunele sălii -- 
/vor avea prilejul să urmărească între-/
< ► cerea gimnaș Iilor și gimnastelor din < ►
•“9 țări. Printre aceștia, se află con-'" 
/curenți bine cunoscuți în lumea în- 
*»treagă, care au ocupat locuri fruntașe < * 
’ "in marile competiții. * ’
- ►. Sin tem siguri că întrecerea se va*»

ridica la un înalt nivel tehnic din-/
/du-ne posibilitatea de a urmări e-
< - voluția gimnasticii pe plan mondial. " ‘ 
/In același timp, și acesta este un/,

lucru important, concursul va con-** 
""tribui la întărirea prieteniei dintre/ 

sportivii participant, la cunoașterea*» 
**lor reciprocă.
«- Run venit și deplin succes tuturor * * 
.participanților la cea de a IV-a ediție*» 
* a Campionatelor internaționale de ’

** gimnastică ale Republicii Populare"/ 
► Romîne !

>♦4 ♦ 4 ♦ ♦ > W4♦ » ♦

Gimnasta italiană Miranda Cicognani, 
cunoscută publicului bucureștaan de la 
concursurile din anii trecuți, va fi din 

nou prezentă la aceste întreceri
In ultimii 4 ani, în fiecare primă

vară gimnaștî și gimnaste renumite 
își dau întîlnire în capitala țării noas
tre, la Campionatele internaționale 
ale R. P. Romîne. Această compe
tiție se bucură de mare popularitate 
în lumea iubitorilor acestui sport. Ca 
dovadă, și în acest an — la cea de 
a IV-a ediție a ^internaționalelor" 
— vor participa la întreceri numeroa-

Gheorghe Tohăneanu, unul dintre repre
zentanții tării noastre la campionatele 
internaționale ale R.P.R., execlltind • 

săritură la cal
se țări, care trimit la București pe 
unii dintre cei mai valoroși concu- 
renți.

Spectatorii bucureșteni vor putea 
asista la o întrecere de înalt nivel 
tehnic, la un spectacol sportiv de o 
rară frumusețe. Cei prezenți în sala

(Continuare in pag. a 2-a)

Modificări în echipele de fotbal ale Turciei
Formația secundă sosește azi în București —

ISTANBUL 10 (prin telefon). — 
Pe zi ce trece, interesul pentru me
ciurile Turcia-R. P. Romînă devine

tot mai mare. Ziarele

In ajunul ,,triunghiularului“ de floretă jete:
R. P. Romînă — R. P. Ungară Italia

antre- 
condu-
Ozari, 

Sandro

Ne mai despart doar două zile de 
a de a III-a 
unghiular de 
ină — R. P.
ai importantă 
lă de ftoretă 
zează în acest
In rîndurile de față vom face un 
ort istoric al primelor două ediții 
? „triunghiularului"...
• Prima ediție a acestui important

ediție a concursului 
scrimă R. P. Ro- 

Ungară — Italia, cea 
întrecere internațio- 

fete pe care o orga- 
an tara noastră.

în februarie 1959 
meciul inaugural,

MARIA VICOL

concurs a avut loc 
Ia Budapesta. In 
reprezentativa R. P. Romîne mareînd 
o pregătire foarte bună a întrecut 
pe cea a Italiei cu scorul de 11—5.

In meciul următor, echipa R. P. 
Ungare a dispus la un scor categoric 
de reprezentativa Italiei : 13—3.

In întîlnirea care urma să decidă 
pe cîștigătoarea „triunghiularului", 
floretistele țării noastre au cedat la 
un scor sever în fața trăgătoarelor 
R. P. Ungare : 4—12. Clasamentul ge
neral pe echipe : I. R. P. Ungară ;

R. P. Romînă; 3. Italia.

• Ediția următoare a concursului 
fost găzduită de Italia (mai — 1960) 

în localitatea Spezia. Concursul a 
fost „deschis" — ca și la Budapesta 
— de echipele R. P. Romîne și Ita
liei. Reprezentantele țării noastre au 
cîștigat cu același scor: 11—5.

„Triunghiularul" a revenit tot flo- 
retistelor maghiare (Domolky, Ago- 
ston, Kovacsne, Juhasz, Reytd, Sze- 
keline) în urma 
lași scor, 9—7) la 
mine și Italiei, 
țării noastre, iar 
chipa Italiei.

Juhasz, 
victoriilor (cu ace- 
echipele R. P. Ro-

Pe
pe

locul 2, echipa 
ultimul loc, e-

de sîmbătă din• Pentru întîlnirea
Sala sporturilor din Constanța, lotu
rile celor trei echipe participante au 
în componența lor următoarele tră
gătoare :

R.
Ene, 
larie

R.
Agoston-Mendelenyi, 
hasz și Szekeline.
, ITALIA: Ragno, 
ciotta, Sancuinetti, 
lombetti.

publică pe 
larg amănunte despre pregătirile celor 
patru echipe. Reportajele cu privire 
Ia jucătorii romîni sînt însoțite de 
date personale și fotografii.

Prima echipă a Turciei se 
nează zilnic la Ankara, sub 
cerea antrenorului Coskun 
care-1 înlocuiește pe italianul
Puppo, plecat pentru scurt timp în 
Italia. Miercuri seară echipa Turciei 
a susținut un joc de antrenament cu 
Genclerbirligi din Ankara. In echipă 
s-au produs două modificări : portar 
titular este Ozcan, iar Turgay rezer
vă ; Can — accidentat într-un 
de campionat — nu va juca, în 
Iui fiind chemat în lot Lefter, 
a și plecat marți la Ankara.

Ozcan—Ahmet 
Mustafa I—

meci 
locul 
care 
Iată

P. ROMINA : Olga Szabo, Ana 
Ecaterina I.azăr, Geta Sache- 
și Maria Vicol.
P. UNGARA : Reytd, Ddmdlky, 

■ ■■ Kavaasne, Ju-

Passini, Mas-
Camber și

Taleriștiî noștri pleacă azi la Moscova
Selecționata de talere și skeet a. ță

rii noastre pleacă astăzi la Moscova 
unde va participa, alături de trăgă-

Mllnc scară, în sala Dinamo

selecționata București— Selecționata Berlin la lupte
i.
67
V.
87
N.
loc 
începînd de la ora 19.

Mîine seară, luptătorii noștri vor 
itilni selecționata Berlinului, într-un 
îeci care are ca scop o ultimă verifi- 
are înaintea campionatelor mondiale 
5 vor avea loc la Yokohama. For- 
rația noastră va fi alcătuită astfel : 
2 kg — D. Pîrvulescu; 57 kg —

Cernea; 62 kg — M.
kg — M. Boloca-n; 73 
Bularca; 79 kg 
kg — Gh. Popovici; 
Martinescu. întîlnirea
în sala Dinamo din Capitală

Sultz ; 
kg — 

I. Țăranu ;
grea — 

va avea

torii sovietici și cubanezi, la un im
portant concurs de talere aruncate 
din turn. Trăgătorii romîni își vor conti
nua apoi turneul în R.P. Polonă. Tre
buie să arătăm că echipa U.R.S.S. 
este campioană mondială șl europeană 
iar printre componenții ei se numără 
talentatul trăgător Kaplun, deținătorul 
titlului mondial șl campionul euro
pean Dur nev.

Lotul nostru se compune din urmă
torii trăgători : I. Dumitrescu, Șt. Po-
povici, Gh. Enache, D. Dancitt și 
I. Albescu.

formația Turciei A:
I, Naci, Ismail—Suat,
Tank, Lefter, Metin, Aydin, Zeynel. 
Rezerve : Turgay, Ahmet II, Seref, 
Hilmi și Mustafa II.

Echipa B s-a antrenat, pentru ul-

tima dată, marți, pe stadionul „Mi- 
hat Pașa" din Istanbul. Antrenorul 
Seref Gdrkey a insistat asupra jocu
lui liniei de atac. Echipa pleacă joi 
dimineață la ora 10 cu avionul spre 
București. Și în această formație a-a 
produs o modificare : portar titular 
este Necmi. Iată echipa : Necmi— 
Candemir, Osman, ~ 
ya—Ogiin, G&rcan, 
Yuksel. Rezerve : Varol, 
met Turta, Miinhacettin 
Echipa va fi condusă de 
și însoțită de trimiși ai 
Istanbul („Millet", 
riet“ etc.).

Aici, timpul este variabil: clnd • 
frumos, cînd plouă. Totuși, foarte 
mulți spectatori din Istanbul se vor 
deplasa la Ankara. De altfel, afișe 
mari lipite în oraș, invită pe iubitoriii 
fotbalului să asiste la jocul de ia- 
Ankara.

Basri - Ismet, Ka- 
Senol. Biroli

IsmaU, Ah- 
și Candon. 
Saim Kaur 

ziarelor dta 
,Tanin", „Cumhu-

M. T,

T. STAMA

O

Aspect de la antrenamentul de ieri al lotului A. Constantin (in tricou alb), ; 
reia balonul cu capul



CONCURSURI...
PLOIEȘTI. Pe stadionul Petrolul 

din localitate s-au desfășurat Între
cerile din cadrul „Cupei Primăverii". 
Cîteva rezultate : BARBAȚI : 1000
m: Cr. Ștefănescu 2:45,0; 3000 m :
V. Puiuleț 9:20,0; greutate : St. Du
mitrescu 12,17; ciocan : St. Dumi
trescu 44,18; FEMEI : 100 m : Ec. 
Potoroacă 13,4; lungime : Ec. Poto- 
roacă 4,71. (FL. ALBU-corespondent).

BUCUREȘTI. Pe stadionul „23 Au
gust" a avut loc duminică faza ra
ională a campionatului republican de 
juniori și a concursului republican 
de copii. La întreceri au participat 
peste 600 de tineri. Cu acest prilej 
s-au remarcat elevii reprezentînd Șc. 
med. 13 (prof. M. Petrescu), Șc. med. 
29 (prof. Em. Jecu), SSE (prof. I. Po- 
pișteanu) etc. Cîteva rezultate : JU
NIORI : 100 m: Gh. Zamfirescu 
(S.M. 23) 11,5; 200 m : Gh. Zamfires
cu 23,9; 110 mg (91,4 cm) : M. Dră- 
culeț (Met. 23 August) 15,8; disc 
(1,5 kg) : H. Diaconescu (SM 13) 40,27; 
JUNIOARE: 60 m: Ec. Dumitru
(SM 2) 11,8; 100 m: M. Lupu (SM 
13) 13,9; 200 m : V. Gheorghinoiu
(SM 18) 29,5; lungime : M. Lupu 
4,80; greutate: G. Niculescu (SM 
13) 8,88; COPII : 60 m : V. Niculescu 
(Met. 23 August) 8,0; 60 m fete : L. 
Nica (SM 29) 8,8; lungime fete :
El. Slarciu (SSE 2) 4,33 ; înălțime fete: 
D. Cătuneanu (CSS) 1,25; greutate 
(3 kg) : N. Vutaru (Met. 23 August) 
7,41. (N. D. NICOLAE-corespondent)

In cadrul unui concurs desfășurat 
pe stadionul Dinamo, Virgil Mano- 
lescu a aruncat discul la 50,12 m, 
iar Lucian Cotler a obținut 44,05 m.
I. a 5 km marș: I. Popa și H. Ră- 
cescu 22:29,0.

