
Pe biciclete pînă la Ploiești
. ctivitatea cicloturistică este 

■t in plină dezvoltare, iar 
timpul frumos din ulti- 
zile i-a stimulat și mai 
pe amatorii turismului „pe 
roți". Bicicletele au fost

cicloturiștii s-au 
noi excursii, 
activitatea rod- 
subcomisia or&-

le 
It 
ia 
izuite din punct de vedere 
canic, curățate și revopsite, 
ipamentul a fost și el re- 
•ut, pe scurt 
gătit pentru 
n Capitală, 
i depusă de 
ească de specialitate se face 
'.țită de la o excursie la alta: 
nărui participanților e mai 
re. Pe de altă parte — linia
se seama de pregătirea tot 
i bună a cicloturiștilor — 
metrajul excursiilor a fost 
rit. Astfel, subcomisia de 
oturism din cadrul consiliu- 
orășenesc U.C.F.S. București, 
colaborare cu consiliul oră-

,23 Au- 
verifi- 
dumi- 
Parte- 
Scor :

Proba" a reușit9
ielecționata de rugbi a Bucu- 
tiulni a susținut ieri după- 
iază pe stadionul 
;t“, un ultim meci de 
e înaintea întîlnirii de 
5 cu R. C. Lourdes, 
ă : echipa Dinamo.
-11 ,->gntni selecționată. Se- 
iom. a corespuns, ea a 
,it dovada unei excelente 
gătiri fizice, după cum și 
capitolul „execuții tehnice” 
ost la înălțime. Tactic însă 
în special în prima repriză 
selecționații au acționat 

i puțin inspirat, fapt care 
ngădiiit adversarilor lor să 
ă inițiativa. Trebuie să sem- 
ăm și faptul că echipa Di- 
lo a constituit o parteneră 
î aleasă, ea punînd selecțio- 
ei multe probleme dificile, 
îeeiul a avut două aspecte 
:incte : în prima parte, „XV“- 
Bucureștiului a făcut mai 
t un joc de studiu și a ur- 
rit mai puțin finalizarea ac- 
îilor. La reluare însă, selec- 
lata s-a „încălzit”, evoluînd 
■te aproape de adevărata ei 
lare, baloanele au circulat 
itrerupt. Linia de treisfer- 

a selecționatei animată de 
tciu a realizat cîteva încer- 

bine „lucrate”. Așa cum a 
it în această a doua parte 
nec" ' de verificare, selec
tata promite să ofere dumi- 
i un mare spectacol rug- 
ic. A fost folosit următorul

Penciu, Ciobănel, Irjmescti, 
sek, Sava, Țibiileac, Chl- 
:, Oblemenco, Stănescu, Mo- 
j, Demian, M. Rusu, Iliescu, 
rinache. Preda, Ionescu, 
lăchescu, Căpușan, Drobotă, 
filovici. (T. ST.), 
el de aț doilea meci 
rul turneului echipei fran- 
5 R. G. Lourdes în țara 
stră va avea loc marți 13 
e la Iași. Echipa franceză 
avea ca adversar forma- 

locală C.S.M.S. 

să din meciul Selecționata Bucureștiului—Dinamo : o acțiune 
uroasă a înaintării selecționatei inițiată de Mircea Rusu și Demian.

Foto : Boris Ciobanu

Bilanț sportiv
BELGRAD. In cadrul campionatelor europene de box 

sportivii noștri Constantin Gheorghiu, Gheorghe Negrea, 
Nicotae Ptriu și Virgil Badea s-au calificat pentru se
mifinalele competiției, avînd asigurate — de pe acum 
— medaliile de broz.

YOKOHAMA. La campionatele mondiale de lupte cla
sice; Dumitru Pîrvulescu, Ion Cernea, Valeriu Bularca, 
Ion Țăranu și Gheorghe Popovici au ob'inut frumoase 
victorii și concurează pentru primele locuri.

BUCUREȘTI. In cadrul unui concurs atletic școlar 
Gabriela Radulescu (în vîrstă de 14 ani) a stabilit un 
nou record republican de junioare (categ. a If-a) la 
lungime, cu 5.48 m.

