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Echipa de rugbi a R. P. Romine 
a debutat cu o victorie la scor

24-6 (8-6) cu R. P. Polonă
tele-BRATISLAVA 24 (prin 

fon de la corespondentul nostru 
special). Echipa de rugbi a 
R. P. Romine a debutat cu 
succes în cea de-a IlI-a ediție 

.Cupei Păcii". întîlnind for- 
R. P. Polone, echipa ro- 
a obținut o victorie cla- 
scorul de 24—6 (8—6). în 
repriză rugbiștii romîni

nescu, Chiriac—Sava, Irimescu, 
WUSEK, Ciobănel—PENCIU. 
Meciul a fost condus cu multă 
competență de arbitrul francez 
A. Sicardi.

La Praga, echipa R.S. Ceho
slovace a întrecut reprezenta
tiva R. D. Germane cu scorul 
de 16-10 (6-5).

Vineri, la Brno, echipa R. P. 
Romine va întilni selecționata 
R. D. G., iar sîmbătă, la 
Praga, reprezentativa R. S. 
Cehoslovace.

ATLEȚI ROMÎNI PARTI
CIPA LA CONCURSUL DE 

LA SOFIA

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romînă
Incepînd de 

. 1 Vasil Levski c
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mația 
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ră cu 
prima
au jucat cu vîntul în față, reu
șind să-și impună însă supe
rioritatea tehnică spre sfirșit, 
cînd Sa-va a deschis scorul 
printr-o încercare transformată 
de Penciu (min. 32). Cinci 
nute mai tirziu, Wusek a 
jorat scorul la 8—0, dar în 
rhele două minute, cîteva
șeii în apărare permit rugbiș
tilor polonezi să reducă din 
handicap : 8—6 prin loviturile
de pedeapsă transformate de 
Ianoși.

După pauză, jucătorii romîni 
au dominat categoric, reușind 
multe acțiuni spectaculoase 
.aplau'st.o de cei 30.000 de spec
tate/. -prezenți la întîlnire. Pe 
rînd, Penciu a transformat o 
lovitură de pedeapsă, Ciobănel 
și Al. lonescu au realizat cîte 
o încercare transformate de 
Penciu, iar Wusek a stabilit 
scorul final de 24—6 printr-o 
încercare realizată la centru.

In acest joc, echipa R. P. 
Romine a folosit următoarea 
formație: Teofilovici, CĂPUȘAN, 
Al. lonescu—Preda, Marinache— 
RUSU, Demian, Moraru—Stă-

A IV-a ediție a campionatelor internaționale 
de scrimă ale R. P. Romine

ÎntrecerileJAN POPPER

/zî vizită prin Capitală, scrimerii din R.l*. Polonă și R.D. 
Germană, au făcut un scurt popas și la clubul sportiv Dinamo.

încep mîine în sala Dinamo
Ne aflăm în preziua celei de a 

IV-a ediții a campionatelor inter
naționale de scrimă ale R.P.R.: 
mîine, pe planșele instalate în sala 
Dinamo, arbitrii vor invita la în
trecere pe floret iști.

• In vederea acestui eveniment, 
concurenții de peste hotare au 
început să sosească încă de marți. 
Primii care au făcut cunoștință 
cu capitala țării au fost scrime
rii din R.D. Germană. Se aflau

; vineri stadionul
Vasil Levski din Sofia va găz
dui întrecerile tradiționalului 

’concurs atletic internațional 
organizat de ziarul Narodna 

ÎMladej. La această importantă 
competiție țara noastră va fi 
reprezentată de următorii a- 
tleți: Lia Manoliu, Ana Roth, 

_ Rodie a Voroneanu, Petre As- 
: tafei și Virgil Manotescu. 
; Delegația este însoțită de an
trenorul federal Veslle Dtrail 
trescu.

’ t.:i

începe turneul final al campionatului 
republican de juniori la fotbal

Programul „internaționale
lor" din acest an a fost fixat 
astfel:

VINERI 26 MAI floretă; 
SIM BATA 27 MAI spadă ; 
DUMINICA 28 MAI: sabie.

De menționat că, fiecare 
probă se va desfășura după 
următorul program: dimineața 
între oțele 9—14 — seriile și 
Semifinalele , după amiaza. în- 
cepînd de Ia ora 17 — fina
lele.

Egon Erankie. Cei mai cunoscuți j CAMPIONATELE INTERNiA- 
— Nielaba (spadă și floretă).# ȚIONALE DE TENIS 
Bloch (sabie și floretă) și IVoJ ALE R.P. ROMÎNE 
jicki (sabie). Polonezii, așa cum 
a rozul lat din discuția purtată 
cu antrenorul Krupiewski, au tri
mis la București o formație redu
tabilă, care va avea posibilitatea 
să-și verifice potențialul înaintea 
întîlnirii directe pe care scrimerii 
noștri și cei polonezi o vor susți-- 
ne la Varșovia, în primele zile ale 
lunii viitoare.

• Trăgătorii noștri care 
evolua în proba de floretă 
ii rm ă t orii: Tunase M urc șan, 
rin Poenaru, Ionel Drîmbu, Attila r p pojon£ pp 
Gsipler, Iosif Zilahi, Gh. Isopescu.i-^ -p -p Iugoslavia, Franța 
Mihai fiu, Erancisc Boga și alții. 'Chile.

VOT 
sînt _
So-JSe

| Iubitorii tenisului din Capi
tală vor avea ocazia ca peste 
•puțin timp să urmărească o 
jimportantă competiție interna
țională. Intre 5 și 11 iunie vor 
.avea loc în București campio
natele internaționale de tenis 
laie R.P. Romine. La aceste 
întreceri și-au confirmat, pînă 
'acum, participarea federațiile 
din U.R.S.S. și R.D. Germană.

> mai așteaptă răspuns de 
,1a forurile de specialitate din 
,R.P. Polonă, R.P. Bulgaria^ 

Și

Incepînd de mi ine la București

Sâptămîna viitoare, mai precis la 4 iunie, 
va începe turneul final al campionatului re
publican de juniori, la care vor participa — 
după cum se știe — echipele campioane ale 
celor 16 regiuni, precum și campioana orașu
lui București. Numele acestor echipe trebuie 
comunicate federației 
a se zatea întocmi 
înelot -jocuri.

Prin regulamentul 
petiții, cele 17 echipe 
împărțite în patru

ZoiKt I:
Bacău, Gaiaji, Iași

Zona a Il-a: campioanele regiunilor Banat, 
Crișana, Maramureș, Cluj.

Zona a ll!-a: campionatele regiunilor 
Ploiești, Brașov, Hunedoara, Mureș-Autonomă 
Maghiară.

Zona a !V-a: campioanele regiunilor Bucu
rești, Argeș, Oltenia. Dobrogea și campioana 
orașului București. In cadrul acestei zone 
se va disputa un joc preliminar pentru a se 
ajunge la 16 echipe, în total.

Atît jocurile din cadrul celor patru zone, 
cît și cele interzonale (semifinalele și finala)

pînă la 29 mai, pentru 
la timp programul pri

acestei importante com- 
campioane regionale sînt 

zone:
campioanele regiunilor Suceava

vor fi simple și eliminatorii. In caz de ega
litate după 90 de minute, meciurile vor fi 
prelungite cu două reprize a 15 minute. Dacă 
și de data aceasta se va menține egalitatea, 
atunci se va califica echipa mai tînară (vîrsta 
se va calcula în ani, luni și zile).

Datele stabilite pentru- turneul final sînt 
următoarele: 4 și 11 iunie jocurile din cadrul 
zonelor, 18 iunie semifinalele și 25 iunie finala 
(Ia București).

Pînă în prezent sînt cunoscute următoarele 
echipe campioane: Dunărea - - -
giunea Oltenia), Dinamo 
București) și Mureșul Tg. Mureș (regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiara). Aceasta din urmă 
a fost desemnată — cum ne scrie corespon
dentul nostru I. Păuș — în urma unui turneu 
care s-a desfășurat la Tg. Mureș. Iată rezul
tatele: Textila Sf. Gheorghe — Voința Odor- 
hei 3—0; Mureșul Tg. Mureș — Mureșul 
Toplița 3—0; Textila — Mureșul Toplița 
0—0; Mureșul Tg. Mureș — Voința 1—0; 
Mureșul Tg. Mureș — Textila 2—0; Voința— 
Mureșul Toplița 3—2. Clasamentul: 1. Mure
șul Tg. Mureș 6 p.; 2. Textila 3 p.; 3. Voința 
2 p.; 4. Mureșul Toplița 1 p.

Tr. Severin (re- 
Bucirrești (oraș

printre ei, floretistul Jărg Horn- 
kohl, cunoscutul spadasin Hans 
Ulrich Jănieke, sabrcrul Helmuth 
Seifert, campion la tineret și, așa 
cum ne-a mărturisit antrenorul 
Herbert Schmieder, o mare spe
ranță a scrimei din R.D. Germană.

• In cursul dimineții de ieri 
au sosit și scrimerii din R.P. Po
lonă : Henryk Nielaba. Human 
Bloch, Sblgneui Skrudlik, Jan- 
slaw Datka, Wladimir Wojickî și

Patru formații masculine iși dispută 
titlul de campioană a țării 

la handbal in 7
începînd de mîine terenul din 

incinta velodromului Dinamo din 
Capitală va găzdui prima parte 

I a turneului final al campiona- 
i tului republican de handbal in 
7. După cum se știe, la această 

' întrecere vor lua parte echi- 
; pele clasate pe primele două 
I locuri în cele două serii ale

In legătură cu desfășurarea 
Concursului cultural-sportiv al tineretului

Ieri, in Cupa R. P. R., la fotbal

Corvinul Hunedoara la egalitate cu Arieșul Turda !
Ieri s-.au disputat trei întî'niri în cadrul 16-imi!or Cupei 

R.P.R. : St. roșu — Mureșul Tg. Mureș, Arieșul Turda — 
Corvinul și Penicilina lași — Laminorul Roman (rejucare). 
De remarcat că Corvinul n-a reușit să treacă peste Arieșul, 
fiind nevoie de un nou meci.

CORVINUL HUNEDOARA —
ARIEȘUL TURDA 1 — 1 (1—0, 

1-1) I

SIBIU 24 (prin telefon). — 
In prima repriză jocul a fost 
slab. După pauză, meciul a 
devenit mai îndîrjit. Echipa 
Arieșul a dominat mal mult 
dar ineficacitatea liniei de atac 
a lipsit-o de o victorie pe care 
ar fi meritat-o. Scorul a fost 
deschis de Aii (Corvinul) în 
min. 20, iar Arieșul a egalat

prin Băluțiu (min. 61) din 
11 m. Partida se va rejuoa 
miercuri 31 mai tot Ia Sibiu. 
(M. Lupuțiu și I. Dostan — 
coresp.).

ST. ROȘU BRAȘOV — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 6—1 

(3-1)

MEDIAȘ 24 (prin telefon). 
— Meci disputat într-o alură 
susținuta, mai ales datorită 
echipei din Brașov. St. roșu,

cu toate 
mult la 
tașat și 
mare.