BRAȘOV. Pe terenul Șc. medii 2 
din localitate a avut loc faza orășe
nească a campionatelor republicane 
școlare. Elevele Șc. medii 1 (prof. 
Matilda Czoppelt) s-au prezentat 
bine pregătite. Se cuvine să criticăm 
absența de la concurs a elevelor de 
la SM 3 (prof. M. Mosor), SM 4 
(prof. EL Floricioiu) și SM 5 (prof. 
L. Handrea). Cîteva rezultate: FETE: 
60 m : EL Kessler 8,6; 100 m : S. 
Schmidt 13,6; 500 m: R. Feltes 1:33,6 
(C. GRUIA-coresp. regional)

MEDIAȘ. „Cupa Primăverii" : BAR
BAȚI : 100 m: C. Mihai și G. Zikeli
II, 4; suliță: M. Militaru 49,70; cio
can : F. Amels 47,60; FEMEI : lun
gime : V. Popescu 5,38; suliță : I. 
Binder (1944) 35,20.

ROMAN. „Cupa Primăverii" : BĂR
BAȚI : 400 m: C. Paghidas 52,6; 
1000 m: V. Florea 2:32,5 ; 3000 m : 
V. Florea 8:33,6; 200 mg: C. Paghi-

Finala campionatului republican pe 
echipe la gimnastică, desfășurată la 
sfirșitul săptămînii trecute a confir
mat creșterea continuă a gimnasticii 
noastre și a însemnat un prilej de 
consacrare pentru o serie de ele
mente tinere. Lupta pentru ocuparea 
primelor locuri a fost deosebit de 
dîrză, în special la băieți. Prezentîn- 
du-se la finală cu o formație mai 
slabă decît în anii trecuți, echipa 
Dinamo București n-a reușit să-și 
păstreze titlul. C.C.A., luptînd din 
răsputeri, a întrerupt șirul victoriilor 
echipei Dinamo cucerind pe merit 
titlul de campioană. O comportare 
demnă de laudă a avut și echipa 
Știința București, formată din gim- 
naști tineri, care au luptat de la 
egal eu primele două forma
ții. La fete, Știința București a cîș- 
tigat fără emoții. Gimnastele noastre 
fruntașe s-au comportat foarte bine. 
In ultimul timp ele și-au schimbat 
toate exercițiile liber alese, le-au 
îmbogățit cu noi elemente grele și 
combinații valoroase. O comportare 
frumoasă au avut și echipele Dinamo 
București și Clubul Sportiv Școlar 
București. Dar adevărata revelație a 
concursului feminin a constituit-o 
formația Farul Constanța, alcătuită 
din gimnaste tinere, foarte bine pre
gătite și cu perspective dintre cele 
mai frumoase. Antrenoarea echipei, 
prof. Jeana Baltă, a depus o muncă 
neobosită pentru creșterea acestei 
echipe.

Din păcate însă, pe lingă forma
țiile bine pregătite Ia concurs s-au 
prezentat și echipe al căror nivel a 
fost departe de a fi satisfăcător. Ast
fel, Voința Oradea, Școala medie din 
Giurgiu, atît la fete cit și la băieți, 
Școala sportivă U.C.F.S. Cîmpina la 
băieți cu pregătirea actuală n-au a- 
vut ce căuta în finala campionatelor. 
De altfel echipele feminine de la O- 
radea și Giurgiu au șl fost excluse 
din concurs după prima zi, pentru 
slaba lor prezentare.

In general, finala campionatului a

REZULTATE„.
das 27,2; înălțime : R. Căpțan 1,75; 
5 km marș : A. Hirjoi 23:17,0; FE
MEI : 500 m : L. Păuleț 1:18,2; I. 
Flaișer II 1:23,4; înălțime: A. Cău- 
tișanu (1945) 1,38; disc : E. Cojocaru 
31,60.

TURDA. „Cupa Primăverii": BAR
BAȚI : 1000 m : I. Koto 2:45,4; înăl
țime : V. Mure șan 1,77; greutate: 
i. Gydry 12,39; disc: I. Gydry 41,88; 
5 km marș : L. Bănete 26:17,2; FE
MEI : 500 m : M. Giurgiu 1:25,2; înăl
țime : E. Surdea (1945) 1,38 ; greutate: 
M. Pop (1946) 10,12, M. Szekely 10,10; 
suliță :D. Dimbeanu (1946) 34,73.

REȘIȚA. „Cupa Primăverii": BĂR
BAȚI : 100 m : R. Wolf 11,4; O. 
Schimpf 11,5; 3000 m : Gh. Barbu 
9:36,4; 5 km marș : I. Catrina 26:23,4; 
lungime : W. Keller 6.50; prăjină: 
Gh. Boată 3,25 ; greutate : I. Hegedus 
13,39; ciocan : E. Kiss 43,25; FEMEI: 
80 mg: F. Grama 12,7; 4x100 m: 
SSE 52,6

Actualități...
• La 20 mai se va disputa primi 

reuniune din cadrul competiției 
dotată cu „Cupia Victoria". Clubul 
Victoria, care organizează această 
competiție, anunță că înscrierile se 
primesc la sediul clubului (Calea 
Victoriei nr. 116) pînă în ziua de 
17 mai. Reuniunile vor avea loc pe 
stadionul Victoria (fost C.A.M. 
Belvedere) iar în caz de timp ne
favorabil, în sala de festivități a 
întreprinderii „Bere Grivița".

• In toate țările pregătirile pen
tru campionatele europene de Ia 
Belgrad au intrat într-un stadiu 

avansat. Prima garnitură a R. D. 
Germane se pregătește intens pentru 
această confruntare. In programul 
de pregătire al boxerilor germani 
figurează și o serie de meciuri de 
verificare cu pugiliști străini. Astfel, 
la invitația organelor sportive din 
R.D.G. o echipă de tineret a țării 
noastre se va deplasa, în perioada 
18—29 mai, în țara prietenă, pentru 
a susține cîteva meciuri cu cei mai 
buni boxeri germani. Lotul nostru 
cuprinde, printre alții, pe următorii 
boxeri: C. Ciucă. A. Olteanu, FI. 
Pătrașcu, I. Dinu, M. Dumitrescu, 

MNRSt

cîteva considerații pe marginea finalei campionatului republican pe echipe
scos in evidență creșterea nivelului 
de pregătire, în special la fete, ca 
urmare a introducerii exercițiilor li
ber alese pentru toate categoriile și 
a aplicării noilor amendamente teh
nice. Acest lucru a contribuit direct 
la îmbogățirea bagajului de cunoș
tințe a concurentelor. La băieți insă 
se observă o serioasă rămînere in 
urmă față de progresul efectuat de 
formațiile feminine. Exercițiile gim- 
naștilor au fost îmbogățite cu ele
mente grele, dar aceste mișcări, în 
majoritatea cazurilor, nu sînt execu
tate corect și curgător, iar tehnica 
lor este greșit însușită. Exercițiile la 
calul cu minere și la bară sînt cele 
mai deficitare. La sol și la paralele, 
in schimb, s-a constatat un progres. 
Lipsa forței constituie încă o piedică 
serioasă in executarea multor ele

mint încep întrecerile campionatelor internaționale ale R.P.P.
(Urmare din pag. 1)

Floreasca vor putea urmări măiestria 
sportivilor sovietici, cehoslovaci, ger
mani, polonezi sau italieni ca și evo
luția reprezentanților noștri. Sportivii 
romîni s-au pregătit cu sîrguință pentru 
această întrecere importantă și desi
gur că ei vor depune toate eforturile 
pentru o comportare cit mai bună.

Campionatele noastre internaționale 
se vor desfășura după sistemul „Cupei 
Europei": fiecare țară participantă va 
prezenta la concurs doi gimnaști și 
două gimnaste. Clasamentul se va 
face la individual compus și la apa
rate. Iată și programul întrecerilor: 
vineri, 12 mai, ora 18 :concursul mas
culin; sîmbătă, 13 mai ,ora 18: con
cursul feminin; duminică 14 mai ,ora 
11: concursul masculin pe aparate 
(primii 6 clasați pe fiecare aparat); 
ora 19: concursul feminin pe aparate 
(primele 6 clasate pe fiecare aparat). 
Țara organizatoare are dreptul să

Mareîe premiu al
După o întrerupere de mai mulți 

ani, amatorii sportului cu motor 
din București au din nou prilejul 
să urmărească pe fruntașii moto- 
ciclismului nostru în întreceri de 
viteză pe circuit. Așa cum am 
anunțat, „Marele premiu al orașului 
București" este o competiție des
chisă atît alergătorilor fruntași cit 
și marii mase a posesorilor de mo
tociclete și scutere.

Inaugurarea curselor de viteză pe 
circuit în actualul sezon aduce 
amatorilor de sporturi mecanice un 
element nou și anume alergări de 
scutere. Faptul constituie un eve-

Gh. Voiculescu (C.C.A.) în timpul unei 
întreceri de viteză pe circuit. Pe acest 
valoros motociclist îl vefi putea urmări 
cu prilejul alergărilor de duminică

C. Anton, V. Badea, D. Gheorghiu, 
I. Ivan, N. Motoc.

In aceeași perioadă va sosi în 
Capitală selecționata secundă a 
R. D. Germane, care va face an
trenamente comune cu prima noastră 
echipă. La începutul săptămînii s-au 
prezentat la lot toți boxerii selec
ționați pentru campionatele europene, 
adică: M. Dobrescu, N. Puiu. C. 
Gheorghiu, G. Simonca, I. Mihalic, 
V. Mîrza, M. Balaș, 1. Monea, Gh 
Negrea și V- Mariuțan. Majoritatea 
dețin o formă satisfăcătoare astfel 
că antrenorii Ion Chiriac și Flores 
Costin insistă în prezent asupri 
execuției corecte a unor procedee 
tehnice.

