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A luat sfîrșit cea de a 14-a ediție a „Cursei Păcii**

aa mai bană mania obiinulă ralală de cicliștii mini
• Echipa R. P. Romîne pe locul III • Ion Cosma pe locul 7 în clasamentul individual * lurii

Melehov, un învingător glorios

Miercuri la amiază, la Consiliul de 
Stat al Republicii Populare Romîne 

a avut loc solen uitate a decorării 
unor sportivi, antrenori și activiști 
sportivi distinși pentru mente deose
bite în pregătire și pentru rezultatele 
obținute la Campionatele Mondiale și 
„Cupa Campionilor Europeni" de hand
bal și Campionatele Mondiale de te
nis de masă.

La solemnitate au participat tova
rășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.P. Romîne, 
Grigore Geamănu, secretar al Con
siliului de Stat. Aurel Duma, pre
ședintele U.C.F.S.

j A fost conferit „Ordinul Muncii"
I clasa a II-a următorilor: Petre Ivă- 
I nescu, Olimpiu Nodea, Oprea Vlase, 

Mihai Redl. Vasile Tudor, Otto Telman, 
Josefina Ștefănescu, Constantin Po
pescu, Elena Jianu, Irina Hector, Geta 
Pitică, Maria Alexandru; „Ordinul 
Muncii" clasa a Ill a: Gheorghe Bă-

dulescu, Mircea Costache II. Aurel 
Bulgaru, Cornel Oțelea. Mircea Oos- 
tache I, Ion Moser, Virgil Hnat, Gheor
ghe Covaci. Elena Pădureanu. Aurora 
Leonte, Aurelia Szoko, Elena Roșu. 
Antoaneta Vasile, Aurora Bran. 
Maria Constantinescu, Ana Bo- 
țan, Nicolae Nedef, Lucian Grigorescu. 
Carolina Ctrl geanu, Victoria Dumi
trescu, Lucia Dobre, Irina Kinn, Far- 
kaș Paneth. Sever Dăneț; „Medalia 
Muncii" : Eugen Trofin, Ion Bogolea, 
Octavian Nițescu, loan Kunst, Gheor
ghe Coman, Rudolf Haberpursch, 
Constantin Comarnischi, Victor Marcu.

Tovarășul Ștefan Voitec a felicitat 
călduros pe cei decorați, urîndu-le noi 
succese în activitatea de viitor.

In numele celor distinși cu ordine 
și medalii a luat cuvîntul maestrul 
emerit al sportului Virgil Hnat. care 
a mulțumit pentru înalta cinste ce 
le-a fost acordată, angajindu-se să 
muncească fără preget pentru a aduce 
patriei noi și importante succese. ;

am trecut în toate celelalte 12 1 De-a 
lungul a 232 km de la Brno la Praga, 
cei trei alergători romîni au suportat 
atacurile cicliștilor polonezi și sue
dezi, menținînd cu o voință demnă

PRAGA, 16 (prin telefon de la tri- 
listil nostru special). Iată-ne în sfîrșit 
i la Praga ! In sfîrșit, pentru că emo
ție din ultima etapă au însemnat 
oate mai mult decît cele prin care

Cicliștii romîni Ion Stoica, Ion Cosma șl Ludovic Zanoni în timpul fesli- 
tatii de -premiere care a avut loc miercuri la Praga. Tclefoto: Agerpres

de laudă excelenta poziție a repre
zentativei noastre. A fost foarte greu, 
dar aceasta face și mai prețios suc
cesul rutierilor noștri. Ei se bucură 
de simpatia și aprecierea tuturor 
membrilor caravanei. La sfîrșitul 
etapei ziariștii, antrenorii și tehnicie
nii au avut numai cuvinte de laudă 
pentru voința cu care cicliștii romîni 
au reușit — în trei oameni — să apere 
poziția asaltată de echipe cu efective 
complete sau aproape complete. încă 
o dată trebuie să-i felicităm pe Ion 
Cosma, Ludovic Zanoni și Ion Stoica, 
ca și pe antrenorut Nicolae Voicu, 
care și-a adus contribuția la această 
frumoasă performanță.

Victoria în toate clasamentele — 
echipe, individual, cățărare și sprin
turi — a revenit sportivilor sovietici, 
categoric cei mai valoroși dintre par- 
ticipanții Ia această confruntare a ce-

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)
In numele celor decorați, maestrul emerit al sportului, Virgil Hnat, mulțumește 

pentru înaltele distincții acordate.

In cinstea celei de a 40-a aniversări a Partidului

Marele spectacol popular de pe Stadionul Republicii
Azi, la Cluj

Racing Club de FranceC. S. M
1 semifinala „Cupei Campionilor Europeni'* 

la tenis de masă
Penultimul act asl primei ediții a 
lupei Campionilor Europeni" la tenis 

masă are loc azi după amiază 
Cluj, unde formația C.S.M.

imj replica echipei campioane 
anei, Racing Club de France, 
easta semifinală, C.S.M. va fi
ezentată de trei jucători aleși din- 
? Negulescu, Rethi, “ 
urgiucă.
Pe lingă acest meci 
m s-a mai anunțat,

se va

va 
a

In 
re-

oficial, așa 
vineri după 

liază se va desfășură întîlnirea 
ticală dintre selecționata de juniori 
R. P. Romîne și Racing Club de 
ance, l.otul nostru este alcătuit 
i Rethi, Angetescu, Gheorghiu și 
urgiucă.
Oaspeții noștri. Marcel Barouh, Mi
el Haguenauer și Charles Dubouil 
au sosit în Capitală marți seara, 

r ieri au plecat la Cluj. Marți, ime-

diat după aterizare, căpitanul echipei 
franceze Haguenauer, ne-a făcut 
următoarea declarație; .Tntilnirea cu 
C.S.M. Cluj este foarte dificilă. Ne
gulescu este binecunoscut, iar Rethi 
se anunță ca o autentică speranță. 
Noi vom lupta din răsputeri și cred 
că datorită rutinei să cîțtigăm in 
cele din urmă". In schimb, campionul 
Franței, Marcel Barouh este mai 
puțin optimist : „Noi prezentăm o for
mație omogenă, dar echipa romină în 
frunte cu Negulescu, unul dintre cei 
mai buni jucători europeni, are 
mu'lite șanse".

Invingătoarea întîlnirii care, 
râm că va fi echipa noastră, va 
finala cu Lokomotiv Leipzig.

meți

spe- 
juca

Știrile zilei
IMPIONATELE INTERNAȚIONALE 

DE SCRIMA ALE R.P.R.
___ . _.

in zilele de 26, 27 și 28 mai, Bucu- 
ș'tiul va găzdui întrecerile din ca
ul celei de a IV-â ediții a campio- j 
telor internaționale de scrimă ale ' 
P.R. La această importanta con- 
întăre ‘ spo'rtivă au fost invitați 
i mai buni scrimeri din R. P. Un- 
,râ, R. P. Polonă, R. D. Germană, 
«’.io și Franța. „Internaționalele" 
n acest an se vor desfășura la pro
le de floretă (numai bărbați), 
adă și sabie.

DESCHIDEREA SEZONULUI
CICLIST PE PISTA

Velodromul Dinamo din Capitală 
izduiește duminică dimineață, de la I 
a 10, întrecerile primului concurs I 

» pistă din acest sezion. Competiția 
dată cu „Cupa Dinamo" cuprinde. I 
intre altele, probe de viteză, 400 m | 
>nsat, semifond {50 de ture).

Stadionul Republicii din C 
atmosferă înălțătoare, de 
relua spectacol popular, omagiu 

tineri muncitori, sportivi și artiști l-au 
a Partidului.

Uut ionul Republicii din Capitală a cunoscut marți seara o 
‘ s nespus entuziasm, cu prilejul ma- 

emoționant pe care mii de 
închinat glorioasei aniversări

Cu mult înainte de începerea spec
tacolului tribunele deveniseră nein- 
căpătoare. Stadionul era împodobit 
sărbătorește. Două uriașe steaguri 
roșii ale Partidului erau încadrate 
de luminile reflectoarelor care iși în
crucișau fascicolele strălucitoare în 
simbolica cifră XXXX. Dedesubt stră
juia urarea „TRAIASCA PARTIDUL 
MUNCITORESC ROMIN !“ De o 
parte și de alta a acestui grandios 
fundal erau înscrise datele istorice 
ale Partidului nostru iubit: 1921—1961. 
In fața tribunei oficiale se afla un 
șir lung de stegari purtînd drapele 
purpurii și tricolore...

Sosirea conducătorilor partidului și 
statului, în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, este intimpinată 
cu nesfîrșite urale. Timp îndelungat 
ovațiile nu contenesc.

Trompeții și buciumașii vestesc 
deschiderea marii serbări populare. 
Lumina zecilor de reflectoare se re
varsă ne stadion, dindu-i un asvect

lar in fața a zeci de mii 
ma

Co-

feeric.
de spectatori începe grandioasa 
nifestație cullural-sportivă.

Momente din lupta Partidului
munist din Rominia pentru eliberarea 
tării au fost redate cu o mare putere 
sugestivă de un grup de 2.000 de 
sportivi, Iată, pe gazonul strălucitor 
se formează sub ochii noștri contu
rul Republicii Populare Romîne. 
Apoi, rină pe rind, alte trupuri în
scriu date memorabile 
porului nostru.