Cele șase puncte ale învin
gătorilor au fost înscrise de: 
Seredai (rain. 4), Fusulan 
(min. 13), David — direct din 
corner (min. 36), Proca (mm. 
62), Meszaros (min. 73) și 
Fusulan (min. 74). Unicul gol 
al Mureșului l-a marcat Sely- 
mesi I în min. 38. (Dan Vta- 
tilă-coresp.).

cii nu a insistat prea 
poartă, a cîșligat de- 
scorul putea fi mai

PENICILINA IAȘI
NORUL ROMAN 1—0 (0—0,

0—0)

LAM1-

Rapid București-Lokomotiv Leipzig
15-9 (3 6) la rugbi

Ieri după amiază a 
în Capitală meciul

avut loc 
interna

țional de rugbi dintre forma
țiile Rapid București și Lo
komotiv Leipzig. Partida s-a 
inchei.it cu victoria rugbiștilor 
bucureșteni la scorul de 15-9 
(3-6). Jocul a fost interesant, 
cu multe acțiuni aplaudate de 
publicul spectator. Oaspeții au 
atacat mai mult în prima re-

priză, dar după pauză au fost 
nevoiți să cedeze în fața u- 
nei echipe cu o pregătire su
perioară. Au înscris : Floarea 
două încercări, Spirea o în
cercare și Baciu o lovitură 
căzută și o încercare pentru 
Rapid și Schneider, Lehmann, 
Mefscher cîte o încercare pert- 
tru Lokomotiv. Corect arbi
trajul lui V. Vardeta (Buc.).

PAȘCANI 24 (prin 
Rejucarea acestei

meci rezultatul 
după prelungiri) 
viu interes. Dintre 
spectatori prezenți 

rfiulți erau vehiți din

telefon), 
partide

(în primul 
fost 1 — 1 
stîrnit un 
numeroșii 
lă joc,
Roman și Iași. Jocul a fost 
dîrz, iar rezultatul a fost in
cert pînă în ultimele minute 
ale prelungirilor. Penicilina 
înscris golul victoriei f 
Iepure în min. 118. (C. Ene'i- 
coresp.j.

Inaugurate în cea de a doua jumătate a lunii aprilie, în
trecerile din cadrul Concursului cultural-sportiv al tineretu
lui s-au bucurat anul acesta 
și sate, mii și mii de tineri 
cu care au participat la 
organizate cu acest prilej, 
a acestei minunate întreceri

Ținînd seama de dorința i 
siliilor asociațiilor sportive i 
participare a tineretului la --------- _ „ . ,
constituie de fapt etapa de mase a Concursului cultural- 
sportiv al tineretului și cunoscînd faptul că în ultimul 
timp condițiile atmosferice au fost neprielnice pentru ca 
organizațiile U.T.M. și asociațiile sportive să poată organiza 
întrecerile pe măsura pregătirilor efectuate, a posibili taților 
existente și a interesului manifestat de tineretul muncitor 
față de această competiție, Consiliul General U.C.F.S. și 
C.C. a! U.T.M. au hotărît prelungirea desfășurării primei 
etape (pe asociații sportive) pînă la data de 30 iunie a.c. 
In funcție de această modificare, etapa a Il-a (inler-
asoctatii) va avea loc între 1 iulie și 15 august, iar etape 
a IILa (raională sau orășenească) se va organiza ta 
datele stabilite anterior, adică între 19 și 24 august.

Consiliile U.C.F.S., consiliile asociațiilor sportive în co
laborare cu organizațiile U.T.M., tehnicienii și instructorii 
sportivi au datoria să depună toate eforturile pentru ca 
întrecerile din cadrul primei etape a Concursului cultural- 
sportiv al tineretului să se desfășoare în cele mai bune 
condițiuni.

succes. La orașede un frumos
au confirmat prin entuziasmul 
manifestațiile cultural-sportive 
popularitatea mereu 
cultural-sportive de 

organizațiilor U.T.M. 
de a asigura o și

întrecerile primei etape, care

crescîndă 
mase, 
și a 
mai

con- 
mare

rampionatului : Dinamo Bucu
rești, Rapid București (seria I) 
ți Tehnometal Timișoara, Știin
ța Timișoara (seria a Il-a).

Cu alte cuvinte, vom asista 
In cadrul acestui turneu final 
la o confruntare între valoa
rea handbalului bucureștean și 
cel timișorean. întrecerea se 
anunță pasionantă nu numai 
sub acest aspect. Va fi deose
bit de interesant de urmărit 
felul în care Dinamo Bucu
rești — actuala deținătoare a 
titlului și, în general, echipa 
cu cele mai mari șanse de a 
termina învingătoare — va re
zista „asaltului" pe .care 11 vor 
da celelalte trei formații parti
cipante la turneul final.

Pregătiri intense au făcut și 
celelalte echipe. Feroviarii bucu- 
reșteni, după un final mai 
slab în campionat, determinat 
mai ales de faptul că nu au 
putut folosi efectivul complet, 
s-au antrenat cu sîrguință. 
Echipa bucureșteană, în cazul 
ei nd va prezenta formația de 
bază și, mai ales, în cazul cînd 
va arăta că jucătorii ei și-au 
recăpătat disciplina tactică și 
încrederea în forțele lor — 
poate juca un rol hotărîtor în 
desfășurarea turneului final al 
campionatului. Dintre echipele 
timișorene, Știința se prezintă 
anul acesta cu un lot mai tâ
năr. Cît privește echipa Tehno
metal, ea a arătat cu ocazia 
partidelor disputate în campio
nat că a rămas aceeași forma
ție sobră, cu un joc simplu, 
dar eficace.

Prima parte a turneului final 
va începe mîine la ora 16,45 pe 
terenul din incinta velodromu
lui Dinamo CU jocul Rapid- 
Tehnometal. în continuare se 
va disputa meciul Dinamo— 
Știința. Apoi programul este 
următorul : SÎMBATA : Dinamo 
-Tehnometal, Rapid-Știința; 
DUMINICĂ (de la ora 18,30): 
Știința — Tehnometal, Dinamo— 
Rapid. Meciurile vor fi conduse 
de un corp de arbitri compus 
din : Gh. Popescu, P. Cirligea- 
nu, V. Pelenghian, I. Wagher 
(București), C. Căpățină (Buzău) 
și M. Szucik (Reșița).

George Covaci (Dinamo) nu 
este ntimai uti excelent conducă
tor de joc, ci și un bun redliza- 
tor. De aceea talentatul jucător 
dinamovist poate fi surprins a- 
desea în astfel de situații. II vom 
revedea cu ocazia meciurilor din 
turneul final al campionatului re
publican.

Foto | Komoșaa ,

inchei.it


Marginalii la sfîrșitul activității în bazine acoperite Finalele camnîonaieior republicane iRdividuaie
Majoritatea înotătorilor noștri au 

corespuns cu prilejul verificării sus
ținute la sfîrșitul activității în ba
zinele acoperite. Și cind afirmăm a- 
cest lucru nu ne ghidăm numai după 
punctajul final al întîlnirii București- 
Sofia ci mai ales după o serie de 
rezultate individuale, care ne dau 
noi speranțe...

Dintre toate, desigur, cel mai apre
ciat este timpul (2:57,6) reușit de 
Sanda Iordan în proba de 200 m 
bras. Bine pregătită, înotătoarea di- 
namovistă a impresionat prin con
stanță, prin ritm susținut. Intr-ade
văr, prima parte a cursei (cu startul) 
a fost parcursă în 1:25,7, iar cea de 
a doua în 1:31,9. Reușind acest re
zultat, acum, în bazin de 33,33 m, 
Sanda Iordan va trebui să-l repete 
peste citeva luni, cind va acumula 
pregătire (cantitativ și calitativ) in 
bazin de 50 m, unde va avea de 
efectuat mai puține întoarceri (3 în 
loc de 5). Și atunci mîndria noastră 
va fi și mai justificată, iar ecoul 
performanței sale peste hotare, mult 
mai larg.

lată, de pildă, pentru a ilustra mai 
bine ceea ce reprezintă timpul de 
2:57,6 (pe 200 m bras) în ierarhia 
mondială vom reaminti faptul că en
glezoaica Anita Lonsbrough, campioa
nă olimpică, a fost cronometrată, 
recent la Moscova, in bazin de 50 
m, in timpul de 2:57,3, iar compa
trioata sa Turnboll, riștigătoarea pro
bei, cu 2:56,7.

Așadar, procedeul tehnic bras

continuă să fie cel mai bine repre
zentat în natația noastră. Rezultatele 
Sandei Iordan (2:57,6 pe 200 m și 
1:24,0 pe 100 m) valorează după ta
bela internațională 955 p. și, res
pectiv, 920 p. Singura „concurență" 
vine tot din partea brasiștilor. Al. 
Schmaltzer (cu 1:14,9 pe 100 m) și 
Ion Condiescu (2:48,1 pe 200 m) au 
realizat 950 p. și, respectiv, 900 p. 
I. Condiescu apare pentru prima oa
ră printre cei remarcați, în mod deo
sebit, la sfirșitul unei competiții mai 
importante. Junior talentat, aparți- 
nînd clubului C.C.A., el se anunța 
mai de mult capabil de salturi ca
litative. Cele 900 de puncte, cu care 
figurează printre valoroșii performeri 
ai întîlnirii București-Sofia, le-a rea
lizat mulțumită timpului de 2:48,1 
obținut duminică in proba de 200 m 
bras. Muncind și de aici înainte cu 
mai multă încredere în posibilită
țile lui, Condiescu nu va mai lipsi 
dintre protagoniștii curselor de bras.

In acest clasament, al celor mai 
buni performeri, întocmit după con
fruntarea cu înotătorii din Sofia, Al. 
Popescu ocupă un loc evident sub 
posibilitățile sale. Cele două timpuri 
1:05,1 (100 m fluture) și 2:28,7 (200 
m fluture) nu i-au adus decît 825 
și, respectiv, 820 p., dar recordmanul 
nostru poate mai mult. De altfel, nu 
cu mult timp in urmă, mai precis la 
22 aprilie, el obținuse, cu o pregătire 
sumară, 1:03,5 pe 100 m și 2:26,0 pe 
200 m, timpi ce echivalau cu 900 p. 
și, respectiv, 850 p. Concurînd, însă,

—EEEEi® LU PTE

0 nouă victorie a tinerilor noștri

GALAȚIVARȘOViA 11-5
GALAȚI 24 (prin telefon de la trimi

sul nostru). Teatrul de rară din locali
tate a găzduit cea de a doua întîlnîre 
internațională de lupte clasice și libere 
dintre selecționatele de tineret ale R.P.R. 
și R.P.P. Jntîlnirea a avut loc, de astă 
dată, sub denumirea de selecționatele 
orașelor Varșovia și Galați. Cei peste 
4.000 de spectatori, cifră record la 
lupte în orașul dunărean, au aplaudat 
frumoasa comportare a sportivilor rom mi 
și polonezi. S-au înregistrat următoarele 
rezultate: lupte libere: 52 KG. — Alex. 
Crișân (G) meci nul cu Bratus Jerzy (V); 
62 KG — Alex. Geantă (G) înv. prin 
tuș în min. 3 pe Gîzewski Kazimir (V); 
73 KG — Șt. Tampa (G) înv. la pct.

pe Grob Marek (V); 87 KG — I. Po
pescu (G) și Bartkowiak Bogdan (V) 
meci nul. Lupte clasice: 57 KG — C. 
Tănase (G) și Wanat Jozef (V) meci 
nul ; 67 KG — Krzyzanowski Kazimerz 
(V) înv. la pct. pc Lad. Kiss (G); 79 
KG — Maty as Bella (G) înv. la pct. 
pe Jurgel Ștefan (V); grea — V Hre- 
horeț (G) înv. prin tuș în min. 2 pe 
Cisek Jan (V). Arbitrajul, cu unele 
scăpări, satisfăcător.