Ploiești unde vor 
complexiil sportiv 

uzinele „1 Mai“.
cicloturiștilor pen- 

excursie se va face

șenesc U.C.F.S. Ploiești, organi
zează duminică 11 iunie a.c. o 
excursie la 
fi vizitate 
Petrolul și

Adunarea 
tru această 
duminică 11 iunie a.c. la ora 6 
in fața parcului sportiv Dina
mo, plecarea fiind fixată la ora 
6,30. In vederea participării, do
ritorii vor întocmi cereri de 
înscriere, iar membrii secțiilor 
de cicloturism vor putea lua 
parte pe bază de tabel. Acestea 
vor fi depuse la căsuța „ci
clism" sau la secretariatul con
siliului orășenesc U.C.F.S. 
București (la stadionul Tinere
tului).

Și următoarele excursii vor 
avea un kilometraj mărit. De 
pildă, la 17—18 iunie cicloturiștii 
din Capitală vor vizita muzeul 
de la Doftana, iar excursia de 
la 24—25 iunie va avea ca obiec
tiv minele de sare de la Slănic 
Prahova.

A fost tras la sorți 
programul „optimilor" 

Cupei R. P. R. la fotbal
Aseară, 

echipelor 
la federația 
Ia sorți 
lor* ~ 
C.S.M.S.

în prezenta delegaților 
interesate, a avut loc 

de fotbal tragerea 
a programului „optimi- 

Cupei R.P.R. : U.T. ARAD- 
7. IAȘI (la 25 iunie), 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - DINAMO 
BUCUREȘTI sau C.S.M. SIBIU 
(Ia o dată care se va stabili), 
PETROLUL—RAPID (la 25 iunie), 
ARIEȘUL TURDA - PENICILINA 
IAȘI (la 28 iunie), C.S.M. REȘI- 
TA- C.C.A. (la 28 iunie), ST. 
ROȘU BRAȘOV-IND. SÎRMEI C. 
TURZII (la 28 iunie). DINAMO 
BACAU - PROGRESUL BUCU
REȘTI (la 25 iunie) si VOINȚA 
BUCUREȘTI - S.N.M. CON
STANTA (la 28 iunie). Jocurile 
se vor disptita pe terenuri neu
tre.

Sîtnbătă, la Moscova

C. C. A.Meciul Ț.S.K.A. Moscova 
în cadrul semifinalelor Cupei

Campionilor Europeni la baschet masculin
echipa 

partidă 
Cupei 

com pa-

Sîmbătă, la Moscova, 
C.C.A. va susține prima 
din cadrul semifinalei 
Campionilor Europeni în 
nia campioanei Uniunii Sovietice, 
formația Ț.S.K.A. Moscova. A 
doua semifinală se va disputa în
tre echipele Casa Ofițerilor Riga 
— cîștigătoarea ultimei ediții a 
C C.E. — și Real Madrid.

După ce au trecut de Virtus Bo
logna și Spartak Sokolovo, cam
pioanele Italiei și R.S. Cehoslova
ce, jucătorilor noștri le revine di
ficila misiune de a înfrunta cea ____
mai bună echipă din U.R.S.S., în portare cît mai frumoasă. Lotul
componența căreia intră nume
roși meinbri ai lotului reprezen
tativ. Ț.S.K.A. Moscova, antrena-

f
PROLETXRÎ /țările, UNIȚI Vă 1

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînd

Partide de mare luptă in campionatele internaționale 
de tenis ale R. P. Romine

• JULIET A NAMIAN SI MINA ILINA IN SEMIFINALE • AZI VOR Fl CUNOS- 
SEMIFINALIȘTII LA SIMPLU BARBAȚICUȚI Șl

Atmosfera sărbătorească, spe
cifică marilor întreceri, a înso
țit primele partide de tenis din 
cadrul ,,internaționalelor*. Tim
pul frumos a contrîburt și el la 
reușita acestei ridicări de cor
tină care anunță și pentru urmă
toarele zile un spectacol deosebit 
de interesant.

Inaugurarea au făcut-o califi
cările și primul tur al probelor 
de simplu, unde în general s-au 
înregistrat rezultate scontate. To
tuși, o serie întreagă de meciuri 
au oferit dispute foarte strînse, 
fiind pe punctul de a răsturna 
pronosticurile firești. Astfel, al 
doilea jucător al R.D. Germane, 
W. Rautenberg, a fost nevoit să 
lupte în prelungiri (și să egaleze 
chiar un mecibol!) pentru a tre
ce de C. Viziru, bun în majori
tatea loviturilor, dar insuficient 
pregătit fizic. Și Dancea a reușit 
să pună în dificultate un adversar 
considerat net superior, campio- 

Semionov, Boci- 
Haritonov, As-

C.C.A. s-au an-

tă de fostul internațional și că
pitan al echipei U.R.S.S. Viktor 
Alexeev, cuprinde următorii jucă
tori : Zubkov, Voinov, Alaciacian, 
Novikov, Travin, 
karev, Sirot inski, 
tahov.