Stadionul nu rămine 
clipă. Sute de studenți ,. __
la Institutul de Cultură Fizică, 
cută cu multă înde minare o serie de 
exerciții cu steaguri roșii pe tema 
„Partidului iubit, slavă !“. Apoi, ti
neri elevi ai școlilor metalurgice pro
fesionale, imbrăcați in salopete al
bastre, desfășoară un incintător pro
gram de gimnastică, simbolizind ma
rile înfăptuiri obținute de industria

din viața po

liber nici o 
și studenie de 

exe-

Un moment emoționant: tinerii înscriu pe gazon cu trupurile lor stema partidului
foto; I, Mihăic»

Ca unduirea unor valuri apar har
nicele țesătoare in grandiosul „Dans 
al. maramelor". Le urmează repriza 
plină de vigoare a constructorilor, 
cei care înalță în oțel și beton uzine 
puternice, impunătoare blocuri de 
locuințe pentru oamenii muncii, ora
șe noi. Marea scenă de gazon s-a 
transformat parcă pe dată intr-un 
șantier. t

De o rară gingășie a fost evoluția 
celor mai mici dintre sportivi, a flo
rilor patriei, pionierii. Un glas lim
pede și emoționant de fetiță rostește 
solemn un „Salut voios de pionier". 
Din 30 de corturi multicolore țișnesc 
șiruri de purtători ai cravatei roșii, 
care se așează într-o aliniere perfec
tă pe teren. Printre rinduri aleargă 
plini de avint numeroși copii, care, 
in aplauzele furtunoase ale celor pre
zență, se îndreaptă spre tribuna ofi
cială și oferă mari buchete de flori 
conducătorilor partidului și guver
nului.

In cinlec și joc ne sint redate 
crimpeie dintr-o zi de tabără. Micu
ții artiști inoată, joacă fotbal, vislesc, 
schiază, adună flori,’ se string seara 
in jurul focului. Dansul macilor și 
margaretelor încununează această re
priză minunată, cu rezonanțe de 
basm. La sfirșit, sute de glasuri cris
taline rostesc cuvintele: „Mulțumim 
din inimă Partidului!" Vlăstarele
vrednicilor oameni ai muncii din pa
tria noastră mulțumesc părintelui 
drag, Partidului, pentru grija lui 
nemărginită.

Și apoi, in iureșul melodiilor populare 
aproape 1.500 de dansatori și de dan
satoare ai ansamblurilor artistice de 
amatori și profesioniste desfășoară in 
imense hore „Dansul belșugului", 
care vorbește despre viața nouă, pli
nă de roade a harnicei noastre țără- 
nimi muncitoare. Deosebit de pito
rești sint dansurile din toate regiuni
le patriei, prezentate in tabloul „Țara 
întreagă în sărbătoare". Peste sta
dion răsună acordurile cintecului „Re
publică, măreață vatră".

Vine acum rîndul elevelor din
in 

valsului execută 
cu cercuri și

școlile medii ale Capitalei, care 
melodia legănată a 
grațioase exerciții 
eșarfe...

Grandiosul tablou
lumii slăvesc libertatea1

final „Popoarele 
i“ aduce in

stadion pe toți cei 12.000 de tineri și 
tinere care ne-au incintat in această 
minunată seară. Sportivii și dansa-

VALERIU CHIOSE 
NEAGOE MAROAN

(Continuare in pag. a 2-a)



Marele spectacol popular 
de pe Stadionul Republicii

Pline de grație, exercițiile elevelor de la școlile medii din Capitală au 
îneîntat zecile de mii de spectatori Foto : I. Mihăică

(Urmare din pag. 1)

intorii formează un imens cadru, 
mijlocul căruia apare un grup ce poar
tă pe umeri o calotă uriașă a globu
lui pământesc. Rind pe rind, de sub 
marea cupolă ies perechi de artiști, 
care in ritmul unor melodii populare 
■ne prezintă 
liste surori 
lumii.

Simbolica 
dans a oamenilor muncii
tindeni se termină cu o uriașă horă

dansuri din țările socia
li din alte țări ale

înfrățire in cintec și 
de pretu-

Duminică 
din nou la start

După frumosul și interesantul spec
tacol pe care l-a prilejuit „Marele 
premiu al orașului ’ București" moto- 
cicliștii fruntași își vor ambala mo
toarele. în cadrul disputelor-pretenți
oase ale campionatului republican de 
motocros. Astfel, duminică alergătorii 
se vor întîlni la Brașov pe traseul 
dificil, din Valea Răcădăului, pentru 
a lua startul în probele fazei a ■ IlI-a 
a acestui important campionat. Fap
tul că motocicletele speciale pentru 
cursele pe teren variat au fost puse 
din timp la punct, că' organizatorii 
— cu experiență acumulată la faza a 
Il-a a > campionatului — au adus unele 
îmbunătățiri traseului, ' ne face să 
scontăm, pentru duminică întreceri 
de o înaltă factură tehnică.

TI j M d ! [33
Activitatea în Capitală
• La sfîrșitul săptămînii trecute 

s-au încheiat întrecerile campiona
tului de baschet al orașului Bucu
rești, seriile echipelor studențești. 
Jocurile s-au bucurat de un frumos 
succes, datorită bunei pregătiri a 
echipelor, care au prestat meciuri 
spectaculoase și — unele — de ridi
cată valoare. Iată ordinea echipelor: 
MASCULIN, categoria calificare: 1. 
Construcții, 2. Politehnica, 3. I.S.E.,
4. I.M.F., 5. I.C.F., 6. U.P.B.; catego? 
ria I: 1. Arhitectura, 2. Arte, 3. Agro
nomie, 4. I.P.G.G., 5. Pedagogic, 6.
1. M.G.; categoria a Il-a: 1. I.M.F.,
2. Politehnica, 3. I.C.F., 4. I.S.E., 5.
Construcții, 6. U.P.B.; FEMININ (o 
singură categorie): 1. U.P.B., 2. Arhi
tectura, 3. I.C.F.. 4. Politehnica, 5.
Pedagogic, 6. I.S.E., 7. I.M.F.

• „Cupa Primăverii", competiție
organizată de comisia orășenească în 
colaborare cu F.R. Baschet, s-a în
cheiat cu victoria echipei Dinamo 
eare a realizat 5 victorii din lot a- 
tîtea meciuri susținute. Iii clasament 
urmează: 2. Rapid, 3. Progresul, 4. 
Lotul de tineret, 5. Metalul 23 Au
gust, 6. Știința. In categoria echipe
lor din campionatul de calificare 
primul loc a revenit formației Acade
mia Militară, urmată de Voința și 
Dinamo II. Clasamentul echipelor de 
categoria I se prezintă astfel: 1. Be
re Rahova, 2. M.T.Tc., 3. Viitorul,
4. Sănătos- r 6 Recolta.

GRlb I lAjiy i'M*âfeț?.G.U — coresp.

rominească jucată in ritmul înfocat 
al „Ciocirliei". Pe fundal apare che
marea oamenilor muncii de pe întreg 
globul: „PROLETARI DIN TOATE 
TARILE, UNIȚI-VA !" Trupurile 
sportivilor înscriu de-a lungul între
gului stadion cuvintul scump omeni
rii: PACE. Pe pista de zgură trece
vijelioasă purtată de motocicliști ma- £ « Campionatele europene de box,
cheta rachetei „Vostok", simbol al Țcni’e se vor desfășura, după cum se 
triumfului științei și tehnicii sovie- fștie, între 3—10 iunie la Belgrad, 
tice în cucerirea cosmosului. îvor’ fi găzduite de sala Expoziției.

Jerbe multicolore de artificii se" Deoarece confruntarea celor mai buni 
sparg în înălțimile nopții. Parcă mii'.", boxeri 
de luceferi au coborlt pe stadion pen---țeptată 
tru a lua parte la marea sărbătoare.'." amator

Impresionant răsună „Internaționala" .. slaviei, 
izvorită din mii și mii de piepturi. In"5pecial sala nr. 1 a Expoziției, care 
tribune, oamenii muncii aclamă minute'.". ;n prezent are capacitatea de 12.800 
in șir pentru Partidul Muncitoresc* locuri. 
Romin, pentru Comitetul său Centra!',", 
in frunte cu tovarășul Gheorghe.* 
Gheorghiu-Dej. ”

Va rămîne de neuitat această stră-.. 
lucitoare seară pe care . tineretul pa-** zente 
triei, prin splendide demonstrații 
sportive, prin măiestre dansuri, prin.* veției, 
minunate cîntece și versuri a închi-""tRZr.c, ----- -
ntit-o cu nestăvilit elan și recunoș-i, cu echipe complete 
tință, F ' .
tuturor victoriilor mărețe ale

.porului nostru.

cu nestăvilit elan și recunoș-;,cu echipe complete — tziauuei țo „
PARTIDULUI iubit, făuritorul--’boxeri), Finlandei (7), Irlandei ■ (5), notam prezența lui MițrQvici Pauno-

po-“;Suediei (2). Vor mai ■ participa P“- 
Țgiliști din Scoția, Franța, Norvegia,

SPORTURI NAUTICE

„Cupa Voința"
merita mai mulți participanți...

Organizatorii competiției 
juniori „Cupa Voința" 
și au reușit să creeze condiții op
time de întrecere , participanților. 
Păcat însă că aceștia din urmă nu 
s-au numărat cu sutele cum era de 
așteptat. Clubul Metalul, 
n-a înscris nici 
nu ne explicăm de ce 
sportiv școlar 
licultăți în pregătirea schifiștilor din 
cauza instalațiilor incomplete ale ba
zei — a avut reprezentanți doar la 
caiac-canoe. Și așa, la scară redusă, 
concursul desfășurat pe lacul Heră
strău, a fost folositor, 
totodată un avertisment 
senți. Avertisment care 
in considerație cu toată 
Iată rezultatele obținute : JUNIOARE. ^[iax,(’raci„°P01’ „Gala"ț. 
Caiac simplu: 1. Cresa Caragheorghe 
(Voința) 2:41,0; 2. Mihaela Seceleanu 
(Victoria) 2:47,0, 3. Cristina Alte-
rescu (Progr.) 2:55,0, 4. Atena Vînă-

de pildă, 
un concurent — și 

iar Clubul 
care întîmpină di-

constituind 
pentru ab- 

trebuie luat 
seriozitatea.

0 nouă etapă 
in cadrul fazei interregionale 

a campionatului republican
Sîmbătă și duminică se desfășoară în

trecerile turului etapei a Il-a a fazei, 
interregionale din cadrul campionatului 
de popice pe echipe al R.P.R. Iată pro
gramul : FEMININ : Voința Cluj — Voin
ța Timișoara, Voința Craiova — Rapid, 
Buc., U.T. Arad — Voința Oradea, Voința 
Tg. Mureș — I.T.B., Minerul Huedin — Vo
ința Sibiu, Voința Constanța stă. MAS
CULIN : Voința Tg. Mureș - C.S. Ora
dea, I.O.R. Buc. — Dinamo Craiova, 
Flacăra Cîfnpina — C.S.M. Mediaș, CFR 
Sibiu — Petrolul Ploiești, Unirea Iași — 
Ind. locală Baia Mare. Voința Cluj — 
Voința Arad.