Cei mai buni luptători romîni au fost 
Alexandru Geantă și Ștefan Tampa. De 
la polonezi am remarcat pe Bartkowiak 
și Krzyzanowski.

O. BENKO

mai totdeauna „de unul singur", fără 
adversar care să-i stimuleze efortul, 
campionului nostru ii este greu să 
„meargă" la rezultat de valoare.

★
Inițiativa federației de specialitate 

de a invita la acest concurs înotă
tori din provincie, elemente tinere 
cu reale perspective de progres, s-a 
dovedit a fi binevenită. Ea are un 
efect pozitiv, stimulînd deopotrivă 
munca antrenorului și a sportivului. 
Să întărim spusele noastre cu exem
plul Anei Waldman de la clubul spor
tiv școlar din Cluj. Concurînd în 
Capitală, la 22 aprilie, cu prilejul 
întrecerilor dotate cu „Cupa Titus 
Groza", Ana Waldman a evoluat in 
progres față de anul trecut. Ea înoa
tă intr-un stil „economic", fără e- 
fort, ceea ce-i va permite să devină 
cît de curînd o „patrusutistă" foarte 
apreciată. Sîmbătă, ea a evoluat în 
afară de concurs și a reușit cel mai 
bun timp al probei (5:49,0). Conștien
tă de speranțele care se pun în ea 
și dornică de a se număra printre 
înotătoarele care fac parte din lotul 
republican, Ana Waldman (care n-a 
împlinit încă 15 ani), va acorda, după 
cum ne-a mărturisit, și mai multă 
atenție pregătirii ei.

★
Cele 16 victorii din totalul de 17 

probe nu pot șterge amărăciunea pro
vocată de pierderea probei 100 m 
liber.

Mai ales că acest insucces vine 
să ne reamintească faptul că natația 
noastră a avut sprinteri de mare 
clasă. Printre ei, chiar și actualul re
cordman al țării, Gavril Blajec, în
vinsul concurentului bulgar Valentin 
Popov. Ce anume ii oprește pe sprin
terii noștri să atingă consacrarea de
plină ? Desigur, mult comentata pro
blemă : înotător sau jucător de polo, 
pusă în ultimii ani în discuția teh
nicienilor noștri, dar nici acum re
zolvată.

GH NICOLAESCU

Lazăr Baroga, campion jî recordman la categoria semigrea

Sîmbătă și duminică se vor desfă
șura la Cluj întrecerile finale din 
cadrul campionatelor republicane in
dividuale de haltere. Vor lua parte 
cei mai buni sportivi ai țării, în 
frunte cu campionii și recordmanii 
republicani, precum și o serie de

elemente tinere care s-au afirmat cu 
prilejul ultimelor concursuri.

Așteptăm rezultate de o valoare 
cit mai ridicată și noi recorduri re
publicane care să dovedească saltul 
valoric înregistrat in ultimul timp 
de halterofilii noștri.

Azi începe în Capitala prima etapa 
a campionatelor republicane

Dezvoltarea pe care a cunoscut-o 
în ultimii ani sportul călare Ia noi 
in țară a determinat federația de 
specialitate să adopte pentru anul în 
curs o nouă formulă de desfășurare 
a campionatelor republicane. Întrece
rea din acest an se va desfășura în 
două serii cu două etape preliminarii, 
primii cinci clasați în fiecare probă 
calificîndu-se în finală.

MECIURI VIU DISPUTATE 
IN „CUPA VICTORIA»

Din prima serie fac parte echipele 
E. H. A., Dinamo București, Știința, 
Petrolul Ploiești, E. H. Giurgiu, 
C. S. E. Craiova și A. S. Craiova 
care își vor disputa cu începere de 
mîine întâietatea în probe de dresaj, 
obstacole și probă completă.

Programul primei etape cuprinde 
probe variate și interesante, la star
tul cărora vor fi prezenți cei mai 
buni călăreți, în frunte cu componenții 
lotului republican. El se va desfășura 
după cum urmează : joi: dresaj;
vineri dimineață și după amiază: 
dresaj și obstacole; sîmbătă dimi
neață : probă completă; după amiază: 
obstacole, iar duminică dimineață: 
obstacole. Biletele se găsesc jș ca
sele bazei hipice din Calea Plevnei.

Gîtan

Conducerea întreprinderii 4 C.M.S. Cărbunești 
a transformat arena de popice în magazie de 
materiale și a pus să fie arat terenul de volei 
și baschet amenajat de tinerii întreprinderii.

(N-nr fi de mirare :)
— Iar sport ? Să li 

făcută cartoiecă !
se ia cutia de Șah.t si fie

Desen de N. CLAUDIU

★ x ★
La meciul de fotbal Minerul Băița — Energia Negrești (seria 

a H-a a campionatului regional Maramureș) Gctcraș Petru, portarul 
echipei Minerul, a intrat... amețit de băutură pe teren.

(Iosif Crainic — eoresp.).

— Hei, fii atent la ăla cu mingea !
— La care ? La cel din dreapta sau la cel din stingă ?

Desen de S. NOVAC

Marți seara a avut loc în sala de 
festivități a fabricii „Bere Grivița" 
cea de a treia gală din cadrul com
petiției dotată cu „Cupa Victoria". 
Cele 13 meciuri disputate au plăcut 
spectatorilor îndeosebi datorită dîr- 
zeniei cu care au luptat sportivii, 
lată rezultatele tehnice în ordinea 
disputării meciurilor; I. Tănase (Ra
pid) b.p. V. Dobrescu (Met. 23 Au
gust), C. Dobrică (Voința) b.p. C. 
Stanef (S.P.C.), V. Graur (Met. 23

Rezultate bune 
în cea de a Il-a etapâ 

a campionatului Capitalei
Cu toate că vremea a fost nefavo

rabilă, în cea de a doua etapă a cam
pionatului Capitalei pe echipe majo
ritatea trăgătorilor au realizat per
formanțe valoroase, mai ales în pro
bele de armă liberă seniori, pistol pre
cizie și pistol viteză. S-au remarcat 
în mod deosebit concurenții N. Bratu 
(Știmta), I. Sirbu și N. Rotaru 
(C.C.A.), M. Ferecatu, 1. Văcaru și 
S. Petrescu (Dinamo). Cu mici ex
cepții însă rezultatele obținute de 
senioare sînt nesatisfăcătoare.

Iată rezultatele: armă liberă cali
bru redus <3x40 focuri seniori : I. I. 
Sîrbti 396-|-383-|-370=l 149 p; 2. N. 
Rotaru 396+377+357=1130 p; 3 I. 
Văcaru 389+374+361 = 1124 p. Pe 
echipe: 1. C.C.A. 4484 p; 2. Dinamo 
•4467 p; 3. Știința 4372 p. Armă li
beră calibru redus 3x30 focuri seni
oare: 1. Sanda Caseti (Metalul 23 
August) 292+278+254=824 p; 2. Ana 
Goreti (Victoria) 295+289+237=821 
p; 3. Jaqueline Zvonevski (Dinamo) 
288+281+235=804 p. Pe echipe: I. 
Victoria 2410 p; 2. D>nanio 2387 p; 
3. Progresul 2354 p. în proba de 
pistol precizie, pe primul loc, la in
dividual, s-a clasat N. Bratu cu 550 
p, iar pe echipe locul 1 a revenit 

formației Progresul cu 2116 p (66x10). 
Pe locul II Dinamo cu același număr 
de puncte însă cu 59x10. Pistol vi
teză: 1. St. Petrescu 585 p, 2. M. 
Dumitriu (G.C.A.) 582 p, 3. I. Tripșa 
(Dinamo) 582 p. Pe echipe: 1. Di
namo I 2312 p, 2. Știința 2195 p, 
3l Dinamo II 2193 p.

PAUL GORETI 
.antrenor

August) b.ab. II Gh. Stelian (Gr. R.), 
1. Sabău (T. Noi) b.p. Al. Dan (Met. 
23 August), Gh. Marcov (T. Noi) 
b.p. V. Dulgheru (Semănătoarea), 
I. Chiriță (I.T.B.) b.p. M. Stîngă 
(Voința), A. Grosu (Gr R.) b.p. 
Șt. Gherlea (Bere Grivița), I. Tufaru 
(Voința) b.p. I. Stoian (S.P.C.), Gh. 
Gheorghe (I.T.B.) b-p. N. Âliuță 
(Voința), 1. Crăciun (S.P.C.) b.p. 
I. Georgescu (Victoria). I. Șovar 
(Bere Gr.) b.ab. II I. Bărbieru (Gr.
R. ), P. Stan (S.P.C.) b.p. P. Ciu- 
ciușan (Met. 23 August), L. Dini- 
șoaia (Met. 23 August) bk.o. III
S. Vătășescu (Victoria).

Astăzi se va disputa cea de a IV-a 
gaia din cadrul „Cupei Victoria". 
Meciurile vor avea loc, începînd de 
la ora 19, pe stadionul Victoria, iar 
în caz de timp nelavorabil ia aceeași 
oră, în sala de festivități a fabricii 
.Bere Grivița".

♦
DUMINICA dimineața sala de sport 

Giulești va găzdui o interesantă în- 
tîlnire pugilistică. Boxerii clubului 
Rapid vor primi replica celor de la 
Metalul 23 August. Spicuim din pro
gram: M. Cristea — D. Davidescu, 
D. Minea — Al. Voicu, Dănilă Do
ne — Gh. Tănase, Șt. Bogdan — Al- 
Neacșu, Dănilă Enuț — Al. Moise, 
D. Rizea — Gavrilă Lucian, Z. Cio- 
cîrlan — T. Crîngașu. Meciurile vor 
începe la ora 10 dimineața.

Kgriî’i 1^1.1=1:11
Azi o nouă etapă 

în campionatul feminin
In meci restantă:

C.S.Ș. Banatul—Progresul Buc.
6-3 (3-2)

TIMIȘOARA 24 (prin telefon). — 
In localitate s-a disputat marți jocul 
restant din cadrul campionatului fe
minin de handbal în 7 dintre forma
țiile C.S.S. Banatul și Progresul 
București. Jucînd mai bine, cu mai 
multă voință, tinerele eleve au reușit 
frumoasa performanță de a învinge 
echipa Progresul cu scorul de 6—3 
(3-2).

★
Astăzi va avea loc o nouă etapă 

în cadrul campionatului feminin de 
handbal în 7, după următorul pro
gram; Progresul București — Rapid 
București (teren Progresul ora 18); 
SIBIU: C.S.M. — Mureșul Tg. Mu
reș; ORADEA: C.S.O. — Știința
București; TIMIȘOARA: C.S.S. Ba
natul — Știința Timișoara; BRA
ȘOV: Tractorul — C.S.M. Mediaș.