Jucătorii de la 
trenat cu multă seriozitate în ve
derea acestui dificil examen, știind 
că basehetbaliștii sovietici sînt 
superiori oricărei alte echipe pe 
care au întîlnit-o pînă a cum.-Spor
tivii noștri sînt hotărîți să lupte 
din toate puterile pentru o corn-

echipei, antrenată de prof. C. 
Herold, este alcătuit din: Fol- 
bert, Fodor, Nedef, Novacek, Ni- 

_ _  culescu, Nedelea, Nagy, Cimpoiaș,
Tesiibaii. Gh. Valeriu, Popa. E- 
chip a C.C.A. părăsește Capitala 
în cursul zilei de azi.

Arbitrii meciului sînt Jakoves 
Bilek (Turcia) și Gojko Radojko- 
viei (R.P.F. Iugoslavia).

Returul întîlnirii se va desfă
șura în ziua de 18 iunie în Ca
pitală.

Campionalele mondiale de lupte

Vești bune de la Yokohama
TOKIO 7 (Agerpres). —
După două zile de întreceri, 

la campionatele mondiale de 
lupte clasice de la Yokohama. 
5 sportivi romîni și anume: 
D. Pîrvulescu, I. Cernea, V. 
Bularca, I. Țăranu și G. Po
povici au rămas în cursa pen
tru titlurile mondiale, califi- 
cîndu-se în turul IV al com
petiției. Au fost eliminați M. 
Cristea și M. Șultz.

Cele mai bune rezultate le-a 
obținut semimijlociul Valeriu 
Bularca. avînd după trei ture 
numaj două puncte negative 
(la 6 puncte negative luptăto
rul este eliminat din concurs). 
Bularca l-a învins ieri prin 
tuș, în 8’31” pe iranianul Mo
hamed Arabi și a făcut meci 
nul cu luptătorul sovietic lan 
Rootz. Bine s-a comportat și 
semigreul Gheorghe Popovici 
căruia i-au trebuit numai 
1’45” pentru a-1 face tuș pe 
campionul japonez Maruyama. 
In cel de-al doilea meci susți
nut miercuri Popovici l-a îth 

nul sovietic M. Mozer, dar aceasta 
numai în primul set, cînd n-a pu
tut să cîștigc mingea decisivă. O 
partidă de mare luptă au furni
zat-o tinerii A. Ciugunov și 0. 
Popovici. Jucătorul romîn a ratat 
de puțin cîștigarea primului set, 
ca să recuperez.e în al doilea. Mai 
decis în atac, tenismanul sovietic 
a terminat învingător pînă la 
urmă. In sfîrșit, o adevărată sur
priză a constituit-o comportarea și 
rezultatul obținut de Ttthaîsz. Ju
cătorul nostru l-a scos din cursă 
pe Făhrman (R.D.G.).

Două partide de luptă 
mei: pe distanța a trei 
poloneza Danuta Rilska a 
cut-o pe fosta campioană
Hermina Brenner, iar prima jucă
toare bulgară Maria Ceakîrova a 
dispus la limită de talentata ju
nioară sovietică Maria Kull. Vic-

la fe- 
sefuri, 
în t re

fl țării

(Continuare in pa^. a 4-a)

C. COMARNISCHI 
R'ADU VOIA

Stingă, de sus în jos : Gh. 
Viziru, I. Tiriac, Maria Ceakî
rova (R.P. Bulgaria) și Eva 
Johannes (R.D. Germană).

Dreapta, de sus în jos : Irina 
Riazanova (U.R.S.S.), 
(R.P. Polonă), Julieta Namian 
(R.P.R.), Mihai Mozer și An
drei Potanin (U.R.S.S.) și Mina 
Ilina (R.P.R.).