Astăzi, in campionatul feminin

Cea de a treia etapă a returului 
campionatului feminin de handbal în 
7 programează astăzi în Capitală un 
joc foarte important: Progresul — 
Știința. Partida este așteptată cu un 
viu interes, ambele formații fiind 
direct angajate în lupta pentru titlu. 
Iată.și loturile pe care le vor folosi 
cele două echipe :

PROGRESUL: L. Borcea, I. Gaza- 
cu — A. Vasile, V. Dumitrescu, M. 
Ghiță, A. Bran, M. Jipa, M. Iordan, 
G. Munteanu, E. Miuneșan, S. Dumi
tru ; ȘTIINȚA: I. Hector, F. Gostin—
I. Ștefănescu, A. Leonte, C. Constan- 
tincscu, E. Jecu, I. Ungureanti, I. 
Hidi, C. Gîrligeanu, E. Constantines- 
cu, E. Popescu. Meciul se desfășoară 
pe terenul Progresul de Ia ora 18 și 
va fi arbitrat de V. Sidea (Buc.).

Intîlniri importante se desfășoară 
și la Sibiu (C.S.M. — Rapid) și 
Brașov (Tractorul — Știința Timi
șoara). Programul etapei este com

pletat de partidele Mureșul — C.S.M. 
țMediiaș și C.S.O. — C.S.Ș. Banatul 
-Timișoara.

IN PREAJMA „EUROPENELOR"

de țări și-au anunțat .parti
ta această ediție a „europa- 
Printre acestea vor fi pre- 

reprezentativelș . U.R.S.S., 
Angliei, Poloniei, R.P, Romîne, El- 

:Jiei, Bulgariei, Austriei. R.D. Ger
mane, Ungariei, R.F. Germane .-— .

‘ — Olandei (8 pugiliști

pentru toru (Progr.) 2:57,0. Caiac dublu : 1. 
s-au străduit . Victoria, (Geta Peitman, Dumitra 

. Ene) 2:36,0, 2/ Voința (Sanda Ștefă- 

. nescu, Florica Bunea) 2:42,0, Sclțif 
simplu:. 1. Mariana Ghițescu (Rapid) 
5:59,0. S 4-j-l r.: 1. Voința (Cornelia 
Coc, Viorica Nicoiae. Cresa 
gheorghe, Ioana Bîzgu -|- 
Klein) 
ghiu, 
M.
5:31,0.

2. Rapid 
Almășan, 

+ A-

4:55,0,
E.

Bustea
JUNIORI. Caiac simplu:

Rapid
3:53,0, 

Voința

: 1. C.S.S. 
4:34,0, 2. 

Sorovacu), 
la caiac- 
academic.

P,
«5.

Ana Roth: 15,66 m nou recon 
republican la greutate

9 V. Sălăjan 49,96 m la disc ® Al Spiridon
la înălțime

(17 ani) 1,93 r

• Pe stadionul 
s-a desfășurat la 
tămîni un concurs 
tași. Cu acest prilej maeștra sportului 
Ana Both a stabilit un nou și valoros 
record republican în proba de aruncarea 
greutății : 15.66 m (v.r. îi aparținea din 
acest sezon cu 15,57 m). In afară de 
concurs ea a aruncat greutatea la 15,86 
m ceea ce ne arată că nu va mai trece 
mult timp pînă vom consemna un nou 
record de peste 16 metri !

In cadrul aceluiași concurs, în proba 
de aruncarea discului, tînărul Vasile Să
lăjan a reușit un rezultat remarcabil cu 
49,96 m (cel mai bun rezultat al său de 
pînă acum era de 47,52 m!). Pe locurile 
următoare s-au clasat : Virgil Manolescu 
49,18 m, C-tin Drăgulescu 40,32 m. La 
aruncarea ciocanului 
a obținut 52,41 m 
doar 52,00 (???).

Dinamo din Capitală 
începutul acestei săp- 
rezervat atlcților [run-

Virgil Manolescu 
iar C-tin Drăgulescu

din Giurgiu, tînărul 
Spiridon (Șc. Sp. 

a ob-

• Pe stadionul 
săritor Alexandru 
UCFS)— antrenor Gh. Rugină 
ținut un excelent rezultat la săritura în 
înăl|ime eu o performantă de 1,93 m. 
Spiridon este născut în anul 1943. Per-

din

Bulgaria).
Ia cinci

Grecia. Vor absenta boxerii 
Danemarca, Spania și Luxemburg.

• Comitetul de organizare a cam
pionatelor europene de box a in
vitat să conducă întîlnirile de la 
Belgrad, printre alții, pe următorii 
arbitri-judecători străini : Timoșin
(U.R.S.S.), Cobza (R.S. Cehoslovacă), 
Nagy (R.P. Ungară), Hertl (R.D. 
Germană), Checchi (Italia), Nichols 
(Elveția), Jecev (R.P. “
întîlnirile se vor judeca 
mese.

e Boxerii țării gazdă se 
în mod deosebit pentru 
■care încep Ia 3 iunie și 
facă o figură frumoasă, ținînd seama 
de faptul că beneficiază de avanta
jul... „terenuliii,“.' Au fost selecționați 

experimentați, între care

pregătesc 
întrecerile 
speră să

JacoVlevici,' Benedek. Streterio-viei,
viei ș.a.

• ...Sala de box de la stadionul 
Tineretului. Aci pot fi văzuți zilnic 
boxerii echipei reprezentative a țării 
noastre, care se pregătesc perttru 
cea mai imppriantă confruntare pu- 
gilistică a .anului : câmpionatele 
europene. Toți seleeționabilii lucrează:

■ intens pentru a atinge cea tnai-.buwă 
formă sportivă.- Cel mai -în formă, 
pînă în prezent, se prezintă Iosif Mi
lt, alic— ne spunea antreriorttl Ion 

in
Italic --' ...
Ohiriac. Săptăniîna aceasta s-a ... 
trat în perioada a doua, adică pe-' 
rioad.a perfecționării unor procedee 
tehnice : studiu individual, pe perechi,, 
automatizarea loviturilor de bază. 
Săptămîna viitoare — ultima îna
intea. campionatelor europene . — 
boxerii' vor susține luptă la mănuși 
după sistemul de disputare al cam
pionatelor (o zi meciuri, o zi 
pauză).

Ziarul „Sportul popular" în co
laborare cu consiliul orășenesc 
U.C.F.S. organizează duminică 21 
mai a.c. Ia Bîrlad o consfătuire 
cu sportivii, cititorii și corespon- 
denții ziarului dm localitate. Con
sfătuirea va avea loc în sala Voin
ța din Bd. Republicii nr. 260, în- 
cepînd de la ora 10 dimineața.

Campionatul de caiificare

In etapa de duminică, majoritatea 
jocurilor au avut loc în Capitală. In 
cel mai disputat meci, formația se
cundă a muncitorilor de la Atelierele 
Grivița Roșie a întrecut „XV“-ie 
Arhitecturii cu scorul de 13--8- (5—3), 
Intiinirea a oferit un spectacol de 
bună calitate.

Rugbiștii de la Universitatea „C. I. 
Parhon" n-au reușit să facă față 

decît o repriză (0—3) jocului avîntat 
al echipei Rapid Ii. Ei au pierdut în 

final cu 3—20.
Cdnfirmîndu-și .valoarea, echipa 

formant» realizată 
regiunii București, 
tat al sezonului 
(2,00 m) și Cornel Porumb (1,95 m

de el, nou record 
este al treilea rezv 
după Eugen Du<

• In cadrul fazei raionale a campi 
natelor republicane școlare în Capita 
au mai fost înregistrate o seric de rezt 
ta te interesante : ciocan (5 kg): G 
Costache (1946) 46,81 ; I. Dîmbovicear 
(1946) 43,32; ciocan (6 kg): M. Pas< 
(1943) 46,30; C. Ionescu (1944) 40,3 
N. B ance a (1944) 40,20 ; disc (l kg 
F. Panaitescu (1946) 39,61.

• Reșița : faza orășenească a campi 
natelor școlilor medii și profesionale 
BĂIEȚI : 80 m: I. Diaconii (1941 
9,7; greutate (6 kg) : I. Ilegednș 14,7 
disc (1,5 kg): I. Ilcgeduș 46,76; FETI 
60 m: D. Țundrca (1915) 8,2; 200 i 
D. Tundre» 27,8; 80 mg: F, Gram» 12, 
lungime: F. Grama 5,12-,

® Comisia de atletism a orașul 
București a organizat pe stadionul Pr 
greșul o cursă de ștafetă (3x3 km) i 
marș. Rezultatele : 1. Victoria (Suit, Ci 
ment, Paraschivescu, Angliei, Toade 
Roateș) 43:42,8; 2. Dinamo (Constat 
tin, Popescu, Muscă, Caraiosifoglu, H 
cescu, Popa) 44:03,0 ; 3. Metalul 1 
August 44:56,8 ; 4. Surdo-mufi 45:36,

® Pe stadionul Tineretului din Câți 
tală va avea loc sîmbătă (de la ora 1( 
și duminică (de la ora 8,45) concurși 
republican de primăvară pentru senio 
și senioare. La acest concurs particij 
cei mai buni atleți din întreaga tar, 
în frunte cu campionii și recordmanii r 
publicani : Iolanda Balaș, Li a Manolii 
Ana. Both, Florica Grecescu, Ioana P 
trescu, Maria Difi-Diaconescu, Zolta 
I amoș, Andrei Barabaș, C-tin Grecesci 
Cornel Porumb, Alexandru Bțziui, Mirct 
Ursac, Virgil Manolescu etc.