Surprize în campionatul de calificare
După etapa de duminică, în cam

pionatul de calificare sînt de semna
lat două surprize. Prima, înfrîngerea 
redutabilei echipe a Arhitecturii de 
către Petrol Chimie. întîlnirea a pri
lejuit o luptă aprigă pentru rezultat, 
tranșată abia către sfîrșitul jocului. 
Petrol Chimie a cîștigat cu scorul de 
6—0 (0—0), terminînd turul campiona
tului pe locul I. A doua surpriză o 
constituie victoria în deplasare a 
proaspetei formații din Oltenița. Ju
cînd cu „XV“-le secund de la C.F.R. 
Grivița Roșie, rugbiștii care repre
zintă Șantierele Navale din orașul 
de pe Dunăre au realizat o frumoasă 
victorie cu scorul de 8—6, după ce 
în prima repriză fuseseră conduși cu 
5—6. Victoria rugbiștilor din Oltenița

este meritată. Ea reprezintă rodul 
unei munci îndelungate și stăruitoare 
desfășurată de toți jucătorii.

Tot in etapa de duminică, U.P.B. 
a reușit — după un joc presărat cu 
multe faze frumoase — să întreacă 
echipa Institutului de Construcții: 
6-5 (3-5).

Confirmînd forma constant bună în 
care se află, rugbiștii de la Rapid II 
au obținut o nouă victorie, de data 
aceasta în fața Științei I.P.G.G. cu 
scorul de 20—3 (11—0).

In meci restanță, una din cele mai 
bine pregătite formații din seria a 
IV-a, Chimica Tirnăveni a întrecut 
pe teren propriu, echipa Minerul 
Lupeni la un scor concludent : 20—0 
(11-0).



NOTE
ANTRENORUL EMERIT EM. VOGL 

DESPRE MECIUL DE LA IAȘI
la Iași între C.S.M.S. 

a provocat vii discuții, 
acestui joc a nemulțu- 
pe spectatorii prezenți

Partida de 
și Progresul 
iar arbitrajul 
mit profund 
la întîlnire. în legătură cu meciul de 
la Iași am cerut părerea antrenorului 
emerit Em. Vogi, care a asistat la joc 
în calitate de observator federal. Iată 
concluziile sale despre joc și arbitraj:

„Fotbaliștii ieșeni au început par
tida timorați. In schimb, cei de la 
București au jucat calm și bine or
ganizat, ajungind astfel să conducă 
cu 2—0. In continuare insă Progresul 
a greșit practicind un joc închis. Ju
cătorii bucureșteni au căutat să tra
gă de timp comițind in același timp 
multe faulturi. Și această greșeală 
ra să-i coste, deoarece localnicii au 

pus stăpinire pe joc, o bună perioa
dă de timp, fiind aproape de a egala 
sau chiar de a ciștiga partida. Dacă 
nu au reușit să marcheze, aceasta se 
datore ște impreciziei cu care au tras 
la poartă și nervozității lor excesive.

în ceea ce privește arbitrajul tre
buie să spun că St. Mataizer a con
dus foarte bine pină in minutul 60 
cina .< refuzat să acorde o lovitură de 
la 11 metri in favoarea gazdelor, la 
un fault CLAR comis in 
Caricaș asupra lui Voica, aflat 
poziție favorabilă 
repetat greșeala 
iu a sancționat 
comis asupra lui 
Este inexplicabil 
lat lovituri de la 11 metri in două 
cazuri cind elementul intențional era 
vădit, acordind in schimb „11 metri" 
'a hențul lui Caricaș, cind se știe că 
t greu de apreciat dacă un jucător 
rprește intenționat sau involuntar ba
lonul cu mina. După aceste greșeli 
Mataizer a scăpat jocul din mină. 
Din păcate greșelile de arbitraj au 
'acut ca unii spectatori 
iisciplină și să se 
zesportive. Vreau 
aptul 
secției 
itate 
tă cu

careu de 
in 

de a marca. El a 
peste 7 minute și 
faultul lui Nedelcu 
Don, tot in careu, 

cum de nu a acor-

să uite de 
dedea la acte 

insă să subliniez 
din conducerea 

clubului din loca-
că tovarășii
de fotbal a 

au intervenit prompt, impreu- 
organizatorii".

DIN NOU DESPRE „TRASUL 
DE TIMP"

A fost dc ajuns ca Lereter să deschidă 
scorul rljmirt. 4 al meciului Farul Con-

DIN POSTA ZILEI
GALAȚI. Recent au avut loc intre- 

•erile fazei de zonă a campionatului 
epublican școlar de handbal in 7 
nasculin. lată rezultatele inregis- 
rate :

Școala medie Nr. 4 Galați—Școala 
nedie nr. 3 Constanța 21—17; Școa- 
» medie Nr. 4 Galați—Școala medie 

medie Giur-
3 Constanța 
1. ȘCOALA 
(53-46);

liurgiu 17—17; Școala 
-iu—Școala medie Nr. 
6—29. Clasament final : 
4EDIE GIURGIU 3 p.
t coala medie Nr. 4 Galați 3 p. (38— 
4); 3. Școala medie Nr. 3 Cons- 
anfa 0 p.

2.

A. SCHENKMAN - eoresp.

BRAD. In centrul muncitoresc mi- 
ter Gurabarza a avut loc de curînd 

frumoasă gală de box, în cadrul 
ăreia s-au întîlnit asociația sportivă 
Mnamo Barza și echipa A. S. 
ul din localitate. Superiori 
lunet de vedere tehnic, boxerii 
xoviști au obținut victoria în
ele opt meciuri disputate. S-au evi- 
ențiat tinerii Zelinschi, Bene, Ion 
’etre și Gheorghe Bircu.

Mine- 
din 

dina- 
toate

TRAIAN BORA — eoresp.

TÎRGOVIȘTE. In orașul nostru a 
vut loc un concurs de tir l 
u luat parte trăgători din 
iile sportive din localitate 
aion. Pe primele locuri s-au 
b Avramescu (Erupția Schela 
iște) cu 212 p., la seniori ;
■eseu (Zefirul Pucioasa) cu 158 p., 
t senioare; C. Mircea (Erupția) cu 
98 p., la juniori. In clasamentul pe 
chipe, primul loc a revenit asocia
tei sportive Erupția Schela Tîrgo- 
iște.

la care 
asocia- 
și din 
clasat: 

i Tirgo- 
A. Pe-

MIȘU AVANU eoresp.

DEVA. în concursul de popice do- 
it cu „Cupa primăverii” primele trei 
icuri au fost ocupate de: Dezideriu 
uto (Corvinul), loan Suciu (Minerul) 
i Nicolae Petrișor (FI. Roșie).

★
Intr-un meci de baschet în 

-au intîlnit formațiile Mureșul 
I Știința Petroșani, victoria a 
it localnicilor cu scorul de 
.7—6).

care 
Deva 
reve- 
48-31

IOAN SIMION - eoresp.

După campionatul european de baschet de la Belgrad

Clasamente, statistici, observații...
stanta—Știința Timișoara pentru ca por
tarul timișorenilor, Pain, să și pună m 
aplicare cunoscuta practică a „trasului 
de timp". La fiecare repunere a mingii 
în joc prin lovitură de la poartă, Pain 
se îndrepta tacticos către minge, o potri
vea cu mult... dichis, se întorcea încet 
să-și ia elan, mai discuta între timp și 
cu jucătorii, intr-un cuvînt folosea toate 
șmecheriile pentru a „fura" din timp. 
Avertizat de arbitru și mustrat chiar și 
de unii coechipieri. Pain și-a văzut de... 
treabă mai departe. Cum era și firesc, 
arbitrul N. Mihăilescu a cronometrat 
timpul risipit în mod voit de Pain și, 
în consecință, a prelungit durata repri
zei cu două minute. Arbitrul a procedat 
cit se poate de just, în spiritul regula
mentului, ți ar fi bine ca toți conducă
torii de jocuri să facă la fel 
constată că jucătorii recurg 
practică cu totul 
de timp”.

Dar, asemenea
(care se observă 
ciurile de campionat) trebuie curmate 
nu numai prin exigența arbitrilor, ei și 
prin intensificarea muncii 
cadrul secțiilor de fotbal.

In ce privește atitudinea 
portarului Pain, ea trebuie 
obiectul unei analize în cadrul echipei 
timișorene.

nesportivă

a

manifestări 
destul de

atunci cind 
la această 

a „tragerii

reprobabile 
des la me-

educative Iu

nesportivă a 
să constituie

HAIDUK ȘI-A CONTRAMANDAT 
TURNEUL

ln cursul zilei de ieri s-a primit 
o telegramă din partea clubului Hai- 
duk Split, prin care acesta anunță 
că nu mai poate veni la București 
pentru jocurile din 26 și 28 
Motivul: efectivul său 
completat prin selecționarea 
multor jucători în lotul echipei 
ționale.

In consecință, partidele de cam
pionat Minerul Lupeni — C.C.A. 
și Știința Cluj — Rapid, care fuse
seră amînate pentru 31 mai (C.C.A. 
și Rapid urmînd să joace cu Hai- 
duk), se vor disputa duminică.

• Ieri în meci 
Metalul Tîrgoviște 
marcat : Georgescu 
Balint.

întîlnirea de

a fost
mai. 
des
ma i 
na-

amical : Rapid —
4-0 (3-0). Au

(2), I. lonescu și

categorie 
ria a II-a) Dinamo Obor — 
Craiova va avea loc sîmbătă 
17.15 pe stadionul Dinamo.

B (se-
Știința 
la ora

Clasamente, statistici, observații iată 
elemente prin care iubitorii basche
tului din țara noastră își pot face o 
imagine mai clară asupra desfășură
rii campionatului european de la Bel
grad. Publicăm la început clasamen
tul general al campionatului, în care 
apar numărul jocurilor susținute, al 
celor cîștigate și al celor pierdute, 
punctele înscrise și cele primite. Cla
samentul scoate în evidență injuste- 
țea formulei de desfășurare a cam
pionatului care a privat reprezenta
tiva țării noastre de un loc superior.

1. U.R.S.S.
2. RP.F. Iugoslavia
3. R.P. Bulgaria
4. Franța
5. R.S. Cehoslovacă
6. RP. Ungară
7. R.P. ROMINA
8. Belgia
9. R.P. Polonă

10. Turcia
11. Izrael
12. R.D. Germană
13. Spania
14. Finlanda
15. Olanda
16. R.F. Germană
17. Grecia
18. Suedia
19. Anglia

• Cele 
echipe, la 
ROMINA 
R.D. Germană 69,66 % ; 
goslavia 67,94% ;

mai bune 
aruncări 

71,83% ; 2-3.

2
2
3
4
5
2
4
4
5
5
5
3
4
3
5
4
5
6

750—580 
470—451 
543-470 
493-457 
156—504 
501—167 
499-570 
610-527 
464-175 
445-483 
518-576 
510-110 
462-483 
344—400 
284-349 
358-403 
280-310 
264—518

Luptă sub panou. Fană din întîlnirea 
R.P. Romînă—Olanda âștigată de re
prezentativa țării noastre cu 84—66.

procentaje, pe 
libere: 1. R.P. 

U.R.S.S. și 
4. R.P.F. Iu- 

5. R.P. Bulgaria 
67,53 % ; 6. R.S.' Cehoslovacă 67,20 o/0 ; 
Individual: 1. Konvicka (R.S. Ceho
slovacă) 86,10% ; 2. Koraci (R.P.F. Iu
goslavia) 81,9%; 3. Flau (R.D.G.) 80,8%; 
4. Rodriguez (Spania) 80% ; 5. Muij- 
neks (U.R.S.S.) 79.2%; 6. Christeas (Gre
cia) 77,3% ; 7. Mircev (R.P.B.) 76,8 0^ ; 
8. Gabany (R.P.U.) 76,7% ; 9. Liimo 
(Finlanda) 75%; 10. Korneev (U.R.S.S.) 
74,9%.