Radzio

CampionateL europene de Lox
Patru boxeri romîni

e-

BELGRAD 7 (prin telefon 
de la trimisul nostru special). 
Marți seara, Sala Expoziției 
din Belgrad (13.000 de locuri) 
a fost aproape plină. In cele 
două reuniuni disputate au 
voluat și patru dintre boxe
rii .noștri: ~
ghiu, ” .. 
Toți au avut 
grele. Dobrescu 
pe sovieticul 
fața căruia nu 
ne decizia, 
nostru și-a plimbat 
reprize adversarul 
gul corzilor, fără să puncteze 
însă prea mult. Stolnikov a 

Dobrescu, Gheor- 
Negrea și Mariuțan. 

meciuri foarte 
l-a întîlnit 

Stolnikov, în 
a putut obți- 
Reprezentantul 

două 
de-a lun-

vins Ia puncte pe suedezul 
Persson.

In revenire de formă s-a do
vedit campionul olimpic Dumi
tru Pîrvulescu. El a cîștigat 
prin tuș întîlnirea cu iranianul 
Paziraye (locul III la Olimpia-

l, CERNEA

Ii vom vedea printre camoioni ?

sînt de pe acum posesorii

meri-
decla-

evitat întîlnirile corp la corp 
și în tot timpul partidei nu 
a trimis mai mult de 4—5 
lovituri clare. Totuși Dobres- 
cu a lovit mai mult decît 
adversarul său. Pentru fap
tul că a deținut și inițiativa 
în tot timpul meciului 
ta să cîștig’e. Juriul l-a 
rat învins la puncte.

Seara au intrat în 
cere și ceilalți trei 
zentanți ai noștri. C. 
ghiu a impresionat 
prin bojcul de 
tehnic pe care 
Cu prilejul unei discuții 
care am avut-o marți cu ar

între- 
repre- 

, Gheor- 
din nou 

înalt nivel 
îl practica, 

pe

dă) și la puncte în fa{a Ja
ponezului Hanabara. Șansele 
lui Pîrvulescu sînt totuși di
minuate deoarece are 4 punc
te negative. De notat că unul 
din favoriții categorie; muscă, 
americanul Wilson, a pierdut 
prin descalificare meciul cu 

.iugoslavul Vukov. Acesta din 
urmă, la rîndul lui, a fost în
vins de sovieticul Saiadov. In 
limitele categoriei cocoș Ion 
Cernea a repurtat o victorie 
la puncte asupra lui Sadretin 
Ozden (Turcia), dar a pierdu' 
tot la puncte meciul cu cam
pionul olimpic Karavaev.

Intîlnirj .dificile a susținut 
Ion Țăranu la categoria mijlo
cie Luptătorul romîn l-a în
vins la puncte pe japonezul 
Kazama, iar după aceea a fă
cut meci egal cu Lothar Metz 
(R.D. Germană). M- Cristea 
(ușoară) a fost eliminat de 
iugoslavul Martinovici, iar 
Șultz de către turcul Ylmaz.

Astăzi au loc ultimele două 
reuniuni.

Invitație 
la întreceri
întrecerile din cadru: 

Concursului culturai-sportiv 
al tineretului sînt în plină 
desfășurare.

Băieți și fete, de la ora
șe și sate !

Participați în număr cît 
mai mare la aceste între
ceri culturale și sportive 
tinerești, petreeîndu-vă In 
mod util și plăcut timpul 
liber I

Activiști sportivi t
Nu precupețiți nici un e- 

fort pentru asigurarea ce
lor mai bune condiții de 
desfășurare a întrecerilor 
din prima etapă a Con
cursului cultural-sportiv al 
tineretului I

medaliilor de bronz
bitrul francez Weisberg, îni 
legătură cu șansele boxeri-* 
lor romîni la aceste „euro
pene”, el și-a exprimat de
zacordul cu- decizia dată îm 
meciul Dobrescu — Stolni
kov și Și-a manifestat admi
rația pentru boxul frumos pe. 
care-1 practică Gheorghiu..

PUIU NICOLAE

Meciul dintre Gheorghiu și 
Baranyai (Ungaria) a fost 
cel mai spectaculos dintre' 
partidele disputate marți. 
Ambii boxeri încep prudent, 
fără a puncta prea mult. 
Atît Gheorghiu cît. și Ba
ranyai se deplasează exce
lent, astfel că la începutul 
partidei tirul lor nu este 
precis. In mijlocul reprizei 
I boxerul romîn preia hotărît 
inițiativa și trimite citeva 
„un-doi“-Uri la care Baran
yai răspunde imprecis. Miile 
de spectatori îl încurajează 
frenetic pe reprezentantul 
nostru, care din repriza a 
doua atacă cu tot mai mul'»