• Cunoscutul boxer scoțian Dick 
McTaggart și-a reluat activitatea și 
se pregătește intens pentru campio
natele europene. De altfel, el este 
titular în echipa Scoției care va 
face deplasarea la Belgrad. Iată 
ceilalți componenți ai reprezentativei 
scoțiene: Mogowan (muscă), McKai 
(cocoș), Woodhome (pană), Malcolm 
(semimijlocie). Mc. Kenzie (mijlocie 
mică), Keddie (mijlocie), Fisher 
(semigrea), Menzie (grea).

mente, în special la inele, iar rezis
tența insuficientă îngreuiază duce
rea la bun sfirșit a exercițiilor. An
trenorii echipelor de băieți trebuie 
să se gîndească foarte serios la înti
nerirea formațiilor și la pregătirea 
gimnaștilor în lumina cerințelor ac
tuale ale gimnasticii.

La fete nivelul de pregătire s-a 
îmbunătățit foarte mult; o serie de 
gimnaste tinere execută mișcări de 
mare dificultate, bine însușite. Se 
observă totuși lipsa de grație la exe
cutarea elementelor grele artistice și 
a celor de legătură, în special la 
gimnastele tinere. Acest lucru im
pune practicarea sistematică a gim
nasticii artistice.

O constatare îmbucurătoare este 
creșterea multor elemente tinere, pro

prezinte la întrecere mai mulți con
curenți.

Culorile țării noastre vor fi repre
zentate de : Elena Leuștean, Sonia 
Iovan, Emilia Liță, Atanasia Zîmbre- 
șteanu, Elena Niculescu și Uta Pore- 
ceanu — la fete și de Frederic Orendi, 
Gheorghe Stanciu, Gheorghe Tohă- 
neanu și Ion Zamfir — la băieți.

Marți și miercuri au sosit în Capi
tală primii oaspeți: reprezentanții 
R. S. Cehoslovace, R. P. Polone și 
Italiei. Aceștia sînt : Libuse Cmiralo- 
va. Hanna Rujickova, Vaclav Kubic- 
ka, Vladislav Pazdera (R. S. CEHO
SLOVACA), Gizela Niedurna, Erika 
Mondra, Josef Rainis, Andre) Wronka 
(R. P. POLONA), Miranda Cicognani, 
Rosella Cicognani, Giovanni Carmi- 
nucci, Angelo Vicardi (ITALIA).

lin reușit concurs
GALAȚI (prin telefon). Asociația 

sportivă „Motorul" în colaborare 
cu F.R.M. a organizat în localitate 
un interesant concurs de motocros 
la care au participat echipele: 
Dinamo. Metalosport, Metalul și 
Rapid din București, precum și for
mațiile Locomotiva Ploiești. Poiana 
Cîmpina și Meteorul Galați.

Concursul a constituit un sever

Aslăz», o nouă etapă în
Astăzi se dispută meciurile etapei 

a Xl-a a campionatelor republicane 
de handbal în 7 care urma să se des
fășoare în ziua de 30 aprilie. Din 
programul etapei, jocurile Petrolul Te- 
leajen — C.C.A., C.S.M.S. — Rapid 
București și Știința București — Di
namo Bacău au o importanță foarte 
mare pentru echipele aflate în zona 
retrogradării (seria I).

Meciurile din Capitală (Dinamo 
București — Știința Galați și Știința 
București—Dinamo Bacău), se desfă
șoară, în această ordine, de la ora 16,15 
pe stadionul Dinamo. In țară, mai sîit 
programate meciurile Dinamo Tg. Mu
reș — Dinamo Brașov și Tehnometal 
Timișoara — Știința Craiova.

movarea lor în echipe, în categorii 
superioare. Iată cîteva exemple : 
Niculina Gheorghe, Ana Moldoveanu 
(Farul Constanța), Suzana Bodor, Ana 
Mărgineanu (Dinamo București), 
Cristina Andrița, Mariana llie (Clu
bul Sportiv Școlar Buc.), Maria Ta- 
masi, Ecaterina Adorjanyi (C.S.S. 
Harghita Tg. Mureș), Gabriela Pari- 
sianu, Cristina Doboșan (C.S.S. Bana
tul Timișoara), Petre Miclăuș, Gh. 
Condovici (Știința Buc.), Mihai Stan- 
ciu, Zoltan Finta (Știința Cluj), An
ton Kadar (Harghita Tg. Mureș) etc. 
Acești concurenți tineri și încă mulți 
alții au frumoase perspective și con
stituie un prețios fond de rezervă 
pentru selecționatele țării.

ILDICO RUSSU-ȘIRIANU

Pentru campionatele internaționale 
de gimnastică ale R.P.R. care vor 
avea loc în zilele de 12, 13 și 14 mai 
a.c. în sala Floreasca, sînt valabile ur
mătoarele serii de bilete după cum 
urmează :

— vineri 12.V.a.c. orele 18, seria 147; 
sîmbătă 13.V. orele 18, seria 148; du

minică 14.V. orele 11, seria 150; du
minică 14.V. orele 19, seria 149.

Biletele pentru această manifestație 
au fost puse în vînzare la chioșcul 
special din str. Ion Vidu, iar în zilele 
respective la casele sălii.

Sint valabile următoarele permise :
— albastre și roșii piele, albastre 

dermatin cu ștampila „Sala Floreasca", 
albastre dermatin cu ștampila „gim
nastică", gri dermatin cu ștampila 
„gimnastică", verzi de ziariști pe 
bază de delegații, în limita locurilor 
repartizate fiecărui ziar la masa 
presei.

orașului Bucuri
niment de o deosebită impor 
cu acest prilej deschizîndu-se d 
unor dispute inedite și după pi 
noastră excepțional de spectacu 

„Pista" pe care vor avea lo 
trecerile este situată în calea 
rești pe porțiunea șoselei asf 
din spatele abatorului, pînă 1< 
șeaua Olteniței. Concurenții 
acoperi traseul parcurgînd un i 
de ture proporțional cu mă 
motocicletelor și a scuterelor 
cum și cu gradul de pregăti 
alergătorilor. Un tur mă 
2.300 m și prezintă doar 2 i 
ambele în ac de păr.

de motocros la Gal
examen pentru concurenți, a 
comportare a fost mult apia 
de cei peste 20.000 de spec 
prezenți de-a lungul traseului, 
cîștigătorii : 125 cmc: losif
(Dinamo); 250 cmc; Cristian D 
(Dinamo); 350 cmc: Mircea 
nescu (Dinamo).

GH. ARSENE-corespondent

campionatul masculin în
Iată clasamentele la zi ale cam] 

telor republicane :

SERIA I

HANDBAL ÎN 7 - MASCULII

1 Dinamo Buc. 11 10 0 1 226
2. Rapid Buc. 11 8 2 1 217:
3. Știința Buc. 11 5 1 5 190
4. C.C.A. 11 4 1 6 197:
5. Dinamo Bacău 11 4 1 6 148
6. Petrolul Teleajen 11 3 1 7 153:
7. C S.M.S. Iași 11 3 1 7 165:
8. Știința Galați 11 3 1 7 161:

SERIA A II-A

1. Tehnometal Tim. 11 8 12 227:
2. Știința Timișoara 11 8 0 3 235:
3. Știința Petroșani 11 6 14 7 “5.
4. Știința Craiova 11 6 1 * •.
5. Dinamo Brașov 11 5 2 4 aou;
6. Dinamo Tg. Mureș 11 5 0 6 189:
7. Voința Sibiu 12 4 1 7 191:
8 Rapid Oradea 12 0 0 12 129:

HANDBAL ÎN 7 - FEMININ

1. Progresul București 10 7 1 2 8(
2. Rapid București 10 5 4 1 71
3. Știința București 10 7 0 3 7(
4. Știința Timișoara 10 6 1 3 7!
5 C.S.M. Sibiu 10 6 0 4 71
6. Tractorul Brașov 10 4 1 5 6(
7. C.S.S. Banatul Tim. 10 4 1 5 4'
8. Mureșul Tg. Mureș 10 4 0 6 41
9. Record Mediaș 10 2 2 6 4.-

10. C.S. Oradea 10 0 0 11D 32:

HANDBAL ÎN 11 - MASCULII

1. C.C.A. 12 11 1 0 196:
2. Chimia Făgăraș 12 7 1 4 155:
3. Textila Cisnădle 12 6 2 4 158:
4. Voința Sibiu 12 6 0 6 131:
5. C.S.M. Reșița 12 5 2 5 140:
6. Victoria Jimbolia 12 4 2 6 104:
7. Voința Sighișoara 12 4 0 8 130:
8. Dinamo Brașov 12 1 0 11 98:

Etapa a ll-a a campionate 
de calificare

<•' Campionatele de calificare 
tru categoria A la handbal în 
în 11 programează la sfîrșitul a< 
săptămîni jocurile etapei a Il-a 
întrecerea echipelor de handbal 
vor avea loc din nou cîte două 
citiri: sîmbătă 13 mai — tun 
duminică 14 mai — returul. Joi 
se vor desfășura după următorul 
gram :

MASCULIN — SERIA I: A: 
Constanța — Șc. Medie ,,M. f 
veanu" Iași ; I.T.B. — A.S. 
Vîlcea.

SERIA A Il-A: Tractorul Braș< 
C.S. Șc. Cluj.

FEMININ - SERIA I : V 
Brăila — S.S.E. Ploiești ; I.T.E 
Știința Slatina.

SERIA A II-A: Faianța Sigl 
ra — Favorit Oradea.

<®' In campionatul masculin 
handbal în 11 sînt programate c 
nică 14 mai două meciuri : S' 
roșie Bulgăruș (regiunea Banaf 
Recolta Hălchiu și Petrolul Ploie: 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii. ( 
gătoarele acestor două întîlniri pr 
vează direct în categoria A, iar 
pele învinse vor juca meciuri de 
raj cu ultimele două clasate în a 
iul campionat.



Ieri, echipa A a jucat cu formația I. T. B. —
fundaș stingă fiind încercat Macri. 
In ultima parte a jocului, au mai 
fost folosiți Nunweiller IV în locul 
lui Bone și Oaidă în al lui Hașoti. 
Ionescu și Țircovnicu au jucat 
echipa I.T.B. (Nunweiller 
jucat fiind accidentat la i 
duminica trecută). Scorul 
fost 3—0 (Oaidă și Dridea 

Astăzi, lotul A face un 
trenament, ușor, iar mîine 
va pleca la Ankara, 
definitivată azi.

Tot astăzi lotul B 
nou și ultim joc la 
compania echipei Dinamo Obor.

Pregătirile loturilor noastre repre
zentative, în vederea întîlnirilor cu 
echipele A și B ale Turciei, au con
tinuat marți și ieri cu jocuri în com
pania unor parteneri „ușori". Scopul 
acestor antrenamente la două porți 
a fost omogenizarea.