• Coșgeterul campionatului: 
raci 216 
p; Flau 
Novacek 
Gabany 
da) 114 p ; Steveniers (Belgia) 112 p; 
Danev (R.P.F.I.) 110 p.

• Faulturi comise: Dincer (Turcia) 
35 ; Mircev 34; Danev 33 ; Beugnot 
(Franța) și Novacek 32 ; Chemo (Izra
el) ; Piskun (R.P.P.) și Wichowski 31 ; 
Polîk (R.P.U.) ; Loridon (Belgia) și 
Lampen (Finlanda) 30.

• Cei mai inalți jucători: Kru
minș (U.R.S.S.) 2,18 m; Petricevici
(R.P.F.I.) 2,10 m; Petrov (U.R.S.S.) 
2,08 m; Loridon 2,05 m; Beugnot 
(Franța) 2,04 m; Konecni (R.S.C.) și 
Zubkov (U.R.S.S.) 2,03 m; Manninen 
(Finlanda) Schultze (R.D.G.) și Ga
bany 2,02 m.

• Cei mai scunzi jucători : Stein 
și Stolz (R.F.G.) : 1,70 m.

• Jucătorii cu cea 
tate: Kruminș 140 
130 kg; Petrov 105 
Sleewijk (Olanda) 98

mai 
kg; 
kg; 
kg.

mare greu-
Petricevici
Mircev și

ani, van 
DEMIAN, 
(R.P.F.I.)

» Cei 
(U.R.S.S.) 
32 ani; Kraulis (Suedia) și Jantunen 
(Finlanda) 31 ani.

® O statistică în legătură cu echi
pa noastră, în care apar — în ordine 
— numărul punctelor înscrise, al faul
turilor comise, numărul aruncărilor 
libere executate și procentajele la 
aruncări libere : Popovici (23—12—14— 
64,3 o/c), Niculescu (65-12—14-64,3%), 
Giurgiu (17-17-2-50%), Nedef (53- 
23-16-81,2%), Viciu (12-0-4-100%), 
Albu (45-25-12-91,6%). Visner (5-11 
—4—75%), Nosievici (93-24-18-830/0), 
Popescu (26-10-16-62,5%), Novacek 
(125-32-50-70%), Demian (35-18-24- 
63,5%), Gheorghe (2—2—0—0).

• Elemente de tehnică și tactică 
folosite cu predilecție in atac : arun
carea din săritură de la distanță și 
de la semidistanță, cu o mină sau cu 
două
către pivoți și ceilalți jucători inalți, 
blocajele, contraatacul prin depășire 
numerică, circulația jucătorilor și a 
balonului.

• în apărare: sistemul om Ia om 
eu schimb de oameni și cu flotare in 
jurul jucătorilor periculoși, „capace
le", intercepțiile. La echipele frun
tașe apărarea în zonă a fost aplicată 
în funcție de formația de pe teren și 
de anumite momente tactice. în finala 
cu echipa R.P.F. Iugoslavia, reprezen
tativa U.R.S.S. a aplicat apărarea in 
zonă tot timpul cit a stat în teren 
Kruminș.

der Berg (Olanda) 18 ani# 
Politis (Grecia) și Aijelt 

19 ani.
mai „virstnici": Ataci aci an 
36 ani; Baumruk (R.S.C.)

miini, voleibolarea mingii de

p. Urinează Rodriguez cu 130 
128 p; Wichowski (R.P.P.) și 
cu 125 p; Aerts (Belgia) și 
cu 118 p; Kuusela (Finlan-

• Cei mai tineri 
(Finlanda),

jucători: Liimo
Gerrit Kok (Olanda) 17 STĂNCULESCU

CONCURSURI REZULTATE
BUCUREȘTI. Pe stadionul 23 August 

s-a desfășurat duminică faza pe Capi
tală a concursului republican pentru 
copii. Rezultatele; BĂIEȚI : 60 m : V. 
Niculescu (Șc. prof. Gr. Preoteasa) 7,7; 
D. Dorobantu (S.M. 146) și D. Hidioșa- 
nu (S.M, 49) 7,9 ; 200 m : V. Niculescu 
26,8; D. Hidioșanu 27,1 ; 500 m : A. Di- 
mitriu (SM. 51) 1:22,5 ; I. Belciug (S.M. 
51) 1:23,0; lungime : C. Ritivol (S.M. 18) 
5.07 ; înălțime : M. Dumitrescu (S.M. 
21) 1,50 ; greutate (4 kg) : M. Vizitiu
(S.M. 7) 11,71 ; FETE : 60 m : G. liă- 
dulescu (S.M. 35) 8,0; M. Truscă (C.S.S.) 
8,3 ; D. Șolea (S.M. 20) 8,4 ; 300 m :
El. Stamate (S.M. 3) 47,1 ; D. Bîrsan
(S.M. 12) 47,4; D. Șolea 47,9 ; lungime: 
G. Rădulescu 5,28 : M. Bolea (Palat, 
pionierilor) 4.80 : înălțime : M. Bolea 
și C. Niculescu (Dinamo) 1,30 ; greutate 
(3 kg) : M. Trușcă (C.S.S.) 8,71. (NICO
LAE D. NICOLAE, eoresp.).

500 m : M Enache 1:28,0; lungime : O. 
Bunescu 4,90 ; înălțime șl greutate (4 
kg) : M. Anton 1,35 si respectiv 10,20 
FEMEI : 60 m : M. Radu 9,4 : înălțime : 
R. Vicleanu 1,20. (I. MUȘAT, eoresp.).

PLOIEȘTI. Campionatul școlilor medii 
— etapa regională. O comportare remar
cabilă a avut junioara Ecaterina Poto- 

1944 (Ploiești), care a cîștigat . . - — rec re_ 
Z8,0.
Cr.

roacA - i---_ ......
3 probe : lungime : 5,25 m 
gional ; 80 mg : 12,5 : 200 ...
Alte rezultate : JUNIORI i • 800 m
Stefănescu (PI.) 2:10.9 ; înă time : AI.
Borigă (Tîrgoviște) 1,60 : JUNIORI TI ;

Dumitrescu (PI.) 6.03 ;
lungime : St. Stroe

eoresp.).

ni

Patru premii de cite 20.325 lei la PRONOSPORT
va- 

Pro- 
fost

In urma trierii și omologării 
riantelor depuse la concursul 
nosport nr. 21 din 21 mai au 
stabilite următoarele premii; 

rezultate exacte4 variante cu 12 
a cîte 20.325 lei.

65,90 variante 
exacte a cîte 1.480

753 variante cu 10 rezultate exacte 
cîte 194 lei.

Fond de premii: 325.210 iei.
Cele patru premii 1 au revenit ur

mătorilor participanți: Ștefan Ale- 
xandrescu din Slatina, Dumitru 
din Brașov, Ghlță Ștefan și Slave 
Ion, ambii din București. De 
(iertat că participantul Ion Slave, 
utilizînd un buletin combinat (colec-

cu 11 rezultate 
lei.

a

19

Toma

men-

tiv) a 
mii 11 
34.759

un premiu I, 7 pre- 
premii III, în total

obținut: 
și 21

lei. După valoroasele premii 
obținute la concursul trecut de par
ticipantul - • - 
tești, iată 
buletinelor

FOCSANI. Peste 400 de elevi au con
curat pe stadionul 23 August în cadrul 
etapei orășenești-raionale a campiona
telor școlilor medii și profesionale. Cî- 
teva rezultate : JUNIORI I : 200 m:
N. Stoica (Odobești) 27,1 ; lungime -. Tr. 
Anltă (Se. Meserii Focș.) 5,58: JUNIORI 
n : 80 m : M. Albei (Vidra) 11,1. (C.
RADULESCU, eoresp.).

Tudorică Vasile din 
un nou mare succes 
combinate (colective).
PRONOEXPRES

La tragerea Pronocxpres 
mai 1961, au fost extrase 
următoarele numere :

37 20 10 28 45
Numere de rezervă : 49
Fond de premii : 620.107
Rubrică redactată de I. 

Pronosport.

din 
din

15
7. 
lei.
s.

Fe- 
al

21
urna

Loto

SPORTURI nautice ij

BRASOV. Mai mult de 250 de concu- 
renti din Codleă. Săeele. Cristian și 
Brașov au participat la etapa orășe
neasca a concursului de copil. Rezul
tate : BĂIEȚI : 60 m : I. Ress 8,2 ; 200 
m : C. Vorlăteanu 28,6 ; 500 m : A. Do- 
mokos 1:26,6 ; lungime : C. Vorlăteanu 
5,32; greutate (4 Kg) : E. Ivan 11,34 ;
FETE : 60 m: S. Anghelescu (1948) 8,5 ;
înălțime: M. Vitaiyoo
V. Coșulet 4,70 ;
Vltalyos 9,66. (C.
■ional).

____  1,40 : lungime : 
greutate (3 kg) • M.
GRUIA, eoresp. re-

pe oraș a concursu-GALATI. Etapa , . ___
Iul republican de copii. Au participat 
peste 350 de concurent!. BĂIEȚI : 60 m : 
D. Pătulea SJt : 200 m i Oe. Bueacu 29,1 ;

Cupa C.C.A.“ a deschis sezonul pe lacul Snagov
Concursul dotat cu „Cupa C.C.A." 

a deschis sezonul de sporturi nautice 
pe lacul Snagov. întrecerile, la care 
au participat peste 200 de concurenți. 
s-au bucurat de o organizare foarte 
bună și au oferit un excelent prilej 
de verificare a stadiului actual de 
pregătire a canotorilor noștri. Iată 
acum lista primilor clasați la fiecare 
probă: FEMININ: CANOTAJ ACADE
MIC (1000 m): S. 2 v: 1. Metalul 23 Au
gust (E. Bădulescu, I. Mocanu) 4:04,1; 
2. Voința (L. Rusu, V. Costăchescu) 
4:06,5; S. 4-f-I r.: 1. Voința (C. Coc, 
N. Klein, I. Bîzgu, V. Nicolae + C. 
Caragheorghe) 4:13,2; 2. Met. 23 Au
gust (D. Mihalache, L. Kurt, M. Cai- 
lidis, C. Larion, E. Barcani) 4:28,2; 
S. «4-1: 1. Met. 23 August 3:45,2; 2. 
Voința 3:46,3; CAIAC; K—I (500 m): 
1. M. Tamaș (Voința Tg. Mureș) 
2:23,4; 2. V. Vișevan (CCA) 2:32,4; 
K—2 (500 m): 1. Victoria (EL Lipalit, 
C. Prisăcaru) 2:04,3; 2. CCA (M. Na- 
vasart, El. Mihăilescu) 2:13,7; Ștafeta 
K—l (4x500 m): 1. Victoria (El. Lipa
lit, C. Prisăcaru, A. Coveianu, Vîr- 
tejanu) 11:44,0; 2. CCA (V. Vișevan, 
V. Serghei, E. Mihăilescu, M. Nava- 
sart) 11:48,2; MASCULIN: CANOTAJ