Sancțiuni dictate de F. R. VoL
De Curmch- biroul F.R. Volei 

lu'a-t în discuție o serie efe abate 
,-de la , disciplină care au avut )< 
în ultimele etape ale campionatul 
masculin și a luat următoare 
măsuri;

1. 8e sancționează asociația spo 
ti vă. Jiul Petroșani cu avertismet 
scris și ridicarea dreptului de org. 
nizare a meciurilor de volei pît 
Ia sfîrși-tu! campionatului.* 1 * 3 * S. Atun 
cînd Jiul Petroșani va fi gazd 
jocurile se vor disputa la Craiov

2. Secția de volei Știința Gale 
a fost sancționată cu avertismei 
pentru lipsuri în organizarea .''mec» 
riioiȚ De asemenea, i se ridică drept 
de organizare pe două etape (21 
28 mai), cînd va juca la Constan 
partidele respective.

3. A fost suspendat pe două etaj 
jucătorul I. Crivăț (Jiul Petroșah 
pentru repetate invective aduse a 
bițriior principali și incitarea p 
Micului spectator.

4. Pentru acte de indisciplină 
meciul Victoria — Dinamo, jucător 
Gh. Ghertiiiișan (Victorie) a fo 
suspendat pînă la sfîrșitul campion 
tuilui.

5. I se ridică dreptul de a co 
duce echipa C.C.A. pe o eto| 
antrenorului V. Surugiu, pentru ai 
fudine nedisciplinată la meci 
Știința Cluj — C.C.A.

găzduite de sala Expoziției.

amatori ai Europei este aș- 
cu un deosebit interes de 

amatorii de box din capitala Iugo- 
organizatorii au amenajat 

1 a Expoziției, care

• 24 
ciparea 
nelor".

Cara- 
Norma 

(R. Bu-
I. Biloiu, 

Barcan) 
1. 

Gh. Butnaru (Victoria) 2:17,5, 2. R. 
Matei (Voința) 2:17,7, 3. A. Trandafir 
(Progr.) 2:26,5, 4. Gh. Avram (Progr.) 
2:35,5. Caiac dublu: 1. Victoria (V. 
Cocorescu, I. Gheorghiță) 2:13,4, 2.
Progr. (I. Anghel, Gh. Rucăreanu) 
2:13,8, 3. Voința 2:18,4. K. 4: 1. Vic- 

’ " ’ , Pîslaru, Ve-
leatcă) 3:25,4, 2. Progr. (Zlătescu,
Mușat, Georgescu, Lupu) 3:30,4, 3. 
Voința 3:33,1, 4. C.C.S. Schi) simplu: 
1. G. Engelmeier (Victoria) 4:07,4, 2. 
Negoiță (Rapid) 4:43,0, 3. D. Popescu 
(Voința) 5:14,0. S 2: 1. Victoria (C. 
Tudor, C. Ciocoi) 3:35,0, 2.
(C. Isăceșcu, Gh. Vernescu)
3. Voința 4:06,0. S 4-j-l: 1.
(Tolocică, Duinea, Zisu, Predescu -j- 
Guist) 3:28,0, 2. Victoria (Mirea, Cu- 
leacov, Lincaru, Dumitrescu -j- Du
mitrescu) 3:50,3, 3. Rapid 4:13,0.
S. 1. Voința 3:25,0. Canoe sim
plu: 1. M. Ionescu (C.S.S.) 4:32,0. 2. I. 
Rusu (C.S.S.). Canoe dublu: 
(E. Maximciuc, C. Panciu) 
C.S.S. (N. Niculescu, N. !
3. C.S.S. Distanțe: 500 m 
canoe și 800 m la canotaj 
CLASAMENT: 1. Voința 44 p, 2. 
Victoria 24 p, 3. C.S.S. 21 p. 4. Pro
gresul 18 p, 5. Rapid 11 p De men
ționat că duminică dimii;-.. ,ă îna
intea competiției a avut ioc și un 
concurs de selecție pentru tineret la 
caiac organizat de F.R.S.N.

Petrol Chimie 
rea cu Dinamo

Un singur meci din acest campit 
nat a avut loc în provincie și anim 
la Oltenița, unde formația local
S.N.O. a primit vizita echipei last 
lutului de Construcții din Bucureși 
Oaspeții au avut inițiativa în prim 
repriză cînd au reușit să și march, 
ze. La reluare, gazdele sînt acels 
care acționează mai organizat, ret 
șind să egaleze. Rezultatul fin: 
(3—3) consemnează în mod just r: 
portul de torțe dintre cele două echip

a cîștigat și întîln 
H : 11—0 (0—0).
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După Campionatele internaționale ale R. P. Romîne

A crescut nivelul întrecerilor masculine
Cîteva probleme ridicate

de întîlnirea R. P.Romînă B—Turcia B
In meci restanță

Dinamo Bacău — U. T. A.
Campionatele internaționale de gim

nastică ale R.P.R. s-au bucurat de cea 
mai numeroasă participare dintre edițiile 
de pînă acum. La concursul masculin 
9 țări au trimis la București pc unii 
dintre cei mai buni gimnaști. O consta
tare de primă importanță după întrece
rile masculine este creșterea considera
bilă a nivelului tehnic general al con
cursului față de anii trecuți. Jn lumina 
acestui fapt, succesele obținute de repre
zentantul țării noastre Frederic Orendi, 
precum și comportarea satisfăcătoare a 
celorlalți gimnaști romîni, apar și mai 
valoroase. Este o mîndrie pentru sportul 
din țara noastră că și noi am contri-

2-0 (0-0)
BACAU 17 (prin teie/on). - Victo

ria a revenit pe merit dinamoviști- 
lor deși ea a fost realizată de-abia 
în ultima parte a jocului. Ambele 
formații s-au comportat sub nivelul 
lor. Localnicii au avut inițiativa ma
joritatea timpului dar nu au reușit 
să concretizeze datorită pe de o parte 
sterilității atacului iar pe de altă 
parte deoarece nu au știut să stră
pungă apărarea masivă și calmă a 
oaspeților. In general, U.T.A. a jucat 
prudent, mai mult în apărare, cu lan
sări rapide în atac unde însă a ac
ționat întotdeauna în inferioritate 
numerică.

In repriza secundă dinamoviștii au 
acționat mai ferm ratînd bune oca
zii prin Gram (min. 67), Nemeș (min. 
72 și 83), Drăgoi (min. 75 bară). 
U.T.A a ratat prin Țirlea o mare o- 
cazie în min. 83. Cele două goluri 
au fost înscrise de Gram (min. 78 
la o centrare a lui Drăgoi și min. 
90 la o învălmășeală). De menționat 
că in min. 88 Pîrcălab a fost elimi
nat pentru intenția de a-și lovi ad
versarul. Arbitrul V. Pădureanu 
(Buc.) a condus foarte bine.

DINAMO BACAU: Ghiță - Gio- 
sanu, LAZAR, CINCU — Rădulescu 
(din min. 70 Cîrnaru), VATAFU — 
Drăgoi, Nemeș, GRAM, Ciripoi (Ră
dulescu), Publik.

U.T.A. : FAUR — Sziics, Băcuț, 
NEAMȚU — Capaș, Seres - POP, 
Pîrcălab, Țîrlea, FLORUT, Czako.

I. IANCU și GH. DÂLB'AN 
corespondenți

a concursului a con- 
participanților. Acest 

lucru denotă că peste tot se acordă o 
importanță deosebită promovării clemen
telor tinere în primele formații. Am pu
tut vedea că în actuala orientare a gim
nasticii masculine un accent deosebit 
se pune pc însușirea clementelor foarte 
grele. Mișcările de legătură nu sînt e- 
xecutatc numai pentru ,,umplerea* exer- 
cițiilor, ci constituie, de fapt, alte ele 
mente mai puțin grele. Toate aceste miș
cări, precum și executarea lor cu ușu- 

o pregătire 
fizică multilaterală foarte accentuată șt 
o tehnicitate de înalt nivel,

Și acum, cîteva cuvinte 
despre gimnaștii noștri. 
Dintre ei, Orendi s-a înca
drat pc deplin în întrece
rea celor mai buni. Gh. 
Tohăneanu a dovedit că 
este un gimnast cu multe 
perspective. Ceilalți doi, 
Gh. Stanciu și Ion Zamfir, 
s-au comportat mai slab. 
Performanțele obținute de 
Orendi și prezentarea bună 
la unele aparate a lui Gh. 
Tohăneanu nu trebuie 
generez^ o atitudine 
autoliniștirc. Pe linia gim
nasticii masculine mai a- 
vem foarte multe lucruri 
de făcut. Trebuie să ridi
căm un număr foarte mare 
do gimnaști din rîndurilc 
cărora să selecționăm pc 
Cei mai buni, pentru a re
împrospăta continuu lotul 
nostru. Gimnaștii fruntași 
— nici Orendi nu face 
excepție — mai au mult 
de muncit în special în 
domeniul în greu nării cxcr- 
cițiilor. însușirea mișcări
lor foarte grele pc baza 
tehnicii celei mai înaintate 
Șt 
Și 
cea 

Cit ren ții or hoșlii 
în 
la.

O notă generală 
stituit-o tinerețea

rință și continuitate, cer

Forță, precizie, înaltă tehnicitate... Viktor Leontiev 
(U.R.S.S.) în timpul exercițiului care i-a adus — 
pe lingă titlurile la individual compus și la cal 

cu minere — titlul de campion
Foto : P.

la inele
Romoșan

buit în mod 'substanțial' la ’nivelul înalt 
al campionatelor. Felicităm încă o dată 
pc cetini ai bun' gimnast romîn, Frederic 
Orendi, pentru excelenta* lui comportare.

Prezența la întreceri a gimnaștilor 
sovietici Viktor Leontiev și Nikolai 
Miligulo, a italianului Giovanni Carmi- 
nucet, a norvegianului Agge Storhaug și 
a altor gimnaști de valoare ne-a dat po
sibilitate nu numai să .asistăm . Ia un 
concurs spectaculos și să savurăm din 
plin frumusețile gimnasticii, ci să verifi
căm totodată și pregătirea gimnaștilor 
noștri înaintea întrecerilor ,,Cupei Eu
ropei".- Am ajut de învățat în -primul 
rînd de la cei doi gimnaști sovietici. Cu 
toate că amîndoi, sînt foarte tineri, ci au 
făcut o adevărată demonstrație de măîc' 
strie. Acești reprezentanți ai școlii so
vietice —• cea mai înaintată din lume —• 
s-au prezentat cu exerciții deosebit de 
dificile la toate aparatele,- dar în s.pecial 
la inele, bară și -cal cu . mîncrc.