Marți, la „23 August", lotul B a 
făcut timp de 30 de minute un antre
nament tactic, după care a jucat 
două reprize cu echipa de juniori a 
Metalului (meciul a durat 60 de mi
nute). Comportarea generală 
torilor din Iot a fost bună, 
mația a arătat coeziune între 
timente. La antrenament au 
pat următorii jucători : Datcu, Uțu — 
Ivan, 
Emil, 
Raksi,
Matei, Frățilă, Selymesi, Matei, Ma- 
nolache. Lotul a înscris cinci goluri 
prin Manolache (2) Raksi și Matei 
(2).

Ieri a fost zi de antrenament pen
tru lotul A : meci cu durată normală 
cu formația I.T.B. Terenul umed și 
alunecos a solicitat eforturi în 
jucătorilor, care — datorită unei bune 
pregătiri fizice — 
tei" dificultăți. Ei 
destul de vioi șl 
multă viteză în 
Trasul la poartă 
ca frecvență și 
repriză, lotul a
Voinescu — Zavoda II, Motroc, Grea- 
vu — Jenei, Bone — Hașoti, Constan
tin, Dridea, Seredai, Tătaru. Linia de 
atac a înscris șase goluri prin Dri- 
dea, Tătaru, Seredai (2) și Constan- 

, tin (2). După pauză echipa a suferit 
două schimbări : Dungu a trecut în 
poartă (Voinescu a apărat la I.T.B.). 
iar Greavu l-a înlocuit pe Zavoda II,

a jucă- 
iar for- 
compar- 
partici-

loniță, Naghi, Gross — Petru 
Popescu, Tabarcea — Ivansuc, 

Mateianu, Unguroiu, David,

plus

au făcut față 
au păstrat un 
au acționat cu mai 

apropierea porții, 
a fost satisfăcător 
precizie. In prima 
aliniat formația :

aces- 
ritm

în
III nu 

arcadă, 
reprizei 
2). 
ultim an- 
dimineață 

Formația va

va suspine 
două porți,

ȘTIRI
a luat ur-
legătură cu
a unor ju-

• Federația noastră 
mătoarele hotărîri în 
comportarea nesportivă 
cători la meciurile Rapid — Dinamo
București și Progresul — C.C.A.: a 
suspendat pe cîte patru etape pe 
juc^orii V. Alexandru (Dinamo) — 
pentru lovirea repetată și intenționată 
a adversarului — și Koszka (Rapid) 
— pentru lovirea intenționată a 
adversarului și pentru simulări; »
dat un ultim avertisment jucătorilor 

/Neacșu (Rapid) — pentru joc ob- 
’ ■ ’’Strucționist și lovire a adversarului

- și Cacoveanu (C.C.A.) 
atitudine nesportivă; a 
avertisment jucătorului 

i Dinamo) pentru atitudine
< d t> 
- -j. ao

— pentru 
dat un 
Ene II 

nesportivă.

• La jocul R.P. Romînă B — 
avea loc duminică 
August", sînt va- 
permise vizate pe

>rf Turcia B, care va
(t. ,'pe stadionul „23 

dabile următoarele 
anul în curs:

— albastre și roșii în piele, verzi 
de ziariști însoțite de delegații (în 
limita locurilor repartizate la masa 
presei) — la

— albastre 
cu ștampila 
ziariști fără
arbitri și antrenori de fotbal — 
tribuna I. sectoarele 1 și 46.

Biletele pentru acest mec; s 
pus în vînzare la casele obișnuite.

tribuna I, sectorul 0; 
dermatin, gri dermatin 

-.Fotbal", verzi 
delegații, carnetele

de 
de 
la

-au

Patru meciuri
Premiile concursului Pronosport 

din 7 mai
In urma trierii și omologării va

riantelor depuse la concursul Prono
sport din 7 mai au fost stabilite ur
mătoarele premii :

28 variante cu 11 rezultate a cîte 
3.214 lei;

372,70 variante cu 10 rezultate 
cîte 289 lei ;

2.955,40 variante cu 9 rezultate 
cîte 54 lei.

Fond de premii : 360.045 lei.

a

a

PRONOEXPRES
ziuaLa tragerea Pronoexpres din 

de miercuri 10 mai au fost extrase 
din urnă următoarele numere ;

3 46 44 21 38
Numere

Fond de

46 44 21
i de rezervă :

14 25
premii : 654.396.

36

Rubrică
Pronosport.

redactată de I. S. Loto-

de 
a

fi

un
tn

Programul jocurilor 
echipei Dinamo București 
din turneul internațional 
de fotbal de Ia New York

In cadrul turneului internațional 
de fotbal care va avea loc la New 
York, echipa Dinamo București va sus
ține 7 meciuri, la următoarele date 
comunicate de organizatori:

20 mai: cu Bangu (Brazilia) ; 27 
mai: cu selecționata New York (SUA); 
30 mai: cu Concordia Montreal (Ca
nada) ; 7 iunie: cu Everton (Anglia); 
10 iunie: cu Karlsruhe (R.F.G.); 14 
iunie: cu Kilmarnock (Scoția) ; 18
iunie: cu Beșiktaș (Turcia).

Tcnate meciurile vor avea loc la 
New York, cu excepția celui cu Con
cordia, care se va disputa la Mont
real.

Scurtă privire la încheierea
campionatelor europene de baschet

iu- 
să 
un

Echipa Lokomotiv Zagreb învingătoare ieri în Giulești
Numai zece minute s-au arătat în

găduitori cei aproximativ 6.000 de 
spectatori, prezenți ieri la Giulești, cu 
evoluția selecționatei feroviare a ora
șului București. Apoi, din momentul 
in care oaspeții au deschis scorul 
prin mijlocașul Sobocian (min. 10), 
entuziaștii suporteri ai echipei gazdă 
n-au mai vrut să-i... ierte acesteia 
greșelile. Iată de ce în min. 36 ei 
au salutat cu ropote de aplauze apa
riția lui Văcaru (chiar pe postul de 
fundaș stingă), pentru ca la reluare, 
cînd au intrat și Neacșu, Georgescu, 
C. Ionescu și Chiru să spere într-o 
redresare a situației. Și într-adevăr, 
în noua formulă, atacul gazdelor a 
acționat un timp foarte periculos, 
dar n-a reușit să înscrie decît o sin
gură dată, în min. 68, cînd Văcaru 
a transformat un 11 m, făcut „ca
dou" de arbitrul I. Chirițescu, După 
acest punct, fotbaliștii de la Lokomo
tiv Zagreb au echilibrat din ncu 
jocul, forțînd victoria prin acțiuni 
repetate pe partea stingă a liniei de 
atac, unde Papeț și Hmelina au fost 
de departe cei mai buni înaintași 
ai oaspeților. Și iată că, după două 
„bare" au urmat... două goluri: unul 
înscris de Hmelina (min. 85) și altul 
înscris tot de Sobocian. Rezultat fi
nal: 3—1 (1—0) pentru Lokomotiv Za
greb. Victoria oaspeților este meri-

— Teciu,
36 Văca- 
(min. 46

tată. Terenul alunecos și îmbibat de 
apă a influențat jocul.

SEL. FEROVIARA: Todor 
D. COE, M. MIHAI (min. 
ru) - LANGA, Gherghina
Neacșu) — Ion C. Ion, BALINT (Chi- 
ru), Leahevici (Balint), Dinu (Geor
gescu), Codreanu (C. Ionescu).

LOKOMOTIV ZAGREB: TRNKO- 
VICI — Lațkovici, Aljinovici (Stefano- 
vici), STEFANOVICI (Sumar) - Tan- 
jek, SOBOCIAN — Starman, Kosev 
(Vogrincici), Rafaneli (Jukici), PA
PE?, HMELINA.

Azi, Lokomotiv Zagreb joacă la 
Tîrgoviște cu Metalul.

BELGRAD, 10 (prin telefon de la 
trimisul nostru special).

Cea de a XH-a ediție a campiona
tului european masculin de baschet 
s-a încheiat luni seara, în sala Expo
ziției din Belgrad, prin victoria re
prezentativei U.R.S.S., care cucerește 
astfel pentru a 6-a oară titlul de cea 
mai bună echipă de pe continent.

In meciul final, baschetbaliștii 
goslavi au intrat pe teren deciși 
obțină cu prețul oricăror eforturi
rezultat favorabil. Conduși în prima 
repriză, uneori la diferențe mai mari 
(13-6 în min. 7, 17-8 în min. 9, 17-12 
în min 11), jucătorii sovietici nu și-au 
pierdut calmul și, acționînd în conti
nuare cu multă siguranță, au egalat 
în min 14 (19-19) și au luat chiar con
ducerea (25-24 în min. 18 și 31-27 în 
min. 20). După pauză, superioritatea 
reprezentanților Uniunii Sovietice a 
fost și mai evidentă și, în ciuda efor
turilor jucătorilor iugoslavi susținuți 
frenetic de cei peste 15.000 de spec
tatori prezenți la finală, baschetba
liștii sovietici au obținut o victorie 
clară : 60-53 (31-27). Campionii au 
opus adversarilor o zonă perfectă, 
care nu a permis lui Koraci, Nicolici, 
Danev sau Petricevici să acționeze în 
voie, iar în atac Kruminș, Zubkov și 
Korneev, foarte bine „serviți" de 
Valdmanis și Alaciacian (în ciuda 
celor 36 de ani rămîne un mare jucă
tor), au acționat cu o precizie mate
matică.

Arbitrii Kassay (R.P. Ungară) și 
Parsbro (Suedia) au condus cu scă
pări următoarele formații : U.R.S.S. — 
Valdmanis 6, ALACIACIAN 4, ZUB
KOV 8, KRUMINȘ 18, Novikov 2,

Campionatul de calificare
Un scor de 122-3 !

ÎNTRECERILE
PENTRU „CUPA PRIMĂVERII 4

Manana

ORADEA 10 (prin telefon). — Te- 
nismani fruntași din întreaga țară 
și-au dat întîlnire la Oradea pentru 
disputarea tradiționalei competiții 
„Cupa Primăverii". Participă printre 
alții, campionul republican I. Tiriac, 
G. Bosch, E. Cristea, A. Bardan, 
precum și campioana țării Julieta 
Namian, Eleonora Roșianu,
Ciogolea. Primele rezultate la simplu 
bărbați au dat următorii învingători : 
Rakosi—Nagy 6—3, 
vath—Burcescu 6—1, 
dan—Albuț 8-6, 6-4, 
Takaci 6—0, 6—2, 6—3 ; 
lescu 6—3, 9—7, 6—1.

In turneul juniorilor 
se și jucătoarele. Nici 
n-a reușit însă să treacă de primul 
tur: Dron—Ciogolea 6-4, 6—1 ; Spă- 
taru—Namian 6—2, 6—3 ; Covaci—Kla- 
hre 6—0, 6—2 ; Somogyi—Lazaride 6—2, 
6—3; Boaghe—Roșianu 6-3, 6—1.