ACADEMIC (2000 m): S. 1.: 1. L. 
Simionescu (Dinamo) 5:17,3; 2. Z.
Bondar (CCA) 5:21,0; S. 2: 1. Met. 23 
August (D. Lăncrăjan, Gh. Stănescu) 
4:55,1; 2. CCA (L. Fălcoianu, L. Var
ga) 5:01,3; S. 2-|-I; 1. CCA (E. Mes- 
zaros, I. Varga 4- C. Bîrsescu) 5:25,3; 
2. Voința (I. Rădulescu, P. Niță 4* 
G. Guist) 5:39,6; S. 4 r.: 1. Dinamo 
(D. Călinescu, D. Firoiu, I. Ignat, P. 
Nistor) 4:27,4;
lescu. Covaci, Boco) 4:34,4; S. 4-]-l: 
1. Dinamo (S. Ivanov, D. Sevastia,
1. Pocora, I. Husarenco 4* Păunescu)
4:23,5; 2. CCA (N. Bulancea, D. A- 
brai, M. Vasile, E. Dobay -|* s- Lupu) 
4:26,2; S'. 84-1; 1. CCA 4:04,8; 2. Di
namo 4:09,2; CA1AC-CANOE: K-l
(500 m): 1. D. Bardaș (D) 2:04,2; 2.
Gh. Crăciunescu (CCA) 2:08,1; K-I 
(1000 m): 1. V. Nicoară (CCA) 4:09,2;
2. M. Anastasescu (D) 4:09,3; K-I
(10.000 m): 1. A. Ichim (D) 36:34.3 ; 2. 
C. Sidorenko (D) 36:35,8; K-2 (500 m): 
1. CCA (N. Artimov, A. Conțolenco) 
1:47,5; 2. Dinamo (O. Mercurian, C. 
Mercurian) 1:50,9; K-2 (1000 m): 1.
Dinamo (Timofan, Sideri) 4:10,0; 2. 
CCA (Tănase, Băncilă) 4:31,3; K-2
(10.000 in): 1. Dinamo (Ivanov, Smir

2. CCA (Begu, Rădu-

nov) 33:23,0; 2. CCA (Ivanov, Simio- 
nov) 33:24,0; K-4 (1000 m): 1. Dinamo 
(S. Teodorof, Ivanov, Ivănescu, T. 
Stavru) 3:26,4; 2. CCA (Daniel, Skur- 
ka, Corneev, Andreescu) 3:29,4; K-4 
(10.000 m): 1. CCA (Vișevan, Ilievici, 
Feher, Tomescu) 29:18,0; 2. CSS (An
drei, Georgescu, Paraschiv, Tibară) 
30:02,5; K-l (4x500 m — contra timp):
1. Dinamo (Bardaș, Anastasescu, Hu
sarenco, Sideri) 9:16,2; 2. CCA (Cră
ciunescu, Nicoară, Artimov, Conțo
lenco) 9:30,2; C-l (1000 m): 1. Ichim 
Lipalit (D) 4:33,8; 2. Igor Lipalit (D) 
4:39,7: 3. L. Rotman (D) 4:42,3; C-l 
(10.000 m): 1. A. Igorov (CCA) 39:31,4;
2. N. Tarara (CCA) 43:59,0; 3. A. Dol-
cescu (CSS) 49:04,4; C-2 (1000 m): 1. Di
namo (Iacovici, 
CCA 
(10.000 m): 1.
movschi) 37:28,2 ; 2. CCA (Moruzenco, 
Andricenco) 38:21,6.

CLASAMENTUL GENERAL (com
binat schif 4- caiac-canoe): I.
143 p; 2. Dinamo 128 p; 3. Voința 
p; 4. Progresul 28 p; 5. Metalul 
August 27 p; 6. CSS Buc. 26 p; 
Rapid 22 p; 8. Victoria 15 p.

Sidorov) 4:32,5; 2.
(Aftene, Ditcov) 5:02,4; C-2

Dinamo (Calinov, So

CCA
48
23
7.

lungime : Gh. 
JUNIOARE II ! 
(Buzău) 4,62. (FI.. ALBU.

TIMIȘOARA. Faza orășenească a con
cursului republican de copii. BĂIEȚI : 
500 m : Oc. Dogarii 1:19,4 : FETE • “
m : El. Lazăr 8,3; 300 m: K. Tlra 
Negru 47,1 : lungime : El. Lazăr 
înălțime : R. Tira 1.33. (EM. 
ZESCU, eoresp.1.

SIBIU. Faza regională (Brașov) a ......
pionatelor școlilor medii și profesionale. 
Au participat 337 de sportivi din raioa
nele Făgăraș, Sibiu, Sf. Gheorghe, Si
ghișoara, Mediaș, Brașov. Timpul a fost 
nefavorabil. JUNIORI I : 100 m : n.
Comsa (B) si M. Muresanu (M) 11,1 ;
200 m : D. Comșa 23,7 ; 110 mg (91,4 em)- 
I. Carolea (B) 14JS ; R. Tartîer (S) 15,3; 
Înălțime : I. Tăucean (F) 1,75 ; ciocan
(6 kg) : B. Henning (S) 37.81 ; JUNIORI 
II: 80 m : I. Ritivoi (B) 9,6 : suliță
(600 gr.) : I. Fierea (B) 42,60 : JUNI
OARE I : 100 m : H. Gabel (S) 12,9 ;
200 m : Gabel 28,2 ; înălțime : B. Schu
ster (S) 1,36: disc. ■ B. Halmen (S) 31.88;

Halmen 34,88 : JUNIOARE II; 
D. Saeu (S) 8,4 ; 60 mg : E. Ni- 
(B) 10,2 ; 500 m : A. Pivoda <S>

60 
si F. 
4.S0 ; 

GRO-

cam-

sulltă :
60 m :
colaua ___, ___ ,__ ________
1:28,1 ; înălțime : D. Sasu 1.36 ; greutate 
(3 kg) : E. Nicolaus 11.05 ; " 
10,55. IO. COSTACHESCU.

ARAD. In eadrul unui 
Eva Mayer a sărit 1.55 m

★
In săptămînile următoare pe 

mul competițiilor de atletism 
figurează concursurile :

1. Campionatele republicane 
nlori : etapa a II-a pe raioane 
27-28 mai : etapa a in-a pe 
17-18 iunie : etapa a IV-a - 
vor avea loc la Cluj 7-13 iulie.

2. Campionatele republicane
nlori : etapa I pe asociații si 
pină Ia 4 iunie ; etapa a n-a 
ioane (orașe) 10-n iunie : etapa _ __ _
pe regiuni 24-25 iunie : etapa a IV-a — 
finalele vor avea loc la Bueurești 22—

L,. Otosz <B> 
ooresp.l.

concurs loca) 
la înălțime.

progra- 
interne

de «e- 
(orașe) , 
regiuni 
flnaiele
de lu
ci uburi 
pe ra- 
a m-a

finalele vor avea loc Ja
23 iulie.

3. Concursul republican 
etapa a IV-a — finală - 
la Brașov 24-25 iunie.

4 Campionatele republicane ale școli
lor medii : finalele vor avea loc la Ti
mișoara 17-18 iunie.

5. Campionatele școlilor profesionale i 
finalele vor avea loc la 1—2 iulie la 
Bacău.

pentru copil :
va avea loo

Anunț important
PENTRU POSESORII DE AU IO. 

MOTO

Serviciul Circulației 
ția Miliției Capitalei

din Direc- - - 
convoacă' ‘ 

J-într-o ședință pe toți deținătorii.. 
Țparticulari de auto-moto-vehicule. - ■ 
XȘedința va avea foc la patinoa-^ 
Țrul artificial din parcul sportiv-- 
Ț„23 August" în ziua de 
Ța.c. la orele 16,30.
Ț Se vor face comunicări impo-r-" 
Itante. Prezența obligatorie.

29 mai



Situația in turneul balcanic intercluburi 
Rezultatele de pînă acum, clasamentul 

și meciurile rămase de disputat

|.-----------
Un grup de trăgători romini-a plecat la Moscova

In cent nd de sîmbătă, la București

In ciuda faptului că în toate țările 
respective s-au disputat și se dispu- 
iă jocuri in campionatele naționale, 
linăra competiție turneul balcanic in
tercluburi — care stîrnește un interes 
crescînd și cunoaște un frumos suc
ces de public — a dovedit multă re
gularitate în desfășurare. Pînă acum 
s-au jucat 9 din cele 20 de partide 
cite programează această întrecere 
sportivă:

Fenerbahce Istanbul — Levski Șe
fia 0-0.

A.E.K. Atena — Steagul roșu Bra
șov 2—4.

Steagul roșu Brașov — Partizan Ti
rana 1—0.

Partizan Tirana - Levski Sofia 
2—0.

Levski Sofia — Fenerbahce Istan
bul 4—0.

Fenerbahce Istanbul — Steagul 
roșu Brașov 1—1.

A.E.K. Atena — Fenerbahce Istan
bul 2—2.

Fenerbahce Istanbul — A.E.K. A- 
tena 5—1.

A.E.K. Atena — Levski Sofia 3--1.

Aceste rezultate au stabilit urmă-
torul clasament:

1. Steagul î-oșu
2. Fenerbahce

3 2 1 0 6: 5 5
5 î 3 1 8: 8 5

3. Levski 4 1 1 2 5: 5 3
4. A.E.K. 4 1 1 2 8:12 3
5. Partisan 2 1 0 1 2: 1 2

Au mai rămas de disputat deci, la 
datele care vor fi fixate de comun 
acord de către cluburi, 11 meciuri și 
anume:

St. roșu — A.E.K. (retur), St. roșu 
— Fenerbahce (retur), Partizan — 
St. roșu (retur). St. roșu — Levski 
(tur-retur); Levski — A.E.K. (retur), 
Partizan — A.E.K. (tur-retur), Levs
ki — Partizan (retur), Fenerbahce — 
Partizan (tur-retur).

Reprezentanta noastră, echipa Stea
gul roșu, are șanse serioase de a 
cuceri această primă ediție a tur
neului balcanic. De altfel, cercurile 
fotbalistice din Turcia și Grecia o 
consideră ciștigătoare prezumptivă a 
competiției. Pledează în acest sens 
comportarea bună de pînă acum a 
fotbaliștilor din Brașov, care au lăsat 
o impresie excelentă atit la Atena, 
cit și la Ankara (unde a jucat me
ciul cu Fenerbahce). In plus, Stea
gul roșu are un program mai Ușor ; 
decît ceilalți candidați la primul loc i 
Si a fost favorizată într-o măsură și I 
de rezultatele celorlalte întâlniți, care 
au redus din șansele unor echipe ca 
Levski sau Fenerbahce. Totuși, St. 
roșu are cîteva meciuri deosebit de 
dificile (cu Partizan la Tirana, eu 
Levski la Sofia), în vederea cărora 
trebuie să se pregătească cu aceeași 
conștiinciozitate și grijă cu care ne-a 
obișnuit.

27—31 mai va avea loc în 
Uniunii Sovietice un con-

Intre 
capitala 
curs internațional de tir la care 
și-au anunțat participarea țintași 
din U.R.S.S., 
Germană, 
R.P.F. 
cestor 
părăsit 
nul la 
torilor 
din următorii sportivi:
V. Enea, T. Ciulu, M. Antal (armă 
liberă calibru redus), precum și 
I. Tripșa, V. Atanasiu, T. Bodnă- 
răscu și T. Jeglinschi (pistol). De
legația de sportivi este însoțită 
de antrenorul Valeriu Panțuru.

D. 
Și 
a- 
a 

Capitala plecînd cu avio- 
Moscova delegația trăgă- 

noștri. Ea este alcătuită 
I. Văcaru,

La Roland Garros

Zsuzsa Kormoczi a învins-a pe Maria Bueno
La Paris, se desfășoară, pe tere

nurile de la Roland Garros, cam
pionatele internaționale de tenis 
ale Franței.