Dintre concurpnții italieni -s-a 
cat îndeosebi 
vanni Carniinucci 
frumoasă la para, 
nastul norvegian Agge 
năr concurent cu 
tive, s?a evidențiat în 
prczentînd un exercițiu 

nai, cu combinații valoroase, 
cei enumera ți, trebuie să amintim și 
pc Josef Rainis (R.P.P.), Fritz Bohm 
(R.D.G.) și Vaclav Kubicka (R.S.C.) 
care au fost și ci printre fruntașii în
trecerii la unele aparate.

___ r„. a rom ar- 
medaliatul olimpic Gîoa 
ci prin 
•alele., și

,con-ip0Tlar<a lui. 
la sărituri.. Gini* 
Storhaug, un tă
inuite per spec- 

special la sol/ 
foarte origi-

Pc lîngă 
amintim

să
de

perioada ce 
întrecerile

executarea lor 
expresivă, iată 
mai importantă a 

pc cît posibil 
ne-a mai rămas

,,Cupei Europei".

precisă 
sarcina 

con
ciliar
pînă

1LDICO RUSSU-ȘIRIANU

întîlnirea dintre reprezentativele 
secunde ale R. P. Romîne și Turciei 
a ridicat cîteva probleme importante.

In primul rînd este vorba de răs
punderea cu care privesc unii jucă
tori (mai bine zis, nu privesc...) îri- 
tîlnirile internaționale. Selecționarea 
într-o reprezentativă a țării trebuie 
să însemne un puternic stimulent 
pentru jucători, să-i facă să se mo
bilizeze pentru întrecere, să se com
porte la înălțimea încrederii și aștep
tărilor. Or, duminică, cu foarte-foar- 
te puține excepții, jucătorii n-au ară
tat nici un moment că înțeleg acest 
lucru, că sînt pătrunși de răspundere, 
acționînd lent, fără vlagă și convin
gere, fără elanul care trebuia să ca
racterizeze o formație alcătuită în 
cea rnai 
tinere, talentate, 
această atitudine 
misibilă jucătorii lotului 
ret și în special elementele de va
loare certă, în care se pun foarte 
multe speranțe, ca Mateianu, Petru 
Emil, Unguroiu, loniță. Raksi și Ivan- 
suc ? Așa înțeleg ei să răspundă 
cinstei de a fi selecționați și grijii 
de a li se asigura condiții din cele 
mai bune pentru pregătire ?

Evoluția jucătorilor noștri în me
ciul de duminică trebuie să atragă 
în mod foarte serios atenția fede
rației, a antrenorilor însărcinați cu 
selecționarea și pregătirea lotului 
(A. Niculescu și C. Teașcă) și, mai 
ales, a cluburilor și asociațiilor din 
care fac parte jucătorii. Comportarea 
lor în reprezentative este în fond o 
chestiune de educație și de aceasta 
răspund în primul rînd cluburile și 
asociațiile lor !

O altă problemă este aceea a struc
turii echipei, în care antrenorii lotu
lui au dovedit o orientare greșită. 
După părerea noastră, ea nu a fost 
nici o selecționată de tineret sută la 
sută și nici o reprezentativă B. In 
plus, faptul că echipa a fost for
mată din jucători din 7 cluburi a 
influențat în bună măsură înțelegerea 
dintre jucători, mai ales în apărare, 
unde s-au comis erori elementare. 
Discutabilă este însăși selecționarea 
jucătorilor de la Știința Cluj pentru 
că — după cum s-a constatat în 
ultimele etape de campionat — aceas
tă echipă a jucat bine numai o re
priză, slăbind vizibil în a doua.

Tn orice caz, reprezentativa de ti-

o
mare parte „

Cum pot explica 
cu

din elemente

totul 
de

inad- 
tine-

neret, criteriile de selecfionare, struc
tura și menirea ei trebuie să consti
tuie obiectul unei serioase analize 
pentru federație, pentru colegiul cen
tral de antrenori.

Pe de altă parte, trebuie să con
statăm cu regret că federația nu 
acordă importanța cuvenită reprezen
tativei B. Existența acesteia, cu o 
activitate regulată, este absolut nece
sară pentru că ea nu este altceva 
decît „dublura” primei reprezentative. 
In echipa națională B joacă și 
fotbaliștii care, la un moment dat, nu 
au loc in prima formație și jucătorii 
mai valoroși și cu mai multă expe
riență din selecționata de tineret. 
Reprezentativa secundă trebuie să în
semne, în același timp, o treaptă 
— firească —- și un stimulent în 
evo-luția jucătorilor susceptibili de 
a fi selecționați. Jucători avem pen
tru a alcătui o echipă națională B, 
în orice caz mai bună și cu un ran
dament superior celei de duminică.

In sfârșit, o problemă de organi
zare- Considerăm că unele meciuri 
internaționale (cum s-a mai făcut, 
de altfel, în trecut), pot fi organiza
te ide federație cu mai mult succes de 
spectatori, în țară. Sîntem convinși 
că programat la Cluj, Constanța sau 
în alt oraș cu stadion cu capacitate 
mare, meciul ar fi făcut tribune ar
hipline. La București însă, care de 
obicei găzduiește foarte multe în- 
tîlniri internaționale în mai multe 
sporturi în același timp, jocul cu 
Turcia B a însemnat și un insucces 
de asistență. Federația trebuie să 
asigure o judicioasă planificare a 
meciurilor internaționale.

(P. g )

Răsfoind presa sportivă sovietică

ADIO W. M.-ului (III)
de A. Vit ți V. Vladimirov

ȘTIRI
AZI CUPLAJ LA „DINAMO"

In cadrul categoriei B — scria a Il-a, 
aștăzi se dispută pc stadionul „Dinamo" 
partida restantă dintre Dinamo Obor 
și Academia Militară. Meciul va începe 
la ora’17 și va fi precedat de un .joc 
de antrenament al lotului dc juniori 
R.P.R. .în. compania formației secunde a 
Progresului. Această întîlnire este pro
gramată la ora 15.15. Lotul dc juniori, 

.care se pregătește pentru meciul cu 
R. P. Ungară de la 28 mai, cuprinde 
pe următorii jucători : Andrei și Nicu- 
lescu —J portari; Măndoiu, 1' 
llălmăgcanu și Pal — fundași ; Pojoni, 
Pașcanu, Popescu și Cimpoca ■— mijlo
cași ; Sorin Avram, Pavlovici, Trif, 0- 
tcaini, Gâric; -Pasan și Mănescu — îna
intași. Antrenori : Gh. Ola și St. Stăn- 
culescu.

gust“, în ordinea următoare.: Rapid —
Minerul la ora 15,30 și C.C.A.—-U.T.A*? 

• la ora 17,15.
Biletele pentru acest ^cuplaj s-au 

pus în vinzare de ieri la casdle obiș
nuite.

C.C.A. IN R.P. BULGARIA

PROGRAMUL DE DUMINICĂ

W. M. a fost un pas Înainte, dar 
nu constituia idealul. Acum, cu pu
terea mărită a atacului, acest sistem 
— folosind expresia lui Simon — nu 
mai este rentabil.

Tn Anglia, sistemul 1—4—2—4 nu se 
aplică mecanic. Iată ce scrie în a- 
ceasta privință un comentator autori
zat ca Sheridan de la „Daily Wor
ker" : „fn meciul reprezentativei An
gliei contra celei din Țara Galilor 
am văzut în sfirșit varianta noastră 
englezească a sistemului 1—4—2—4, care 
se caracterizează prin elasticitatea tu
turor compartimentelor. Această va
riantă a putut ji realizată datorită 
aportului' jucătorilor Greaves, _ Hay-, 
nes și alții. Formația 'noastră trebuie 
s-o păstrățn; ca. să funcționeze tot 
atit de bine, fi la 'Campionatul mon
dial". ' ‘ ” ’ : • ■ ■

Antrenorul echipei Totteriham 
Hotspur, Bill Nicholson pste... amore
zat de noul sistem.' "El. consideră că 
echipa lui ă ' cîștigat jocuri cu ad
versari- egali numai .datorită faptului 
că în Anglia ej 1 au. fost primii . care 
au adoptat sistemul brazilian.

Harry Potts, antrenorul echipei 
Burnley, afirmă că varianta engle
zească a sistemului 1—4—2—4 diferă de 
sistemul brazilian printr-o serie de 
elemente și în primul rînd prin aceea 
că englezii, cu o pregătire fizică 
mai bună decît brazilienii, vor folosi 
acest sistem ca o armă a jocului 
atletic agresiv.

Anul morții „betonului"
iarul belgian „Les Sports" dă în 
cronica meciului Burnley—Ham
burg S. V. disputat în Cupa

Campionilor Europeni, cîteva carac
teristici interesante ale celor două 
echipe : „Buna pregătire fizică a fot
baliștilor britanici le permite acestora 
să joace într-un ritm rapid pe orice 
teren, impunînd adversarilor tactica 
ce le convine. Datorită stoperului du
blat, ei au reușit să neutralizeze com
plet un jucător atît de periculos ca 
Uwe Seeler, care n-a putut să scape 
din capcana întinsă. Patru apără
tori, la care deseori se alăturau doi 
mijlocași, au constituit un obstacol 
de netrecut pentru jucătorii germani, 
obișnuiți să joace cu pase scurte. 
Foarte agresiv au jucat atacanții en
glezi, susținuți de mijlocași și chiar 
de apărători. Englezii au arătat un 
fotbal avansat, care s-a cristalizat în 
ultimii ani, ca rezultat ai însușirii 
noilor scheme tactice și al combină
rii lor cu specificul școlii clasice bri
tanice.

„Hamburg S. V., cvintesența fotba
lului vestgerman, de asemenea are 
un stil agresiv, care a devenit șl mai 
evident cînd echipa a părăsit W. 
M.-ul, adoptînd sistemul 1-4-2—4".