1. GHIȘA, 
coresp. reg.

6-4, 6-4; Hor-
6-4, 6-4 ; Bar-

9—7 ; Slapciu— 
Mita — Vasi-

au fost inclu- 
una dintre ele

Caracteristica etapei de duminică 
au fost scorurile mari cu care s-au 
încheiat o serie de întîlniri. Recordul 
l-a înregistrat Petrolul Ploiești care 
a surclasat formația Dezrobirea Bra
șov cu 122—3 (66—0) !! Liderul seriei a 
IV-a, Știința Timișoara, a obținut și 
el o victorie categorică în fața Mi
nerului Vulcan cu scorul de 60-0 
(31-0). Pe linia unei comportări exce
lente, rugbiștii de la Farul Constanța 
au realizat o nouă victorie, de data 
aceasta la Rm. Sărat în fața echipei 
Progresul : 27-3 (13-0). Victorii la sco
ruri severe au obținut Petrol Chimie 
(34-9 cu Știința I.P.G.G.), Vulcan (23-3 
cu C.F.R. Electroputere Craiova) și 
Laminorul Roman (17-0 cu Dinamo 
Bacău).

Pe deasupra caracterului de ... cu
riozitate pe care îl îmbracă — uneori 
— scorurile de mari proporții, ele de
notă însă că in unele asociații și clu
buri sportive, procesul de instruire 
a rugbiștilor este extrem de scăzut. 
In această privință, evoluția echipei 
Dezrobirea Brașov este mai mult de- 
cît edificatoare. Comisia de rugbi a con
siliului regional U.C.F.S. Brașov are 
datoria să analizeze cauza comportă
rii sub așteptări a echipei Dezrobirea 
și să ia măsurile care se impun.

Alte rezultate : Gloria-Abatorul 0-3 
(0-0); Petrolul Piteșți-Meteorul 14-3 
(3-3); U.S.A.S. Năvodari-Constructorul 
Ploiești 3-13 (3-3); Uzinele mecanice

Buzău-Cimentul Medgidia 5-6 (5-3); 
C.S.M. Brăila-Ceahlăul P. Neamț 3-0 
(0-0); C.F.R. Timișoara- Chimica Timă- 
veni 3-11 (0-3); C.S.M. Sibiu-Minerul 
Lupeni 6-3 (6-0).

KORNEEV 12, Voinov 6, Mujnieks 4; 
din lot mai fac parte : Valtin, Kan- 
del, Ugrhelidze și Petrov. R.P.F. IU
GOSLAVIA : Kandus 2, Koraci 12, 
DANEV 18, Petricevici 3. DJUR1CI 6, 
NICOLICI 12; din lot mai fac parte; 
Dragujlovici, Ajzelt, Lokar, Troskot, 
Gordici, ~ '

Noua 
sovietici 
înalt de 
U.R.S.S. 
din nou 
deosebite și a unei excentionaie 
gătiri 
are în 
2,00 m 
Dintre 
nov evoluează cu ușurința unor 
trunzători", p'.ecînd pe contraatac in
tr-un sprint impresionant și intercep- 
tînd mingi cu o 
Iată, așadar, că 
formației U.R.S.S. 
dia superioară de 
rilor ei, ci, în primul rind. in exce
lenta lor pregătire din punct de ve
dere tehnic, tactic și fizic

Locul secund a revenit echipei 
R.P.F. Iugoslavia, care obține astfel 
cea mai bună performanță a sa din 
istoria acestor campionate. Baschetba- 
liștii iugoslavi s-au dovedit bine puși 
la punct, ei dominînd în toate parti
dele susținute, cu excepția celor cu 
reprezentativa U.R.S.S. Lotul lor este 
omogen, cu o medie de înălțime apre
ciabilă, cu jucători bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic și tactic.

Intre
3-12 s-a 
lor R.P. 
slovace, 
Belgiei, 
ani de zile printre fruntașele basche
tului european li s-au alăturat de astă 
dată și formațiile R.D. Germane, Tur
ciei, Izraelului, Spaniei cu care s-au 
întrecut, uneori, de la egal la egal. 
Despre evoluția echipei R.P. Romîne 
la acest campionat, — în general mai 
bună decît în ceilalți ani, în ciuda 
locului 7 din clasament — ne vom 
ocupa într-unul din numerele noastre 
viitoare.

Radovanovici. 
victorie 
confirmă 

dezvoltare 
Campionii 
dovada unor calități tehnice 

nre- 
fizice. Reprezentativa U.R.S.S. 
formația sa 5 jucători de peste 
și 3 jucători de ceste 1,92 m. 
aceștia, Zubkov. Korneev, Vol- 

,pă-

a baschetbalistilor 
din plin nivelul 
a acestui sno-t in 
europeni au făcut

agilitate uimitoare, 
secretul "istoriilor 
nu constă în me- 
înălțime a jucăto-

formațiile clasate pe locurile 
dat o luptă îndîrjită. Echipe- 
Bulgaria, Franței. R.S. Ceho- 
R.P. Ungare, R.P. Romine, 
R.P. Polone, considerate de

D. STANCULESCU

„Cupa Victoriei" a lost ciștigatâ de C.C.A.

REZULTATE DE VALOARE INTERNAȚIONALĂ 
IN ULTIMELE DOUĂ ZILE DE CONCURS

tradi- 
„Cupa 
clubul 
bilanț

dotat cu 
organizat de 
încheiat cu un 
recorduri republicane,
valoare mondială, 3

inter-reprezentative în programul
concursului Pronosport

(VASC&Xr&Z rV2.2o D/A/ /// AfJ / Z9GZ
aca/aaza / 2. A / 2 /

/

/Z A. A a o at/a/a te; - zz/AC/dfa;

/// ^.Sfc^arzoMCrf - scota»

/r A.Z) G^AAr^)A/a - OZAMd

K ZVZ>. Jze/W/ C Z~- ATjVAAȘZZ.

K/ reecozzn G4AAA - csat m

K? taactca;/; £A4ivi/-j77Mr4 cm/m

W/ CSAf. cze/j cw.

/A- C. S'. AT. Ste/(Z - CA/Ar/A G020AA

JT caa- ezeczxo cea/ow -a/w/w/Tx

jr/ c s-.OAAaete - gcat. aaș/zz

X/r A*aMOM AZO/SF77- C/A/AAA /*{/

Ultimele probe din cadrul 
ționalului concurs 
Victoriei" — 
C.C.A. — s-au 
îmbucurător : 3 
individuale, de
recorduri ale țării (pe echipe), per
formanțe de valoare internațională 
și foarte multe recorduri personale. 
In primul rind, au ieșit în evidență 
recordurile realizate de M. Ferecatu 
și Aurelia Cosma, cît și cele pe e- 
chipe obținute de formațiile femini
ne C.F.R. Arad, Victoria București 
și Metalul București.

Dintre ceilalți participanți, rezul
tate foarte bune au obținut : I. Sîr
bu, T. Cogut, N. Rotaru, Cleopatra 
Alexandru, Tereza Quintus, Marga
reta Filip, la probele de armă libe
ră, calibru redus și M. Dumitriu, I. 
1 ;pșa, la proba de pistol viteză.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în ultimele două zile de concurs : 
Armă liberă seniori poziția 'a ge
nunchi : 1. M. Ferecatu (Dinamr)
393 p (NOU RECORD R.P.R.) ; 2. N.
Rotaru (C.C.A.) 386 p. ; 3. I. Olărăscu 
(Știința) 385 p. ; — pe echipe : C.C.A. 
I 1519 p. ; 2. Dinamo I 1512 p. ; 3. 
Știința 1508 p. — poziția în picioare : 
1. I. Sîrbu 360 p. ; 2. P. Șandor (Me
talul) 360 p. ; 3. M. Rotaru 360 p. ; — 
pe echipe ; 
Dinamo I 
1386 p. - 
1147 p. ; 2.
N. Rotaru 1134 
C.C.A. 4493 r. : 
3. C.C.A. II 4410 p.
3x30 focuri senioare poziția e leat:
1. Aurelia Cosma (C.S. Mureșul) 299 
p. (NOU RECORD R.P.R.) ; 2. Tereza 
Quintus (C.F.R. Arad) 296 p. ; 3. Eva 
Quintus (C.F.R. Arad) 295 p. ; — pe 
echipe: 1. C.F.R. Arad 884 p (NOU 
RECORD R.P.R.) ; 2. Victoria 871

3. Metalul 868 p. — poziția in 
1. Cleopatra Alexandru 

A.

1. i 
1406 
trei
M.

C.C.A. I 
i p. ; 3.

poziții: 
Ferecatu
P- ;

1417 p ; 2.
Dinamo II
1. I. Sîrbu
1138 p. ; 3.

— pe echipe: 1.
2. Dinamo I 4456 p. ; 

Armă liberă

P- ;
genunchi:
(Progresul Alexandria) 289 p. ; 2. 
Goreti 285 p. ; 3. A. Cosma 281 p. ; 
pe echipe :

RECORD R.P.R.) ; 2. Dinamo 826 p. ; 
3. Progresul 820 p. - poziția in pi
cioare : 1. T. Quintus 268 p ; 2. Sanda 
Caseti (Metalul) 264 p. 
ciu (Metalul) 260 p. ;
1. Metalul 771 p. i 
R.P.R.) ; 2. Victoria 756 p. ; 
Arad 744 p. ; — trei 
xandru 838 p. ;
837 p. ; 3. A
— pe echipe : 1.
2. Metalul 2438 p. 
p. — Armă liberă 
ziția culcat: 1. M. 
Cluj) 293 p. ; 2.
Iași) 291 p. ; 3. G. Sicorschi (Olimpia 
Br.) 291 p. ; — poziția in genunchi: 
1. T. Cogut 286 p. ; 2. A Szekely 
(C.S.M. Cluj) 279 p. ; 3. G. Sicorschi 
277 p. — poziția in picioare: 1. T. 
Cogut 265 p. ; 2. G. Gîrceag (Olimpia 
Br.) 249 p. ; 3. P. Păduraru (C.S.M.S. 
Iași) 243 p. — trei poziții: 1. T. Co
gut 842 p. ; 2. G. Sicorschi 807 p. ; 3. 
P. Păduraru 798 p. Armă liberă 3x30 
f. junioare poziția culcat : 1. Corina 
Morcov (Progresul) 292 p. 
stanța Radu (C.C.A.) 
Brașoveanu (Metalul) 
ția in genunchi: 1.
(Olimpia Br.) 281 p.;
p. ; 3. C. Morcov 255 > p. — poziția in 
picioare : 1. M. Filip 251 p. ; 2. Geta 
Țăran (Dinamo) 222 p. ; 3. Ion Geor- 
geta (Metalul) 213 p. - trei poziții : 
1. M. Filip 811 p. ; 2. C. Radu 758 
p. ; 3. L. Brașoveanu 742 p. Pistol vi
teză 60 f. : 1. M. Dumitriu (C.C.A.) 
584 p. ; 2. I. Tripșa (Dinamo) 580 p. ;
3. S. Petrescu (Dinamo) 579 p. —
pe echipe : 1. Dinamo 2305 p. ; Talere 
din turn 200 buc. ; 1. D. Danciu (Vic
toria) 192 t.; 2. G. Enache (C.C.A.) 
191 t. ; 3. I. Dumitrescu (Recolta
M.A.) 191 t.