Surprizele înregistrate în primele 
faze ale competiției de simplu

O nouă victimă 
a boxului profesionist

SAN FRANCISCO (Agerpres). — 
Boxul profesionist a făcut o nouă 
victimă. In cadrul unei reuniuni des
fășurate la San Francisco, tînărul 
boxer de categorie ușoară Harry 
<3ampbeil, în vîrstă de 23 ani, a su
ferit o comoție cerebrală în urma lo
viturilor primite în meciul de 10 re
prize susținut cu compatriotul său 
Al. Medrano. Transportat la spital și 
operat, tînărul sportiv a decedat. 
Campbell era unul din cei mai talen- 
tați boxeri ai tinerei generații. El fă
cuse parte din echipa olimpică a 
S.U.A. care a participat la Roma. 
Imediat după Olimpiadă, Campbell 
ca și alți membri ai echipei olimpice 
americane, tentați de promisiunile 
managerilor au trecut la profesionism.

• O CURIOZITATE din domeniul
baschetului : reprezentativa Franței
■este singura care a luat parte la tonte 
cele 12 ediții ale campionatului euro
pean, fără însă a-și înscrie vreodată 
numele în dreptul cîștigătoarei com
petiției .

® LUMEA sportivă a primit cu in
teres știrea că tânărul atlet George 
Davies a realizat un nou record mon
dial la săritura cu prăjina. Un amă
nunt : noul recoiflnun nu figurează 
în lista primilor 80 de săritori din 
lume pe anul i960, iar în 1959 cea mai 
bună săritură a sa a măsurat 4.42 mî!
• BRATISLAVA a găzduit recent o 

originală întrecere sportivă. Aproape
au concurat timp tie 
mai puțin de 8 disci- 

înot, fotbal, baschet, 
marș și tir. Tinerii 
obținut cele mai bune 

sporturile individuale și au 
în jocurile 
eu medalii

întrecere
3.000 de tineri 
cinci zile ’a nu 
pline; atletism, 
volei, handbal, 
sportivi care au 
locuri în 
.avut o bună comportare 
pe echipe au fost distinși 
de aur argint si bronz.
• ÎN CURSUL LUNII IULIE

așteptată să sosească la Moscova for
mația de tenismani profesioniști con
dusă de promotorul american Jack
Kramer. Turneul Kramer programează 
meoiuri de demonstrație la Moscova, 
Leningrad, Tbilisi și Kiev.
• RECENT a luat ființă

Africană de Box, eu sediul în 
Printre primele țări care s-au 
Uniunii se află Ghana, Maroc, 
ria. Republica Arabă Unită si 
Congresul Uniunii a hotărît ca _____
ediție a campionatelor africane de box 
să aibă loc în cursul anului viitor, la 
Cairo.
• PENTRU finala „Cupei Campio

nilor Europeni* la fotbal, care va o- 
pune în ziua de 31 mai la Berna echi
pele F.C. Barcelona si Benfica Lisabo
na ..........................................
vețieni : Gottfried 1 
bitrat si la noi) — ] 
nard și F. Schicker

9 THOMAS a ținut _________
■prompt rivalului si prietenului său din 
Moscova. Valeri! D.
lizat recent 2,18 m la săritura în înăl
țime. Intr-un concurs desfășurat la 
Boston. Thomas a trecut si el ștacheta 
înălțată la 2.18 m. încercarea sa Ja

«wte

Uniunea 
Maroc, 
afiliat 
Nige- 

Sudan. 
prima

au fost desemnați trei arbitri el- 
Dienst («are a ar
ia centru, M. Guin- 

• - Ia tuse.
să „răspundă*

Brumei, care a rea-

m.

R. P. Romînâ, R. 
R. S. Cehoslovacă 

Iugoslavia. In vederea 
întreceri, ieri dimineața

Al doilea meci de șah
R. P. Romînă — R. S. S. Gruzină

Capitala țării noastre găzduiește, 
începînd de sîmbătă, o deosebit de 
interesantă întîlnire internațională de 
șah. In sala Bibliotecii centrale uni
versitare se Întîlnesc la opt mese 
de șah echipierii reprezentativelor 
R.P. Romîne și R.S.S. Gruzine. Me
ciul contează ca revanșă a întâlnirii 
desfășurate anul trecut la Tbilisi și 
cîștigată de șahiștii gruzini cu scorul 
de 18—14. Să reamintim cititorilor 
noștri că acest rezultat a fost deter
minat de superioritatea marcată de 
adversarii noștri la mesele feminine, 
în confruntarea dintre băieți scorul 
fiind favorabil echipei romîne. Acest 
amănunt dă o notă de interes în

masculin au culminat cu eliminare.) 
majorității jucătorilor australieni, 
dintre care numai R. Laver va fi 
prezent în semifinale, avînd ca ad
versar pe Manuel Santana. Laver 
l-a învins pe americanul Holmberg 
cu 6—4, 6—0, 3—6, 6—3, iar San
tana pe australianul Emerson cu 
9—7, 6—2, 6—2. în cealaltă semi
finală se întîlnesc Pietrangeli 
(Italia) și Lundquist (Suedia).

O excelentă comportare a avut 
pînă acum campioana maghiară 
Zsuzsa Kormoczi. Ea a eliminat-o 
în sferturi de finală pe Maria 
Bueno (Brazilia) : 6—3, 6—3. In
semifinală, Kormoczi joacă împo
triva lui Ann Haydon (Anglia), iar 
Hedda Buding (R.F. Germană) cu 
Yolanda Ramirez (Mexic).
• Concomitent, se desfășoară un 

turneu internațional de tenis la 
Berlin. Proba de simplu a revenit 
australianului Woodcock, învingător 
cu 6—2, 0—6, 6—4, 6—4. asupra 
lui Merlo (Italia). Acesta furnizase 
surpriza întrecerilor, eliminîndu-1 în 
semifinale pe primul jucător austra
lian, Neale Fraser.

de pentatlon modem de la Budapesta
BUDAPESTA 24

Cea de a treia probă 
internațional — tirul 
minată categoric de 
Uniunii Sovietice. Pe primul loc s-a 
clasat campionul unional Han no
Selg cu 198 p, un rezultat excepțio
nal, rareori întilnit în cancu'rsurile 
de pentatlon. Cele patru serii ale 
sale au fost de 49 p—50 p—49 p—50 
p. Pentru acest rezultat Selg a pri-

Pe locurile următoare 
Cerny (R.S.C.) '194 
Balczo (R.P.U.—B) 

p) ; 4.—6. Pahomov
(U.R.S.S.), Szaniszlo (R.P.U.—A) și 
Sarfalvi (R.P.U.—tineret) 189 p (880 
p);... 11. Țintea 185 p (800 p);... 24. 
Marinescu 178 p (660 p);... 33. To
miuc 149 p (80 p). Clasamentul pe 
echipe al probei de tir: 1. U.R.S.S. 
2720 p; 2. R.S. Cehoslovacă 2540 p; 
3. R.D. Germană 2360 p; 4. R.P.U.— 
tineret 2220 p; 5. R.P. Polonă 2180

(prin telefon), 
a concursului 

— a fost do- 
reprezentanții

plus întîlnîrii-revanșă care începe 
sîmbătă.

Și de această dată se va juca după 
formula : 4 seniori, 1 junior, 3 fete. 
Meciul se desfășoară în patru ture. 
Selecționata Gruziei are o serie de 
jucători redutabili, ca maestrul inter
național Gurghmidze, maeștrii Bus
laev, Șișov, Lomaia, Blaghidze. Este 
anunțat și campionul de juniori al 
Gruziei, izvojcikov, care anul trecut 
a fost învins de FL Gheorghiu cu 
21/,—1‘/2. Din nou foarte puternică 
este „secția feminina" a oaspeților: 
Gaprindașvili — recenta cîștigătoare 
a turneului de la Tbilisi — Togotiid- 
ze. Kakabadze și Ceaioovskaia.

Reprezentativa țării noastre va fi 
alcătuită din următorul lot: Ciocîltea, 
Ghițescu, Drinier, Soos, Mititelu, 
Gheorghiu, Elisabeta Polihroniade, 
Margareta Teodorescu Alexandra Ni- 
colau, Margareta Perevoznic.

mit 1060 p. 
s-au clasat: 
P (980 p);
191 p (920

2.
3.

p; 6—7. R.P.U.—A și R.P.U.—B 2140 
p;... 9. R.P. Romînă 1540 p.

Proba de înot (300 m) a revenit 
sportivului maghiar Balczo cu 1040 p 
(3:52,6). El a fost urmat de Pahomov 
— 1035 p (3:53,0) și Paszkievicz — 
1030 p (3:54,0). Reprezentanții noștri 
s-au clasat astfel: 10. Tomiuc — 940 p 
(4:12,0); 11. Marinescu — 930 p
(4:14,0) ; 32. Țintea (accidentat de la 
Spadă) - 790 p (4:42,0).

înaintea ultimei zile de concurs în 
clasamentul individual conduce 
Balczo (R. P. U.—B) 4047 p, urmat de 
trei sovietici : Piciușkin (3814 5 p),
Sdobnikov (3810 p) și Selg (3781 p). 
Nie. Marinescu ocupă locul 8 (3600 p). 
Țintea — 20 (2791 p) și Tomiuc — 28 
(2305,5 p). Clasamentul pe echipe : 1. 
U.R.S.S. 11405,5 p ; 2. R. P. U.-B
11.293.5 p ; 3. R. D. G. 10.117 p : 4. 
R. P. U.-A 9387,5 p ; 5. R. S. Ceh.
9172.5 p ; 6. R. P. P. 8936 p ; ...8. 
R. P. R. 8696,5 p.

Se întîlnesc la gimnastică 
echipele 

ale
și R.

feminine de tineret
R. P. Romine
P. F. Iugoslavia >

3

concursului de la Novi-

In ziua de 
visați întîlnirea 
ret ale R.P.F. 
mine.

In programul
sad figurează numai exerciții liber alese. 
Clasamentul seva face pe echipe și la 
individual compus.

Tinerele noastre gimnaste se pregătesc 
cit sîrguință pentru această competiție 
Din lotul selecționabilclor fac porte: 
talia Padorvanu, Mariana Iile, Suzana 
llodor, Dospitul Gruiov, Cristina Andr'ța. 
Margareta David, NicuUna Gheorglie, 
Ana Moldoveana. Ecalerina Nagy, Hi- 
sabeta A'agy, Gabriela Parisianu și Cor
nelia Savu.

IN PRELIMINARIILE CAMPIONA
TULUI MONDIAL

Reîntoarsă din turneul întreprins 
în Europa, selecționata Mexicului a 
susținut un meci decisiv pentru pre
liminariile campionatului mondial, în
tâlnind echipa Insulelor Antile. Aceas
tă partidă trebuia să desemneze fi
nalista subgrupei a 4-a din zona a- 
merieană. Terminînd la egalitate 
(0—0) cu reprezentativa Insulelor An
tile, selecționata Mexicului s-a cali
ficat pentru faza următoare a compe
tiției și va susține un meci tur-retur 
cu echipa Paraguayului.

F.C. SANTOS IN TURNEU 
IN EUROPA

F.C. Santos, echipa braziliană în 
care evoluează faimosul Pele, între
prinde în aceste zile un turneu prin 
țările Europei. Supus recent unei ope
rații, Pele nu a putut face deplasarea.