Și în R.F.G. au fost trase învăță

mintele campionatului mondial din 
Suedia. La întrebarea : ce perspec
tive are anul fotbalistic 1961 ?, Sepp 
Herberger, antrenorul principal al re
prezentativei R.F.G., a declarat laco
nic : „Anul 1961 va ji anul morții 
„betonului". Și în continuare a adău
gat : „Trebuie mai mult ca oricind să 
urmărim eficacitatea fi aceasța ba- 
zindu-ne pe acțiuni colective. En
glezii sînt tari fi mi-au făcut o im
presie deosebită. Nu poți să nu ad
miri curajul cu care au renunțat la 
W. M. pentru a trece la noul sis
tem...". ■ ■ - ■ •

Ca și Herberger, antrenorii fruntași 
din R. F. G. copsidefă că esțe cazul 
ea „betonul" — cu toate variantele 
sale — să fie lichidat și să se treacă 
la un fotbal combativ. Ei cred 'că 
Sistemul 1—4—2—4 asigură' cele mai 
multe posibilități pentru jbctil agre
siv.

Este . o . mare diferență de clasă in
tre participant» la campionatul din 
R. F. G. Desigur, liderii, echipele 
din mijlocul clasamentelor său coda
șii nu au același stil. „Numai echi
pele sigure de forța lor iși pot per
mite adoptarea unui stil agresiv" — 
scrie comentatorul german Hans Blin- 
kensdorf. Celelalte sînt nevoite să 
lupte pentru existență, Stilul agresiv 
și așezarea braziliană a jucătorilor 
sînt acum armele celor „bogați" și 
puternici. Cei „săraci" și slabi folo
sesc lacăte, zăvoare, betonul și cele
lalte mijloace de apărare masată. 
Dar dacă pe teren se întîlnesc echipe 
de forțe egale ? Aici, de regulă, are 
prioritatea fotbalul agresiv și noua 
așezare, adusă în Europa de brazi
lieni.

In căutarea formației reprezentati
vei R. F. G., Herberger vrea să aibă 
pe fiecare post cîte 3 jucători de 
aceeași valoare. Jucătorii sînt selec
ționați astfel îneît echipa să fie ca
pabilă să aplice tactica agresivă, fo
losind așezarea fie în formula 1-4-2-4 
fie în 1-3-3-4.

Cu același succes a pătruns așe
zarea braziliană și în alte țări 
din Europa. Nu putem să nu 

ținem cont de aceasta. Timpul rămas 
pînă la campionatul mondial se soco
tește acum cu lunile. Este greu de 
spus cine se va califica pentru tur
neul final din Chile, dar putem fi 
sigur că caracterul viitoarelor dispute 
din Chile se va schimba esențial în 
comparație cu cele din Suedia. După 
sistemul brazilian nu vor juca nu
mai brazilienii.

Credem că a sosit momentul să 
spunem adio W. M.-ului...

(Traducere de antrenorul N. VIL/ 
COV, după articolul apărut in revista 
„Sportivniie igri" nr. 3J1961).

0 formație a. echipei C.C.A., completa
tă cu jucători dc-la Academia Militară 
(în locul cejor selecționați. în reprezenta-; 
live) a -jucat recent în R.P. Bulgaria^, 

. .... ...... . La Pieven, buciireștenii au terminat la
Rădulescu, egalitate (0—0) cu Spartak', iar la Plov

div ci au pierdut cu ,3—0 (1—0) par-» 
tida cu Botev.

O U.T.A. va juca mîine, vineri, în 
Capitală, pc terenul din calea Du- 
deșii, jncepind de la ora 17. Echipa 
din Arad va intilni formația Bumba
cul. In deschidere, juniori: Bumba
cul — Gloria (ora 15).

• Meciul Metalul București—C.F.IL 
Electroputcfe Craiova (cat. B) se va 
disputa sîmbălă în Capitală, pe terenul 
Gloria (ora 17,15).

de categoria A pro- 
în Capitală se vor

,,23 Au-

Cele două jocuri 
gramatc duminică 
dispută în cuplaj pe stadionul

Două variante cu cite 12 rezultate 
Ia concursul Pronosport din 14 mai

Premiile concursului Pronosport din
14 mai : -

2 variante cu 12 rezultate a cîte 43.864 
lei

136 40 variante cu 11 rezultate a cîte 
771 lei

2.046,80 variante cu 10 rezultate a cîte 
77 lei.

Fond, de premii : 350.912 lei.
Cele două variante cu 12 rezultate 

exacte aparțin participanților Costin 
Bucur din București, str. Sălcuței 17 A 
și Tudorică Vasile din Fetești, str. 
Călărași nr. 216.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din ziua 
de 17 mai ac. au fost extrase din 
•urnă următoarele numere : 36, 11, 22, 
6, 42, 47.

Numere de rezervă : 32, 9.
Fond de premii : 649.909 lei.

Rubrica redactată de I. S. Loto- 
Pronosport

A/r / 2 / X- 2 / 2 / A' 2

/ /^ />O/O/VA - 1/ S'. S'.,
S \ c. c~. ^ - //. r. /4..
/// ZVA/tMO - r/AAGC/C A ori/
/^ C. S. S., - /^OG/F^rc//

șr//A/rA^c///j - ^r/Fo/i//.
sr A^A///-Ș77/V7X r/AA/FO/l £4
A, /> /=/ - /w/A/fAi/s.

Z)/A/.WO Sl/C/ZH/- /PfZ7AZl/ă 7W
S7FAI/Z A4Gfi/- D/WW GZl/7/
C. Z: - â/A/ZA/O
G/Ofi/J A/TZf/ȚA -C.S/if.&M MIM

,17/ cs./tr. szs/T/f - //Af/ȚOA/ez
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Riga a Ust Joar o „repetiție genera!/'IA luat sîîrșit cea de a 14-3 ediție a „Cursei Păcii
pentru w im LU on (Urmare din pag. 1)

Tenismanii sovietici au debutat cu succes 
în sezonul internațional în aer liber

Duminică, pe terenurile frumoa
sei baze de tenis din Riga s-au în
cheiat finalele turneului internațio
nal, in care și-au disputat intîietatea 
jucători din U.R.S.S., R.S. Ceho
slovacă, R.P. Polonă și R.D. Germană. 
Toate cele cinci probe au prilejuit 
victoria reprezentanților tenisului so
vietic, după cum se poate vedea din 
următoarele rezultate tehnice: simplu 
bărbați: Lejus — Potanin 7-5, 5-7,
6-4, 11-9; simplu femei: Ana Dmi
trieva Vera Filipova 6-0, 6-2; du
blu bărbați: 
Potanin 
femei: 
hannes 
6 1, 6 
trieva 
Locul 
Lihacev, 
slovacului Strobl, iar Irina Riazanova 
a fost a treia la femei, cîștigind în 
fața Verei Purkova (R.S. Ceh.).

Premisele succesului tinerilor te- 
nismani sovietici au fost puse desi
gur în lunile de iarnă și primăvară, 
cind lotul unional a urinat cu stric-: 
tețe un bogat program de pregătire, 

pe 
din 
be- 

in 
cu campionii R.S. Ceho- 
Jiri Javorsky și Vera Pu- 

invitați, la începutul lui a- 
tăbăra de la Soci.

Lejus — Potanin 7-5,
; simplu femei: Ana

Vera Filipova 6-0, 6-2;
Mozer, Lihacev — Lejus,

6-1, 3-6, 7-5, 4-6, 6-4; dublu 
Dmitrieva, Riazanova — Jo- 
(R.D.G.), Purkova (R.S. Ceh.) 

4; dublu mixt: Lihacev, Dmi- 
Mozer, Kuzmenko 6-3, 6-4. 

trei la bărbați a revenit lui 
învingător asupra c—-

In afara turneului internațional 
teren acoperit de la Moscova, 
februarie, tenismanii sovietici au 
neficiat de antrenamente comune 
aer liber 
slovace - 
zejova — 
prilie, in

TOMAS LEJUS (U.R.S.S.) învingătorul 
turneului de tenis de la Riga

se pre-
Conform 

cițiva 
pleacă în Anglia pentru a 

de concursuri, 
cu campionatele neoficiale 
turneul de la Wimbledon, 
deplasarea probabil Tomas 
Serghei Lihacev. Amîndoi 

vîrstă de 20 ani. Lejus are

sovietici 
hotare.

acum

Acum, tenismanii 
gătesc să iasă peste 
unei tradiții începute 
ani, ei 
participa la o serie 
culminînd 
ale lumii, 
V or face 
Lejus și 
sînt în 
la activ, în acest an, victorii asupra 
daviscupmanului englez A. Mills, ca 
și la S. Tacchini (Italia) și M. Franks 
(S.U.A.). La fete, cele mai bune șanse 
de participare le au Ana Dmitrieva 
și Irina 
la Riga 
doua a 
Italiei,

După

Riazanova. Prima a cîștigat 
toate cele trei probe, iar a 
învins recent pe campioana 

Silvana Lazzarino.
Wimbledon, fruntașii, tenisu- 

ceho- lui sovietic vor participa la turnee in 
R.D. Germană, R.P. Polonă. India. 
Ei vor concura de asemenea în ca
drul campionatelor internaționale ale 
R.P. Romine, programate la Începu
tul lunii viitoare la București. „Pe 
teren propriu", tenismanii sovietici 
vor participa. la .tradiționalul turndu 
de la Moscova, în august, înfruntînd 
primele rachete’ din R.P. Ungară, 
R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.F. Germană, Franța. Sue
dia: și R.P. Romînă.