Clasamentul general pe echipe : L 
C.C.A. 33 p. ; 2. Dinamo 43 p. ; 3. 
Știința 82 p. ; 4. Progresul 96 p. ; 
5. C.S.M.S. Iași 104 p. ; 6. C.S.M. 
Cluj 107 p.

i. ; 3. Elena Don- 
; — pe echipe : 
(NOU RECORD

3. C.F.R.
1. C. Ale- 

Quintus
832
2460
Arad

p-; 
p-: 
2431 
no

poziții:
2. T.
Cosma
Victoria

3. C.F.R.
3x30 f. juniori 
Ungureanu (C.S.M.

T. Cogut (C.S.M.S.

2.
285 p. ; 3.
282 p. - 

Margareta
2. C. Radu 272

Con- 
Lidia 
pozi- 
Filip

I.

, 3. A. cosma 281 p. ; —
1. Victoria 829 p. (NOU PAUL COREU



G. MOICEANU PE LOCUL 3 IN ETAPA BERLIN-LEIPZIG DIN J9CURSA PĂCII
E. Hagen (R.D.G.) a cîștigat etapa a Vil-a și

cu premii. Ordinea : A. Piechaczek, E. 
Hagen și R. Revay. Fugarii all un a- 
vans de 4,30 min. In pluton mai dom
nește încă părerea că cei 5 rutieri își vor 
irosi în curînd forțele și vor depune ar
mele. La km. 105 încearc.ă N. Chavi 
(Franța) să 9e alăture fugarilor. El 
ia 500 m avans, dar nu rezistă, și după 
11 km. renunță. După 15Q km cicliștii 
romîni (toți 5 se află acum m frun
tea plutonului) își dau seama că acțiu
nea începuiă pe primii kilometri de gru
pul evadaților nu mai este o glumă. Fu
garii aveau un avans de peste 5 minute. 
Și printre ci fiind un alergător din R. S. 
Cehoslovacă era periclitat locul echipei 
noastre în clasamentul general. Sîntem a ju
tați și de cicliștii sovietici, a căror situa
ție este 
deoarece 
alergător 
calitatea 
a scăzut

A. Cerepovîci (U.R.S.S.) pe cea de a VIII-a
BERLIN, 9 (prin telefon de la tri

misul nostru special). — Etapa a VH-a 
n celei dc a XlV-a ediții a „Cursei 
Păcii" desfășurată marți pe ruta Ros
tock—Berlin (240 km) a avut o desfă
șurare dramatică. După 6 km de la ple
care în această etapă-maraton, un grup 
dc 5 alergători format dm G-. Torok 
(R.P.U.), A. Piechaczek (R.P.P.), R. 
Revay (R. S. Ceh.), V. Denson (Anglia) 
și E. Ilagen (R.D.G.) se detașează de 
pluton. Nimeni nu acordă importanță 
acestei premature evadări, ținînd seama 
efi urmau să fie parcurși încă 234 km 
pe o vreme rece, 
alocuri cu ploaie. Astfel, cei cinci 
tie.ri au posibilitatea să-și fructifice în 
curînd rodul dîrzeniei și tenacității lor. 
La km. 20 ei își creează an avans de 
1,20 minute. Din pluton mai pleacă G. 
Saidhujin (U.R.S.S.), dar în curînd gru
pul masiv îi anihilează tentativa. Vîntul 
bate acum din spate puțin lateral și rit
mul se accelerează (de altfel, la sfîrșitul 
acestei foarte lungi etape va fi înregis
trată o medie orară excelentă : 41,8 km). 
La km. 40 oprim mașina pentru a cro
nometra distanța dintre fugari și pluton. 
Acele cronomctrului ne indică 2,15 mi
nute. O busculadă (dc vină este și șo 
șeaua udă) îi angrenează și pe cicliștii 
noștri I. Stoica și Zanoni. In cădere 
li s-au defectat bicicletele, astfel că le 
sînt necesare 2—3 minute pentru a le 
repara cu ajutorul mecanicului echipei. 
După aceasta, deși Stoica este rănit la 
mină, cei doi rutieri romîni pornesc în 
urmărirea plutonului. Reușesc să se in
tegreze în grupul masiv la km. 62, dar 
chiar în a ce. st moment fruntașii plutonu
lui rulează puternic pentru a anihila 
tentativa de evadare a alergătorilor so
vietici Melehov și Cerepovîci. Plutonul 
se fragmentează. Grupul în care se află 
cei doi cicliști ai echipei noastre rămîne 
cu 3-—400 m în urmă și revine abia la 
km. 70. Aici cei 5 fugari din frunte au 
un avans de 4 minute.

Deși vremea este nefavorabilă, cara
vana străbate un adevărat cnloar viu, 
format din spectatori care agită stegule- 
țe. aștern flori de primăvară în calea a- 
lergălorilor. îi strigă, îi încurajează. La 
km 72 încearcă o evadare L. Coehorst 
(Olanda) si S Gheorghiev (R.P.B.) dar 
plutonul îi a (‘unge imediat. In orașul 
Neubrandenburg (km. 1.03)- este sprint

(R.P.U.) care-1 ajunge pe U. Ilauta- 
lahti și împreună reușesc să-și creeze 
la km. 100 cca 3—400 m avans, dar 
peste cRiva kilometri ei vor fi prinși. 
Străbatem o regiune deluroasă cu nu
meroase urcușuri. Cu toate acestea plu
tonul este în continuă agita fie. La

cu vînt puternic și pe
ni-

a noastră, 
se găsește un 

german și unul polonez. In lo- 
Gransee (173 km) diferența 
la 4,20 min., iar la Lflwenberg 

(188 km) la 3,30 min. In această loca
litate încearcă să se detașeze A. Bie- 
mens (Olanda). Dar la Oranienburg 
(203 km) este prins. Tot aici notăm 
diferența dintre fugari și pluton: 3 min. 
La km. 224 și apoi pc străzile Berlinului 
plutonul recuperează din diferența dc 
timp îneît la sosirea pe stadion îi mai 
despart doar 1,27 min. Sprintul final 
de pe stadionul Walter Ulbricht", plin 
pînă la refuz, este cîștigat în uralcle 
mulțimii, de E. Ilagen. Clasamentul 
etapei: 1. E. Ilagen 5h4 3:55,0 : 2. A. 
Piechaczek, 3. G. Torok, 4. V. Denson, 
5. R. Revay același timp... 15. I. Cosma 
5h45:22,0, 18. Gh. Radulescu, 31. L. 
Zanoni, G. Moiceanu și I. Stoica, toți a- 
cclași timp cil Cosma.

★

LEIPZIG 10 (prin telefon). Și etapa 
a VIII-a a fost deosebit de dificilă. 
Cicliștii au avut de înfruntat pe parcurs 
— Berlin — Leipzig 209 km. — o 
ploaie rece care i-a însoțit aproape tot 
drumul.

La km. 80 asistăm la o primă ten 
tativă. U. Hautalahti (Finlanda) sprin- 
tcază lung, se detașează și peste 10 km 
în orașul Trcucnbrictzcn cîștigă fără 
emoții sprintul cu premii, urmat în or
dine de A. Cercpovici (U.R.S.S.) și L. 
Hohne (R.D.G.). Imediat după sprint 
se desprinde din pluton A. Megycrdi

asemănătoare cu 
printre fugari

Iurii Melehov (U.R.S.S.) liderul „Cursei 
Păcii*

dare“ în aplauzele celor aproape 100.000 i 
de spectatori care formau o mare de... J 
umbrele. î

Clasamentul etapei: 1. A. Cerepo-4 
viei 5h28:27,0; 2. S. Gazda 51128:50,0:4 o rx -n<r„- r-von -i a n n t v^aiiizaie a juvuriior olimpice ue vara3. G. Moiceanu 5h29:14,0... 8. I. Cos-<.din anuj 1954 Buletinul este tipărit în 
ma 5h29:57,0; 31. L. ”----- -  "" ’ ■* -...............................................................
Stoica același timp.
etapă au abandonat 
printre care N. Hristov (RPB), 
Hasman 
nuit de 
mentele 
Melehov 
pitonov 
Eckstein 
ransson 
Cerepovîci (URSS) 
Cosma 37h56:50,0...
38h01:05,0; 21. L. _
49. G. Moiceanu 39h07:46,0.
1. URSS 
114h36:33,0;
RPR 1141157:13,0. Joi se desfășoară e- 
tapa Leipzig — Karl Marx-Stadt (184ț Fulhanu 
km) împărțiți în _ . .
Vineri zi de odihnă la Karl Marx- Z Performanță mondială pe 100 m plat,V llieil ue OUlUIld Id lVldLX ▼ or»oc,4. îr>/w»™i+ Ha Qd-lck+ln îr»
Stadt.