FOTBAL PE GLOB
In primul lor joc, brazilienii au în
tâlnit echipa vest-germană Bayern 
Miinchen pe care au întrecuț-o cu 
scorul de 3—2 (2—0). F.C. Santos a 
evoluat apoi în Belgia, în compania 
formației La Gantoise. Jucînd cu 
mult elan, echipa belgiană a obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (2—0).

LIPEȘTI DOZSA— BOTAFOGO 1-1

O altă echipă braziliană se află, 
de asemenea, intr-un turneu pe con
tinentul european : Botafogo-Rio de 
Janeiro. Miercuri seară, pe Stadionul 
Popular din Budapesta, fotbaliștii bra
zilieni au jucat în compania fruntașei 
campionatului ungar, Ujpesti Dozsa. 
Partida s-a încheiat la egalitate (1—1), 
după ce la pauză oaspeții conduceau 
cu 1—0 prin golul înscris în min. 27

de către Amarillo. Echipa ungară a 
egalat în min. 65 prin portarul său 
Tftrdk, care a transformat o lovitură 
de la 11 m.

• La Viena, Botafogo a fost între
cută cu 3—1 de către F.C. Austria, 
liderul campionatului austriac.

TURNEUL DE LA NEW WK

După cum se știe, unele meciuri ale 
turneului de la New York se vor dis
puta în orașul canadian Montreal. 
Miercuri seară, în acest oraș s-a des
fășurat întîlnirea dintre Concordia 
Montreal și Everton (Anglia). Fotba
liștii englezi au obținut victoria cu 
scorul de 1—0.

• In finala Cupei Danemarcei, Aar
hus a întrecut cu 2—0 pe Kodan Co
penhaga.

• La 18 iunie, la Brno, selecțio
nata R. S. Cehoslovace va întîlni in
tr-un meci amical reprezentativa Ar
gentinei.

® Pregătindu-se pentru meciurile
•A ..ydin cadrul preliminariilor 

•Mului mondial, selecționata 
I jucat cu Arsenal Londra. 
X englezi au cîștigat cu 3—2

ca mp iona- 
Suediei a 
Fotbaliștii 

(2-2).

2,22 m a fuwt nereușită. In același con
curs Ralf Boston, pe oare specialiștii 
îl consideră un viitor decatlon ist de 
mare valoare, a participat la 7 probe 
și le-a cîștigat detașat cu rezultate 
bune : 7,85 m la lungime,
înălțime, 3,96 m la prăjină, 
suliță. El a mai cîștigat și 
120 yarzi garduri, 220 yarzl 
triplu salt.
• TÎNARA ATLETA Renata

din R.D. Germană, studentă a institu
tului de Cultură Fizică și Sport din 
Leipzig, a realizat zilele trecute un 
nou record al tării sale la aruncarea 
greutății : 16,71 m.

G ȘI ARGENTINA a cerut să orga
nizeze ediția din anul 1968 a Jocurilor 
Olimpice.
• LUPTA pentru primul loc în cla

samentul golgeterilor campionatul ui 
maghiar este deosebit de pasionanta. 
In ultima etapă, principalii candidați 
la întîietate, Tichy si Albert, au în
scris cîte 3 șl, respectiv. 2 goluri. După 
23 de etape feu 3 înainte de sfîrsit), 
pc primul loc se află Albert cu 20 go
luri, urmat de Tichy cu 19, Molnar 14. 
Lahos 13 etc.
• FEDERAȚIA franceză de fotbal a 

rămas din nou fără președinta. In 
urmă cu o jumătate de an președin
tele Paul Nicolas a căzut 
accident de automobil, iar 
Dancausse. a încetat din 
în împrejurări similare.
• PRIMUL record de ___ ........

Franței din aeest an a fost stabî’it de 
alergătorul Jazy. El a parcurs distan
ta de 2.000 m în 5:10,2. El a de e arat 
după concurs că intenționează să atace 
recordul mondial al acestei probe, re
cord deținut de atletul maghiar Rozsa- 
vdlgyi (5:02,2).
• ÎN URMĂ cu două săptămînL pre

sa a anunțat noul record al Franței 2a 
aruncarea suliței stabilit de Michel 
Macquet cu performanța de 33,36 m. 
Interesant este faptul că Macquet a 
obținut acest rezultat dintr-o... ambi
ție. Intr-adevăr, recordmanul Franței 
abandonase activitatea competîțională 
încă de anul trecut, continuînd însă 
să se antreneze doar pentru... plăcerea 
personală. După ce a aflat însă că la 
concursul respectiv participă si vechiul 
său rival, polonezul Janus Sidlo, care

cu
2,03 m 
56,45 m 
probele 
garduri

la 
Ja 
de
Si

victima urmi 
urmașul sau. 
viață recent
atletism al

l-a învins întotdeauna pe stadioanele 
franceze, Macquet a hotărât să se pre
zinte la această probă, reușind să-1 
întreacă pe Sidlo cu peste doi metri.
• ÎN CAPITALA Columbiei este aș

teptată cu mult interes evoluția, pen
tru prima oară în această tară, a unei 
echipe ungare de fotbal. Este vorba 
de formația Salgotarjan care, în ca
drul turneului organizat în mai multe 
țări latino-americane, va juca Ia 28 
fnai cu campioana Co-lumbiei, MÎHio- 
narioC
• îNTRt^E'RTL’P ramrm? ca

drul campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, desfășurate recent la 
Torino, au adus revelația unei tinere 
jucătoere australiene foarte talentate : 
Leslie Turner. Ea are 18 ani și., lovi
turi foarte puternice, așa cum o do
vedește lista învinselor ei, toate can
didate la primul loc în proba de sim
plu : Ann Haydon, Darlene Hard. ;5an- 
dra Reynolds... In finală. Turner a 
fost învinsă la limită de braziliana 
Maria Bueno : 6-4, 6-4. Finala mascu
lină a revenit italianului Pietrangeli, 
care l-a învins ne Laver (Australia) în 
patru seturi : 6-8, 6-1, 6-2, 6-2.
• GUY PERILLAT, «chiorul fran<oez 

care a cîștigat toate marile concursuri 
din acest an, a mai primit un premiu 
acum cîteva zile. Este vorba de ““ 
gliea de aur*, troleu oferit de 
parizian „L’Equipe" pentru cea 
bună performantă obținută în 
unui sezon de către un sportiv 
cez. Cititorii ziarului l-au desemnat 
cu puternică majoritate (77 Ia sută) pe 
Peiiilat. Acesta succedează pe lista 
onoare echipei de rugbi a Franței 
vingătoare asupra Africii de sud, 
turneul desfășurat aeum doi ani).
• ÎN PROGRAMUL federației 

fotbal a U.R.S.S. figurează pentru __ 
zonul viitor peste 400 de întîlniri ami
cale pe care echipe’e din prima 
tegorie a campionatului unional le 
susține în compania echipelor din 
țări.

O COMITETUL de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la _ _i_l_ 21 _
1964 a hotărît să se adreseze din 
C.I.O. pentru _ _____
desfășurare a viitoarelor întreceri olim
pice de vară. Se propune ca în loc de

„Pan- 
zfartil 

mal 
cursul 
.rau-

de 
(in

to
de 
se-
ca- 
vor 
alte

Tokio din anul 
nou 

schimbarea datelor de

iunie, J.O. să se desfășoare în luna £ 
octombrie. Cererea este motivată de; ț- a. « • « jj • • •
condițiile atmosferice neprielnice exis-YLQ. lîlCÎTldCr CCÎltlC?
tente în iunie în Japonia. O hotărireT ’
definitivă în această problemă va fi, 
adoptată la sesiunea C.I.O. de la Atena, 
care va avea loc luna viitoare.
• MOTOCICLIȘTTT sovietici N. Se- 

vastianov și V. Pîlev au experimentat 
cu succes noile tipuri de motociclete 
de fabricație sovietică ,,S-360“. Cu pri
lejul unui concurs desfășurat la Riga,: 

5îf fc?§îi2âf o medie orară de 190 km.. 
Cei doi motocicliști vor pilota aceste 
mașini la o competiție? care va avea 
loc în curind în Finlanda.

q înaintea campionatelor europene 
de canotaj academic de la Praga se 
vor organiza pe continent mai multe 
concursuri internaționale de verificare. 
La 11 iunie,' Ia IWacon în Franța va a-, 
vea Jo-e un concurs Ia care și-au a-, 
nunțat pînă acum participarea Belgia, 
Italia, Elveția.

O SE PARE că Dennis Johnson, jâ- 
maicanul care a egalat de trei ori re-' 
cordul mondial pe 100 yarzi (9,3), va 
avea de suferit la fel ca și Armin Hary^ 
de pe urma startului său neobișnuit.’ 
Antrenorul Chuck Cocker consideră’ 
startul lui Johnson ca neregulamentar,, 
explicînd ca în timp se ceilalți poncu-. 
renți se ridică de pe locuri la „Fiți £âta.“. 
și așteaptă nemișcați startul propriu-zis, - 
Johnson se ridică încet, gradat, pocne
tul pistolului găsin-du-1 în continuarea- 
mișcării. Alți antrenori (și starteri !)" 
consideră însă startul regulamentar.

O JUST FONTAINE pe picioare !" 
Iată o exclamație care la prima vedere4 
va stârni nedumerire. Se stîe însă că“ 
în urma accidentului suferit la 1 ia-’ 
nuarie anul acesta valorosul fotbalist' 
francez a fost supus unei grele ope-' 
rații. Recent i-a fost scos ghipsul și* 
Fontaine a început să meargă pe pi-^ 
cioare. Medicul său a declarat că Fon- 
taîne va putea după Un timp să joace- 
din nou.

@ CICLISTUL profesionist italian A-- 
lessandro Fantini a încetat din viață • 
într-un spital din R.F Germană în- 
urma rănilor căpătate într-o busculadă “ 
produsă în timpul desfășurării Turului" 
ciclist al Germaniei occidentale.

FOTBAL: ITALIA -
2-3 (1-1)

anglia

Pe stadionul olimpic din Roma, în 
prezența a 100.000 spectatori, s-a 
desfășurat ieri după-amîază întîlnirea 
internațională de fotbal dintre selec
ționatele Italici și Angliei. Scorul a 
fo-s>t deschis în min. de către cen
trul înaintaș englez Hitchens, dar 
5 minute mai tîr/iu gazdele egalează 
prin Sivori. Ai doilea gol al italieni
lor — imediat după pauza — este 
marcat de Brighenti. Englezii egalea
ză prin Hitchens (min. 72), iar în 
min.. 86, Greaves înscrie golul vic
toriei

TURUL ITALIEI

Tradiționala competiție cicliste da 
mare fond Turul Italiei, ediția 1961, 
a lăsat în urmă pînă aseară 5 etape. 
Ieri s-a alergat pc distanța Marșala- 
Palcrmd (144 km.), victoria revenind 
rutierului belgian Louis Troost în 3 h 
3:06,0. In clasamentul general con
duce Miguel Poblct.
lotul scrimerflor maghiari

PENTRU BUCUREȘTI
Federația de scrimă din R. P. 

Ungară a stabilit lotul sportivilor 
care vor participa la campionatele 
internaționale de la București. Din 
lot fac parte Nyomarkai, Szabo 
(floretă), Barany, Gabor (sabie k 
Szercncses și Rostas (spadă).
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