Evoluția fruntașilor
din 
cu 
lor 
în 
timați la tenis 
50.000, iar cel al terenurilor atingd 
cifra de 1.800. Dar, chiar în cursul 
acestui Sezon se prevede ca numărul 
jucătorilor legitimați să crească la 
65.000, iar cel al terenurilor la 2.300. 
Cifre impresionante care dovedesc 
popularitatea crescindă a tenisului în 
Uniunea Sovietică.

sportului alb 
Uniunea Sovietică este urmărită 

mult interes de către numeroșii 
suporteri. Să amintim doar că 

U.R.S.S. numărul jucătorilor legi- 
L s este mai mare de 

iar cel ăl terenurilor

lor mai buni cicliști amatori din lume. 
larii Melehov — învingător în cea de 
a 14-a ediție a „Cursei Păcii" — și 
colegii săi Viktor Kapitonov, Anatoli 
Cerepoviei, Gaian Saidhujin, Aleksei 
Petrov și Stanislav Moskvin, care au 
contribuit la victoria pe echipe, s-au 
dovedit adevărați ași ai pedalei. Echi
pa Uniunii Sovietice a fost cea mai 
omogenă și cea mai combativă for
mație, învingătoare detașată a acestei 
grele competiții. Niciodată în istoria 
„Cursei Păcii" n-a existat o echipă 
care să culeagă atiția lauri, să învingă 
atît de detașat în toate clasamentele, 
să obțină sufragiile unanime ale spe
cialiștilor și spectatorilor.

In ultima etapă au luat startul 61 
de alergători. Plecarea s-a dat la ora 
11,15. După numai cițiva kilometri a 
început ploaia. Se rulează compact.

La km. 30 încep primele atacuri ale 
alergătorilor polonezi și în special ale 
lui S. Gazda și B. Fornalczyk. Rutie
rii noștri sint însă la post și răspund 
cu hotărîre atacurilor. Urmează urcu
șuri dificile, care sînt folosite de data 
aceasta de cicliștii suedezi în vederea 
asaltării poziției noastre din clasa
mentul pe echipe. Din nou I. Cosma 
L. Zanoni și I. Stoica fac față fie
cărui atac. In localitatea Velke Me- 
zirici (km. 53) asistăm la primul sprint 
de cățărare. Ordinea: G. Saidhujin 
(U.R.S.S.), A. Petrov
Eckstein (R.D.G.), K. Laidlaw (An
glia) și A. Megyerdi (R.P.U.), Emo
țiile prin care trece delegația noastră 
sînt mari pentru că orice defec
țiune, o rămînere din pluton, o pană 
de boaieu etc., poate să ne ducă de pe 
locul 3 pe locul 6 în clasamentul pe 
echipe. Cicliștii noștri se simt 
bine, 
turor
da ni 
inepuizabil.

lată or- 
(232 km) 
Melehov 

Cosma

40.000 de spectatori praghezi. 
dinea sosirii în ultima etapă 
a „Cursei Păcii" : 1. I.
(U.R.S.S.) 6h29:03,0 ; 2. I.
6h29:58,0; 3. V. Kapitonov (U.R.S.S.) 
6h30:04,0 urmat în același timp de un 
pluton de 58 alergători, printre care 
se aflau I. Stoica și L. Zanoni. Cla
samentul etapei pe echipe : 1. U.R.S.S.

19h30:06,0 ;19h29:ll ; 2. R.P. Romînă 
3. R.P. Polonă 19h30:12,0.

Clasamentele generale

H. Dahlbom (Suedia), A. Hitchen (An
glia), I. Levasic (R.P.F.F), F. Horvath 
(R.P.U.), I. Trolens (Franța), F. Jurr- 
sa (R.S.C.) etc. ECHIPE: 1. U.R.S.S. 
185h09:52,0 ; 2. R.D.G. 185h36:01,0 ; 3. 
R.P. Romină 185h54:24,0; 4. R.P. Po
lonă 186h00,22,0 ; 5. Suedia 186h02:13,0; 
6. R.S. Cehoslovacă 186hl2:07,0 ; 7. 
R.P. Ungară 186h30:20,0 ; 8. R.P. Bul
garia 186h42:30,0 ; 9. Anglia 1861149:08,0; 
10. Danemarca 186h56:06,0 ; 11. Franța 
187h51:43,0; R.P.F. Iugoslavia

(U.R.S.S.), B

noștri se
și răspund tu- 

Polonezul S. Gaz- 
această etapă 
simplă soco- 

el a lansat 30 
mai adăugăm

Concurs internațional 
de pentatlon 
la Budapesta

va începe în capitalaDuminică
R.P. Ungare un rtiare concurs inter
național de pentatlon modern. La în
treceri participă echipele: " 
RP BULGARIA, 
SLOVACE.
POLONE,
UNGARE (cu trei formații). Țara 
noastră va fi reprezentată de: Du
mitru Țintea, Traian Croitoru, Gheor- 
ghe Tomiuc ți Nicolae Marinescu.

R S
R.D. GERMANE.

R.P ROMINE și

U R.S S.,
CEHO-

R P. 
RP

ECHIPA DINAMO BUCUREȘTI 
A SOSIT LA NEW YORK

Marți 
_ f _ York e-
chipa de fotbal Dinamo București, in
vitata să participe la un mane turneu 
internațional. împreună cu fotbaliștii 
romîni au sosit de asemenea echipele 
Beșiktas Istanbul și Kilmarnock — 
Scoția. Sportivii celor trei echipe au 
fost întîmpinați de președintele Bigii 
de fotbal .....................................
Cox.

Turneul a fost inaugurat la 17 mai, 
ora locală 21,30 (18 mai, ora Bticu- 
reștinlui 3,30) pe stadionul Polo Gro
unds din New York cil meciul Be- 
șiktas-Ka-rlsrahe (R.P. Germană). 
Fotbaliștii romîni vor susține primul 
meci în compania echipei braziliene

NEW YORK (Agerpres). 
după-amiâză a sosit la New

de președintele Uigji 
din New York, Wiliam D.^

F.G. Bangu, la 2() mai. Ei vor juca 
apoi la 27 mai cu ,,New York Ameri
cans", la 7 iunie cu Everton, la 10 
iunie, cu Karlsruhe, la 14 iunie cu 
Kilmarnock, la 18 iunie ctt Beșiktas. 
Echipa Dinamo București va susține 
ultimul meci cu Concordia Montreal 
la 0 dată ce se va stabilă ulterior.

Cicliștii 
sînt atenți 
atacurilor.

s-a părut în 
Făcînd o 

teală vedem că numai 
de atacuri fără să le 
pe cele ale lui B. Fornalczyk și cele 
ale cicliștilor suedezi. Sprintul cu pre
mii de la Jihlava este cîștigat de G. 
Saidhujin, urmat în ordine de A. Hit- 
chen (Anglia) și J. Poppet (Franța). 
Un moment greu pentru echipa noastră : 
Zanoni trebuie să 
Mașina mecanică a 
ajută imediat, dar 
polonezi și suedezi 
sează atacuri repetate. Zanoni repară 
și apoi pornește singur în urmărirea 
plutonului. Trecind pe lingă mașinile 
presei șl ale organizatorilor competi
ției, Zanoni primește sincere încura
jări. După cițiva kilometri — în urma 
unui sprint 
în pluton și 
tele agitate.
cu premii în 
învingător : 
înainte de intrarea în capitala R.S. 
Cehoslovace evadează purtătorul tri
coului galben I. Melehov. Ultimii 10 
km. sint parcurși pe străzile orașului 
Praga înțesate de lume. In urmărirea 
fugarului pornește Ion Cosma. Plu
tonul, sesizat de aceste evadări, se 
lansează încercînd să anihileze ten
tativele. Gei doi fugari sint insă în 
excelentă formă și continuă să-și mă
rească avansul. Cu puțin înainte de 
sosirea pe stadionul T. J. Spartak, 
Ludovic Zanoni sparge un boaieu. Dar 
ciclistul nostru continuă să alerge așa, 
trecind linia de sosire in același timp 
cu plutonul Numele luT Sfeîehbv și 
Cosma sînt scandate de cei peste

schimbe o roată, 
echipei .romîne îl 

în pluton cicliștii 
au sesizat și lan-

intre 
spiri- 
sprint

sec — reușește să 
să liniștească astfel 
Asistăm la un nou 
localitatea Kolin (166 km).
G. Saidhujin. Cu puțin

ipme scurt

după

Ion Cosma, îmbrățișat cu căldură de antrenorul echipei, Nlcolac Voicu

etape : INDIVIDUAL : 1. I. Melehov 
(U.R.S.S.) 61hl5:24,0; 2. V. Kapitonov 
(U.R.S.S.) 61h26:29,0j 3. B. Eckstein 
(R.D.G.) 61h30:14,0 ; 4. A. Cerepoviei 
(U.R.S.S.) 61h32:ll,0, 5. V. Bangsborg 
(Danemarca) 61h32:22,0 ; 6. G. Goran
son (Suedia) 61h33:05,0 ;
61h34:06,0 ;
61h36:12,0 ; 
61h37:56,0 ;
61h39:39,0; 
61h42:24,0 ;
61h43:05.0 ; 
611144:02,0 ;
61h44:27,0 ;

A. Petrov (U.R.S.S.) 61h45:38,0 ; 
V. Denson (Anglia) 61h46:07,0 ; 18. 
Megyerdi (R.P.U.) 61h46:42,0 ; 19. 
Stoica 6lh46:54,0; 20. S. Gazda

188h47:22,0 ; 13. Norvegia 189h51 IO ; 
14. Finlanda 196h42:05,0 Olanda nu 
mai contează în clasamentul general, 
deoarece a rămas în doi alergători. 
Delegația noastră sosește în Capitală 
vineri seara, cu avionul.

I. Cosma
(R.D.G.)
(R.D.G.)

---- - « .
Q. Schur 
E. Hagen

10. T. Lulian (Norvegia)
11. M. Weisslăder (R.D.G.)
12. J. Varbaeg (Danemarca)
13. G. Petersson (Suedia)
14. G. Saidhujin (U.R.S.S.)
15. L. Zanoni 61h44:38,0 ;

8.
9. Turneul de șah de la Ruse 

înaintea ultimei runde

16.
17.
A.
I.
(R.P.P.) 61h47:17.0. Urmează in ordine 
R.' Revay (R.S.C.), B. Koțev (R.P.B.),
J. Poppet (Franța), L. Aranyi (R.P.U.)-. 
J. Malten (R.S.C.), S. GheorghieV 
(R.P.B.), S. Krolak (R.P.P.), L. Hbhne 
(R.D.G.), B. Fornalczyk (R.P.P.), J. 
Beker (R.P.P.), K. Laidlaw (Anglia)

____—

Turneul internațional de șah de la 
Ruse ~ — ‘
pragul 
șoară 
a 8-a, 
ciltea, 
miză cu bulgarul 
miză s-a terminat 
liderul concursului 
Nejkirch. Honfi (R. 
mizat și el cu Donev. 
ghiar a cîștigat însă. apoi

(R. P. Bulgaria) a ajuns iu 
ultimei runde, care se desîS 
miine după-amiazâ. In runda 
fostul nostru campion V. Cin 
jucînd cu negrele, a făcut re 

Dimitrov. Cu re- 
Ș> 
Z.