LA TOKIO a apărut primul număr 
al Buletinului editat, în limbile fran- 

. ceză și engleză, de Comitetul d-e or- 
4 ganizare a Jocurilor Olimpice de vară 
'vSAAS C.ĂAV.Ă IC:,. LvaIs-vLaV.1 Li

Zanoni; 33. I.* 15.000 de exemplare și va fi trimis tu- 
In această dură J turor organizațiilor sportive, comitete-

Q nl^rcrăinri Zlor olimpice naționale și ziarelor de y alergători ▼ SDOrt £in iumea întreagă.
;TPB), Z.Ț 9 FOTBALUL englez c_ FOTBALUL englez este străbătut 

(RSC) șl Gh. Rădulescu chi-fde serioase frămlntări. După Greaves, 
dureri la un picior.
generale: individual:
(URSS) 37h44:14,0; 2. 
(URSS) 37h50:45,0;
(RDG) 37h5S:18,O; 4. 
(Suedia) 37h56:20,0;

37h56:30,0;
14. I. ___ _ ____  ____  _______ __

Zanoni 39h04:39,0;I calea realizării acestui deziderat Pen- 
Echipe :Ttta a fac® economii, multe cluburi âu 

nzOson-oo n. o n r> 4 decis să-și micșoreze substanțial efec-lisnju.jy.u, z. K-KK țîveie ne jucători. O curiozitate: însuși
3. RDG 114h47:33,0; 4.^ jimmy Hill, secretarul Asociației fot-

", a fost pus pe 
i lista de transferuri de către clubul său, 
! r uiiiuni... O răzbunare a patronului 2 

, . t Probabil.
doua semi-etape. T @ 10,3 ESTE pînă acum cea mai bună e . rvirformaritS mnurtinlă r»p» 100 m nlat

transferat la Milan,
1. I.
Ka-

B.
G6-

A.
6. 1. -. I afJ-i multe din aceste cluburi constituie 

stoica Ț o piedică destul de serioasă în
1104:39,0; L calea realizării acestui deziderat Pen- 
Echipe

R.P.P. I

Î Jimmy Hill, secretarii 
baliștilor profesioniști, 
lista de transferuri de

V.
3. 
G.
5.

HRISTACHE NAUM

FOTBAL PE GLOB

km, 114 înregistram o nouă acțiune. 
Gabriel Moiceanu, S. Ilansson (Suedia) 
și B. Koțev (R.P.B.) reușesc să-și creeze 
în orașul Wittenberg un avans de peste 
300 m și trec în următoarea ordine Ja 
sprintul cu premii din această localitate: 
D. Koțev, G. Moiceanu, S. Ilansson. La 
km. 140 avansul lor crește la 1,40 
min. iar cu 50 km, înainte de Leipzig 
la 2 minute. Cu 30 km înainte dc so
sire cicliștii sovietici și cei germani a- 
gită plutonul pc o porțiune destul dc 
lungă și astfel avansul „fugarilor” se 
reduce la 1 minut. Din plutonul urmă
ritor se mai desprind L. Hohne (R.D.G.) 
și G. Saidhujin (U.R.S.S.) 
calitatea Delitzsch îi prind 
„fugari". In apropiere de 
doi alergători se detașează 
S. Gazda (R.P.P.) și A.

în curînd,

, alte mari ,,vedete“
♦ insulare au primit oferte tentante de a
4 trece la echipe italiene. Un motiv în
4 plus pentru
*■ nice de a înfăptui
Țiior ____ I-.--'.- - -- ____T acordului survenit Ia începutul acestui 

n. fan intre Ligă și Asociația fotbaliștilor 
j T profesioniști. Starea piecară in care se . '» fix rnnltzi din '.u'oeia 11 Ivi r»z»n Cfi ill

Meciul pentru titlul mondial de șah

Botvinnik

patronii cluburilor brita- 
o mărire a salari- 

cuvenite jucătorilor lor, conform

Ț în acest început de sezon atletic în 
-a aer liber. După cum am anunțat, a- 

cest rezultat a fost realizat recent de 
■f sprinterul din Kenya, Seraphim Antao, 
■v în cadrul unui concurs desfășurat la 
■4- Tel Aviv. Performanța n-a rămas însă 
ț izolată. Tată că și Livio Berutti, 3 '‘am- 
T pionul olimpic pe 200 m., a fost crono- 
J nietrat în 10,3 pe ,,su.tă“, cu prilejul 
J unul concurs al atleților italieni găz- 
L duit de stadionul din Padova.
♦ R.P

INTRE
Chineză

x o înțelegere
♦ de schimburi
♦ tru anul în
♦ proiectat un

organizațiile sportive din 
și Japonia s-a ajuns Ja 

în ce privește programul 
de delegații sportive pen- 
curS. Printre altele, este 

turneu în Japonia a unei 
selecționate de fotbal a R.P. Chineze.
• SUB SEMNĂTURĂ lui Jacques Fer- 

ran, ,,France football* publică un rd-’ 
portaj amplu asupra turneului de ju-r> 
niori UE.F.A. Cunoscutul specialist

KARLSiturlE LA TURNEUL DE 
LA NEW-YORK: Federația de fotbal 
din R.F. Germană 
că in locul echipei 
neul care va începe 
York va participa 
Echipa vest-germană va suc ține la 17 
mai jocul inaugural al competiției în 
compania formației turce Beșiktaș.

CHILE - BRAZIL]A 1-2: In cadrul 
„Cupei Higgins", pe stadionul Nacio- 
nal din Santiago, care va găzdui anul 
viitor finala campionatului mondial, 
s-a disputat intîlnirea dintre repre
zentativele statului Chile și Brazi
liei. Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 2 1 prin punctele înscrise 
de Garrincha și Didi. Pentru chilieni 
a înscris Sotto-. Deși echipa 
liană a jucat excelent, scorul 
putut fi mai mare deoarece 
rea gazdă a jucat excepțional.

ASTON VILLA A SOSIT 
U.R.S.S.: Renumita echipa engleză 
Aș ton Villa întreprinde un turneu 
de trei meciuri în Uniunea Sovietică. 
Fotbaliștii englezi intllnesc astăzi pe 
Dinamo Moscova, Ia 14 mai vor e- 
volua la Tbilisi în compania dina- 
moviștilor din localitate, iar ultimul 
joc îl vor 
lecționata 
Moscova.

BIRMINGHAM JN
BEI ORAȘELOR EXPOZIȚII: In cel 
de al doilea meci contînd pentru se-

a făcut cunoscut 
Eintracht, Ia tur
la 17 mai la New 
echipa Karlsruhe.

susține la 
cluburilor

brazi- 
nu a 

apăra

IN

17 mai cu se-
U.R.S.S,, la

F1NALA CV-

PE SCURT
• La Belgrad s-a drspulat rmîlrrirea 

;de tenis de masă dintre eehipefe Par
tizan Belgrad și Lokomotiv Ixipzig eon- 
tînd pentru „Cupa campionilor europeni" 
rezervată echipelor masculine. Campioa
na R. D. Germane a obținut victoria 
cu scorul de 5—4. califieîndu-se pentru 
finala competiției în care va mfîhîi pe 
în vin gătoa rea din meciul C.S.M. Cluj 
— Baring Club Paris.

• In
petiției 
Davis" 
cu 4 — 1 
la New 
primul tur al întrecerilor zonei europene : 
Ja Lucerna, 
la Istanbul, 
la Bruxelles. __  _

® O selecționată de box a cluburilor 
sindicale din U.R.S.S. a plecat la Co
penhaga în vederea unui important tur- 

. nen

finala zonei răsăritene a com- 
intrmalionale de îenis „Cupa 
reprezentativa Indiei a disput, 
de laponia. tn meciul desfășurat 
Deliii. Iată alte rezultate din

Olanda — Elveția 3—2 ; 
Finlanda — Turcia 4—1: 
Belgia — aJfe 3—2,

miiinalele Cupei orașelor expoziții, 
Birmingham a întrecut cu 2-1 pe 
Internazionale, scor cu care echipa 
engleză a cîștigat și la Milano, ca
ii ficin du-se astfel pentru finala com- 

va fi cunoscu- 
mcci Roma — 

avea loc spre

MEXICUL 
desfășurat

petiției. Adversara sa 
tă după un al treilea 
Hibernians, care va 
sfîrșitul acestei luni.

ANGLIA A ÎNTRECUT 
CV 8—0 (4—0) în meciul 
ieri la Londra. Au marcat: Charlton 
(3), Douglas (2), Hitchins, Robson și 
Flowers (din 11 rn)

• In continuarea turneului in Eu
ropa, echipa braziliană Bangu a în- 
tîlnit la Stockholm reprezentativa o- 
rașului, cu care a terminat la egali
tate: 1-1.

• La Paris, Arsenal Londra a în
trecut cu 4-1 (2—0) echipa Racing
Club Paris.

• In cadrul turneului internațio
nal de la Tunis: Manchester United 
— F.C. Torino 2—1.

care în lo
pe cei trei 

Leipzig alfi 
din pluton.

Gazda (R.P.P.) și A. Cerepovîci 
(U.R.S.S.) îi ajung, în curînd, pe cei 
cinci alergători din grupul fruntaș. Ci
clistul sovietic Cerepovîci, în vervă deo
sebită, ia cursa pe cont propriu și so
sește eu un avans apreciabil pe stadionul 
central din T.eipzig. In urmărirea lui a 
pornit și Cazila, iar Gabriel Moiceanu 
Cîștigă sprintul celorlalți colegi de „cva-

la Vi punct de titlu!
Ieri, în sala Casei Șahistului din 

Moscova, a fost reluată cea de a 20-a 
partidă a meciului Tal — Botvinnik, 
întreruptă pentru a doua oară înȚniori UE.F.A. _________
cursul zilei de marți. După cum sel francez evidențiază echipele Portugaliei, 
știe, la prima întrerupere, Tal deți-T Ho^e! Poloniei, m^cadrul
nea un sensibil avantaj pozițional,^.maț valoroși ai turneului sînt socotiți: 
care părea să asigure campionului4 Serafim (Portugalia), Musiadek (Polo- 
mondial victoria. La reluare, însă, Bot-T!?ja>’ ®ane <RoIp'nia), Cabello (Spania), 
vinnik s-a apărat cu deosebită tena-4 ® Intre îs^ is iunie, 
citate, demonstrind din nou superiori-^ fotbal a Italiei organize? ’ un „tuvne^, 
tatea sa în analizarea finalurilor deîal centenarului-, la ce pr.-tlci-ă
narfidă Tal a reușit să cktiffe un4chîpele J“ventiw. Interr. : male, A.partida, xai a reușit sa câștige unȚRoma, formația braz!' ană Santos,
pion în finalul de turnuri, dar poziția! campioana Argentinei River Plata ți 
adversarului său s-a consolidat, astfel 4 formatîa franceză Racing club Paris, 
că partida n-a putut fi decisă in tim-f .• Aef !1or^a", ... . . t nizare a Universiadei de la Sofia s-apul regulamentar de joc, intrerupin-X primit o comunicare în sensul că la 
du-se pentru a doua oară. Ea a con-f întrecerile sportive ce vor avea loc la 
tinuat ieri și după 121 mutări efortu-x fin’1e -un’i august în canitala R.P. Bul- . j- , - - . Ț gana vor participa și sportivi dinnle campionului mondial in cautareaț cuba.
unei variante de cîștig s-au dovedit* o recent, s-a desfășurat la ^ntia- 
zadarnice. Adversarii au căzut de a-< g° de Chile returul semifinalei ' pel 
cord isunra remizei astfel că scorul * campionilor sud-americani dintre O- cord asupra remizei, asttei ca scorul^ limpla (Paraguay) și campioana gazdă, 
meciului a devenit 12- 8 în favoarea v Colo-Colo. Chilienii au învins cu 2-1, 
lui Botvinnik. Fostul campion are ne-1 dar cum în primul joc adversarii lor - . / , . Wc Wee O f*Ăl 4 1 Zst 44 1-0,1'00voie acum doar c-2 ’/2 punct pentru 
a-și recîștiga titlul.

Federația de 
”, un „turnety, 

participă e- 
• male, A. S.. 
onă

River

♦ cîstîgaseră cu 6-2, Olimnîei îi revine 
xdreptul de a juca în finală. Cealaltă- 
4. finalistă va fi, probabil, cunoscuta e- 
-fchipă pena rol, campioana Paraguayului. 
■♦■Aceasta a dispus cu 5-0 în primul jop.
♦ de Universityrio '
♦ ® FEDERATIV

(Peru), 
internațională de sa«ki<

ȘAHIȘTII ROMINI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
T vietiei Viaceslav Șcegolev. actuabil de-

• După o întrerupere de o zi, tur
neul international feminin de șah a 
cărui primă parte s-a desfășurat la 
Tbilisi a continuat în localitatea Ba
tumi cu desfășurarea partidelor din 
cea de a 10-a rundă. Reprezentanta 
R.P.R., Alexandra Nicolau, a făcut re
miză cu Venka Asenova, campioana 
R.P. Bulgaria. In runda a 11-a, Ale
xandra Nicolau a obținut remiză, cu 
negrele, in fața cunoscutei jucătoare 
sovietice Alia Ceaikovskaia. Gaprin- 
dașvili a cîștigat la Tihomirova, Kre
tova la Kakobadze și Asenova la ilu- 
gașvili. In clasament pe primul loc

Cu voleibaliștii romîni prin
tprin telefon de la 
special). In luna 
vremea este foarte

ISTANBUL, 10 
trimisul nostru 
mai la Istanbul 
schimbătoare și capricioasă. Acum e 
soare și cald, ca peste un sfert de 
oră să se înoreze și peste alte 15 mi
nute să plouă ca vara. Apoi, în scurt 500 de moschei ale Istanbulului, așa 
timp soarele își face din nou apariția. 
De regulă, cindT^u plouă dimineața 
poți umbla in haina, dar seara tem
peratura scade și dinspre Bosfor bate 
un vint rece. ;

Așa a fost și marți dimineață 
cele cinci echipe participante Ia 
neul internațional de volei au vizitat 
orașul. La plecare, un timp admirabil. 
Ajunși pe malul Bosforului, în car
tierul Besiktaș. am dat de... primele 
picături mari de ploaie și puțin mai 
departe, parcul Yîldîz, ne-a primit... 
cu o ploaie torențială. In cîteva mi
nute însă, înseninîndu-se, ne-am putut 
urma programul. Amenajat destul de 
aproape de Dolmabahce, reședința ul
timilor sultani, parcul 
loc de plimbare pentru 
imperială. Acum, Sale 
Kiosk și Malta Kiosk,

cunoștințele sale destul de avansate 
în limba romînă. După ce am băut 
un tradițional ceai turcesc am plecat 
să vizităm moscheea Suleiman, de 
dincolo de Cornul de Aur, cea mai 
impunătoare și mal mare dintre cele

cînd 
tur-

Și

Yîldîz era un 
cei din curtea 
Kiosk, Cadir 

renumite con
strucții vechi, sînt reamenajate 
puse la dispoziția publicului. Ne-a 
fost drept ghid, in plimbarea noastră, 
căpitanul echipei Turciei, Decer Eray
bar, care ne-a surprins plăcut prin

cum ne spunea Eraybar. Așezată în 
vîrful uneia dintre cele șapte coline 
pe care se întinde orașul, moscheea 
lui Suleiman, construită la mijlocul 
veacului al XVI-lea, are patru mina
rete cu nu mai puțin de zece bal
coane, aceasta simbolizînd faptul că 
Soliman fusese al zecelea sultan al 
imperiului otoman și al patrulea care 
domnea la Istanbul.

Bineînțeles că nu numai despre mo
numentele istorice am discutat cu că
pitanul echipei de volei a Turciei. Vo
leiul, sportul care a adus în primă
vara aceasta la Istanbul reprezentanți 
a patru țări, a rămas în tot timpul 
vizitei Subiectul nr. 1 al conversa
țiilor noastre. Și trebuie să recunosc 
că m-au bucurat, printre altele, 
cuvintele lui DECER 
adresa sportului din 
„Voleiul se dezvoltă in 
cu pași mari, datorită 
torului pe care ni l-au dat și conti-

și
ERAYBAR, la 
țara noastră : 

prezent la noi, 
in special aju-

Ttinător al titlului, si I. K'me-nr’n, fost 
se află Gaprindașvili cu 10 puncte (1).Ț campion ai lumii, să se desfășoare tn- 
urmată de Ceaikovskaia 71/, p. (2).cepind d» la 12 noiembrie la Moscova. 
TJmnlan «ii/ n <91 L Cei doi iitcăto"! mmeMA să susțină 20,wicoiau »/2 p (2). Țde partide. Se prevede, de asem-nea?

• In orașul Ruse din R.P. Bulgaria ^ca primo’e trei nartide «â se de-făsoisl
a început un turneu internațional de fie la Moscova, iar următoarele în ora-
șah la care participă jucători din 
R.P. Romînă, R.P. Ungară, R.S. Ceho
slovacă și R.P. Bulgaria. In prima 
rundă șahistul romîn V. Ciociltea a 
terminat la egalitate cu Neikirch (R.P. _ ___
Bulgaria). In următoarele două rundeȚJe engîeâiil Billy "wrtilit? 
el a remizat cu I ~~ ——
(R.P.U.). După trei runde conduce Mi
lev cu 2 p, urmat de Ciociltea, Nei-X 
kirch și Honfi cu cite l1/, p. 4- „ „

▼ tiooAt
Tne care l**-n >n,
T reefe cn Vaiei-il Smhie*. 
T •'rob» de săritură în în

șele Kiev. ttiya si Txfnln^rad-.5
fb FOTBALISTUL norvecrîan Thorb-

Jorn SvefiSsen. rare joacă în postul de 
stoper, a îmnUnit, de curînd 37 de anl.b 
El are la activ 99 de selecționări în e-. 
chips reprezentativă

•Jsă egaleze recorduri

Istanbul...

----- v.........
și epte pe c?t1e 
mondial* deținuți 

. Se așteaptă1 
Milev (R.P.B.) si Honfi-f-ca evenimentul să a’bă Ioc îft luna 

I rei runde conduce Mi-1 septembrie a acestui an cu ocazia me- ♦ eîtflui dmtre echipele Norvegiei șl Da
nemarcei. f ■
• SE PARE că John Thomas. decCp- 

profund de ■firtttmefe în^Htigeri
le-a suferit în. întrecerile, di- 

va abahdetna 
înălțime. El se 

nregăteste a>cum nentru decatlon. In
tr-o recentă reuniune atletică tlnntă la 
Hanover (New Hampshire) el a concu
rat la 7 probe.

* La 15 MAI îsi vă începe turneul
în Europa echipa de fotbal braziliană 
Botafogo. Sud-amerieanii vor juca în 
Austria, Bulgaria. Polonia. Elveția, 
Belgia, Italia, Germania Occidentală, 
Spania și Franța. $ q

A FEDERAȚIA de box din R.F. Ger
mană a alcătuit echipă renrezentativă 
care va participa Ja camnionatele eu- 

mde

romîni. In 
de repre- 

un an de
pregătirile făcute 
noastră, aproape 
conducerea antrenorului N. 
acum am profitat de pre-

nuă să ni-l dea antrenorii 
afară de 
tentativa 
zile, sub 
Sotir, și
zența sportivilor romîni și a celor doi 
antrenori Ștefan Roman și Nicolae Mu- » alcătuit
rafa, pentru a ne perfecționa jocul". £eare va participa Ja campionatele 
De altfel, acest lucru a ținut să-l ț :opra~ ,1c ,a Echipa

, . ’ . . T in ordinea raWwnio* pc - H.sublimeze puți-n mai tirziu și preșe- ț rfcl),s . H juscher : D. Wnvt-n,; ty. 
dintele federației de volei din Turcia, 4 Srhmitt ; g. Dfeter ; G. Gsbike-11 E. 
DL. CIOLACOGLU, care ne-a de-4 ȘcMcbta : RSebuitz 5 K. Moțwin«W 
clarat: Sperăm ca intr-un mitor va susti„e nn raeci amiw, u,
prea îndepărtat voleiul nostru să ca-.* Tunis. 
pete o valoare și mai ridicată, care 
să ne permită să ne apropiem de for
mațiile fruntașe ale Europei. Sintem 
convinși 
nostru la 
tim după 
trenorilor

In programul de vizitare a orașului î 
mai figurează marea moschee Sfînta 4 
Sofia, palatul 1 
etc. Intre timp sportivii noștri conți-Ț 
nuă să-și consacre cîteva ore pe zi 4 e IiA SFIR 
antrenamentelor, pentru că vineri eijin Budapesta 
vor relua întrecerea întîlnind echipa 4 f°tbșl a_Gha: 
Turciei, iar simbătă seara, in ultimas'5! 
partidă a turneului, au de jucat me-inieca în tu... .. 
ciul hotărîtor in compania reprezen-4 Cehoslovacă sl 
tâtivei U.R.S.S. î „„ „„„ ,T <1ion cu 80.000 loci ț_j sp^ră să

MIRCEA TUDORAN 4 Olimpice din 1968.

»ț» COMITETUL oii muie polonez, a ,e- 
ciitat o broșură privind regularhen Aii* 
dobîndirîî celui de al treilea cerc Mtrn- 

.Toir al tineretului, pentru J.O, din 19(ț4-i 
de reunita progresului 4 primul cerc a fost dobîndit. în 1959 de 

volei pentru că ne pregă-'run număr de 6830 tineri. 
prețioasele indicații ale an-1 c^e
romlni**. v fete.

r* PICTORUL
____  _____ a desenat emblema Jocurilor Olimpice 
Dolmabahce Bazarul fd!' i,,,rnă •*”> 19B'! Ea renr«zintă ștcmA ___ _____________ __ Y orașului Innsbruck : un pod peste nul 

Inn.
®_LA SF1RSTTUL lunii mai vâ ‘ sosi 

'i echtna selecționată de 
Ghanei, Fotbaliștii ghanezi vor 

--- țn pp ungară trei întîlniri.
4 După aceste meciuri echina Ghanei va 

deca în turneu fn R.D. Germană, R.S. 
U.R S.S.

La CAIRO a fost construit un sta- 
cu 80.000 locuri. Pe acest stadion, 

i organizeze Jocurile

ia I960, nor- 
de al doilea cerc au 
peste 4.200 de băieți

austriac Artur Zelftor
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