P.

CAtEIOOXCOP^ 4CAk(LBIIX>O^CO1P]lS

7. r-'- î « ’ !
• PARAȘUTIȘTII sovietici au - sta

bilit recent două noi recorduri 
diale. Efectuînd două sărituri. la 
fix, de la înălțimea de 600 m, 
vul Bitcenko “ ~
Bielorusă) a

T tare medie

: chiul record mo
cezului Suire din

mon- 
,punct 
sporti- 
(R.S.S. 
depăr- 

Ve-

mai, în cadrul unei 
a avut loc la Teatrul 
Moscova, Mihail Bot- 
declarat campion al

partida dintre 
Milev și O. 

Ungară) a re- 
Maestrul ma- 

. ... 1 o intre-
ruptă din runda preceSentă, ceea 
i-a permis să-1 egaleze pe Milev in 

■lasamentiilui. Maestrul debd- 
__ _ „ ’pierdut la GhenoV 

înaintea ultimei runde, clasamen
tul turneului are pe primele tocuri 
Pe Milev. și Honfi cu cite 5*/2 puncte 
Urmează la jumătate de punct Clo- 
cîltea. Cite 4>/2 puncte au Filcev si 
Fanteleev, iar Nejkirch 4 n.

î
-! fruntea ijasa men t 

"sIovSc~ Kozrfta ~a

i
l

scandal-os4* pe străzile orașului Bruxel
les, unde au mărșăluit cîteva ore în 
șir’ făcînd o gălăgie infernală cu dife
rite instrumente de . suflat. Probabil că 
cei 10.000 de vest-germani se credeau 
încă în urmă cu 18 ani. cînd își pu
teau permite orice în capitala Belgiei^ 
aflată ' atunci' sub”‘ "ocupația fiitlerista..?
• CAMPIONUL mondial și olimpic 

australianul John Konrads, a 
că intenționează să plece în

pentru a urma cursurile Uni-, 
din California de sud. De a- 
după cum a declarat el, și 
Use Konrads, speră să-1 ur- 
aceeași universitate. In pers- 

deci, doi înotători australieni 
valoare mondială concurînd pen

tru... Statele Unite.
• CAMPIONATUL de baschet al 

rilor Americii de Sud. desfășurat 
Rio de Janeiro, a fost cîștigat de 
prezentativa Braziliei, care. în finală, 
a învins echipa Uruguayului cu 66-47 
(25-18). Brazilienii au cîștigat toate cele 
șapte meciuri disputate în Cadrul aces
tui campionat.
• INTR-UN recent concurs de atle

tism desfășurat Ia Los Angeles, Frank 
Budd a egalat recordul mondial pe 
100 yarzî cu performanța de 9,3 sec. 
(aproximativ 10,1 pe 100 m). Două cro- 
nometre au indicat 9,2, unul 9,3, iar al 
patrulea 9,4 , - - - — --
are 20 de ani. în 
curs Dallas Long 
la 19,40 ni.

a MAI MULȚI 
sosit la începutul 
unde vor juca în 
de vară la echipa Toronto City. Prin
tre aceștia se află Danny Blanchflo- 
wer, căpitanul clubului 
Hotspur, Johnny Haynes s.a, 
de fotbal din Canada începe la 20 mai

și șe termină in august. Fotbaliștii en
glezi- se vor înapoia lâ toamnă la clu
burile lor din Marea. Britanie.,
• FEDERAȚIA internațională de a- 

tletism a interzis cunoscutului sprin
ter jamaican Mike Agostini să parti
cipe la competiții internaționale. Ho- 
tărîrea este motivată de faptul că A- 
gostini a dezvăluit intr-un articol pu
blicat de revista americană . „Sports Il
lustrated practicile profesioniste folo
site de atleții occidentali, care primesc 
însemnate sume de bani pentru a lua 
startul în diferite concursuri. Printre 
aceștia se află și... Mike Agostini !

9 TN MECIUL de șah dintre echipele
R. P.F. Iugoslavia și U.R.S.S., care se 
desfășoară la Belgrad, un mare inte
res stîrnea confruntarea dintre cam
pionii celor două țări. T. Petrosian și
S. Gligorici. Spre regretul iubitorilor 
de șah. cei, doi mari maeștri interna-

• ționali nu s-au întîlnit la masa de joc : 
accidentat într-un meci de... fotbal, 
Gligorici nu a -putut face parte 
echipa Iugoslaviei.

© CONFLICTUL dintre fotbaliștii 
fesioniști și patronii de cluburi 
Anglia, în legătură cu mult așteptata 
mărire a salariilor, continuă să agite 
cercurile sportive insulare. O adevă
rată senzație a produs declarația re
centă a „veteranului44 Stanley Mathews, 
care a anunțat că nu va reînnoi con
tractul cu clubul Blackpool, decîi cu 
o singură condiție : „Să fiu plătit exact 
cum este Johnny Haynes la Fulham I44, 
a declarat Mathews, referindu-se la unul 
din cei mai bine cotați actualmente 
fotbaliști britanici. „Anul acesta am 
salvat pe Blackpool de la retrogradare. 
Anul viitor, să se descurce fără mine!' 
Pentru un fotbalist de 46 de ani, de
cizia nu este lipsită de curaj.

din orașul Gomei 
aterizaț la 9 cm 

de centrul cercului, 
mondial aparținea fran-

- - ___ —.i anul .195»' cu 14,5 cm
distanță de centrul cercului. O perfor
manță de valoare a stabilit și un grup 
de cinci parașutiste care, sărind 
la înălțimea de 1000 m, au obținut, 
rezultat mediu de. 1,43 m depărtare 
centrul cercului.
• DETINATOÂREA Cupei Italiei ' lâ 

echipa Fiorentina, are toate 
acest-'an- de 

de <£i- 
6-4. în 
a seos- 
Juven- 
va în-
6-5 î-n

sărind de 
un 
de

fotbal,
șansele de a-și păstra $i în 
trofeul. ~ - - - . .★

în meciul dintre echipele Iugosla-1 nâlă a eliminat pe Roma cu 
viei și U.R.S.S., după patru runde,♦semifinale echipa din Florența 
scorul este de 20*/2—181/* (1) p, în^'4'" '
favoarea .șahiștilor sovietici. Cel 'mai- 
biin rezultat individual 
piua în prezent marele 
vie tic Tigran Petrosian,

După ce in sferturile

el maix 
obțiruttr 

ferit so-I 
a tota-f-

l-a < 
maestru 

„ . . __ .___ , care a
Uzat 3 puncte din 4 posibile.

CICLISM. Pe velodromul din 
se va desfășură în zilele de 21 
mai întîlnirea internațională de ci
clism dintre selecționatele R.S. Ceho
slovace și U.R.S.S. In programul în- 
tîlnirii sînt incluse probe de viteză, 
un kilometru cu start de pe loc, ur< 
mărire, semifond și tandem.

.ATLETISM. Atletul sovietic D. 
Bondarenko a realizat o performanță' 
foafte bună la săritura în îunsrimc :■ 
7,84 m.

Plsen 
și 22

din luptă pe campioana Italiei, 
tus (3-1). in finală Fiordntina 
tîtni pe Lâzio (învingătoare cu „ „ ... 
partida cu Torino): De remarcat fap
tul că Lazip .nu mai av.e nici o șansă 
de. a rămîne în prima iigă.

, O DUPĂ cum s-a mai anunțat, tur
neul internațional feminin de șah des

fășurat la Tbilisi și Batumi a fost ciș- 
. tigat de maestra sovietică Nona Ga- 
. pr indașvili cu ll’/s p din 14 posibile. 
.Un fapt interesant: după 11 runde 
.șahista gruzină acumulase io puncte si 
■ doar comportarea mai «labă din fina
lul concursului a „privat-o4* de un o- 
riginai „record" în materie.

’ o LOCUITORII orașului Bruxelles au 
fost indignați de compo-rtarea celor 
aproximativ 10.000 de . suporteri vest- 
germani sosiți în acest oraș pentru a 
asista la meciul dintre S. V. Hamburg 
și F. C. Barcelona. După cum scrie 
ziarul ,,Abendzeitung“ din Bonn, su
porterii sosiți din R.F.G. „s-au purtat

de înot, 
anunțat 
S.U.A. .. 
ivei’sUății 
semenea, 
■sora sa, 
meze la 
pectivă

sec.

tă
ia 

re

din

pr-o- 
din

Atletul negru Budd 
cadrul aceluiași cin- 
a aruncat greutatea

fotbaliști englezi au 
lunii mai în Canada 
tot timpul sezonului

Tottenham 
Sezonul

Echipa de rugbî 
Lokomotiv Leipzig 
joacă azi ia Cluj

rugbi Lofeomo- 
una din frun- 

R. D. Germane 
de patru jocuri

La invitația clubului sportiv Rapid 
București, echipa de 
tiv Leipzig Wahren, 
tașele campionatului 
va susține un turneu
in țara noastră. Turneul va fi inau
gurat astăzi la Cluj, unde sportivii 
germani vor juca in compania echi
pei locale Știința. Iată și ordinea ce
lorlalte meciuri : DUMINICA 21 MAU 
la Birlad cu Rulmentul; MIERCURI 
24 MAI: la București cu Rapid și 
DUMINICA 28 MAI: la Constanța cu 
Farul.

Ieri,. în turneul balcanic 
de fotbal

In cadrul turneului balcanic infer- 
cluburi de fotbal, ieri la Atena A.E.K. 
a dispus de Levskj Sofia cu 3—1 
(1-1).
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