R. CALĂRAȘ'ANU

(CojUinuurg. In pag. a 4 a^
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CONFRUNTAREA TINERELOR TALENTE
Unul dintie principalele aspecte pozi

tive ale campionatului republican de mo- 
tocros este fără îndoială acela că a pri
lejuit o interesantă confruntare a tine
relor talente. Peste 40 de alergători din 
14 cluburi și asociații sportive au con
curat în cele 5 faze ale concursului re
publican rezervat începătorilor. Este un 
succes demn de remarcat faptul că a- 
ceastă competiție a putut să reunească 
la starț un număr atît de mare de aler
gători din diferite părți ale țării. Intîl- 
nindu-se pe traseele din Cîmpina și Bra
șov, tinerii motocicliști din Arad. Tg. 
Mureș, Reșița. București, Ploiești, Cîm
pina, Sibiu, Hunedoara ele. au avut pri
lejul să-și verifice pregătirea în confrun
tare directă și în același timp să învețe 
lucruri utile din evoluția fruntașilor 
sportului cu motor, pe care i-aii văzut 
la lucru în finalele campionatelor. Cate
goria motocicliștilor începători este o 
adevărată pepinieră a sportului cu mo
tor. Cei mai buni dintre 
cu prilejul concursului de 
au evoluat cu succes în 
vansa |ilor din 
tinerii evidenția ți cu prilejul 
1961 a concursului republican 
începători vor fi fără îndoială promo
vați în campionatele republicane pe anul 
viitor.

Cu sprijinul organizațiilor de partid 
ți al conducerii administrative a uzine
lor, secțiile de molociclism dc la asocia
țiile 
Poiana 
fazele 
vident 
număr 
rezultate remarcabile în cadrul campiona
telor și concursurilor. Antrenorii ing. 
Puiu Ovidiu și Ion Spiciu au activat 
intens și rodnica lor muncă poale fi 
dată ca exemplu. De asemenea poale fi 
dată ca exemplu și activitatea secției 
de molociclism a asociației sportive Mc- 
talosport București (antrenor Gh. Zdrin- 
ca). Dintre alergătorii începători 
au evoluai anul acesta pot fi 
evidență următorii : 
Mihai Termentul 
Eugen Sasz și Ion Sasz 
Brașov), Cristea Ionescu 
București). Tudor Văduva 
Francisc Schăffer (l.C. Arad). G. Secsen- 
■stein (CSM lleșița). Al. Schuller (C.C.A.) 
ș.a.

Ținînd .seamă de faptul că marea majo
ritate a tinerilor alergători au fost pre
zentați de către secțiile dc motociclistn 
din asociații (care fără îndoială dispun 
de un inventar redus de materiale) este 
necesar ca federația de specialitate să

ei. remarcați 
anul trecut, 

succes în întrecerile 
actualul campionat, iar 

edifici 
pentru

a-

sportive Steagul roșu Brașov și 
Cîmpina au organizat cu succes 

campionatului, și-au dezvoltat e- 
activitatea, au promovat un mare 
de tineri talentați și au realizat

care 
scoși în 

Cicerone Coman și 
(Poiana-Cîmpina), 

(Steagul roșu 
(Metalosport 

(Dinamo),

In campionatul feminin nu mai exista

îndrume cu mai multă fermitate antre
norii din cluburile sportive cu secții de 
molociclism spre creșterea viitoarei ge
nerații de sportivi fruntași. De aseme
nea, socotim necesar ca ajutorul cu ma
terial să fie mai bogat atunci cînd este 
vorba de asociații sportive care au dove
dit o preocupare deosebită pentru creș
terea tineretului.

Iată acum clasamentele provizorii ale 
concursului rezervat începătorilor: 
175 cmc. — 1. T. Văduva (Dinamo) 18 p;
2. Șt. Florian (Locomotiva Ploiești) 18 
p; 3. AL Schuller (G.C.A.) 17 p; 4. E. 
Sasz (Steagul roșu Brașov) 17 p; 5. I. 
Sasz (Steagul roșu Brașov) 16 p; 6. 
Fr. Schaffer (I. C. Arad) 10 p; .350 cmc: 
I. R. Dovitz (Voința Sibiu) 22 p; 2. Ci
cerone (oman (Poiana-Cîmpina) 22 p;
3. M. Termentul (Poiana-Cîmpina) 14 
p; 4. Dan Popescu (Dinamo) 10 p; 5. 
Cristea Ionescu (Metalosport București) 
10 p; 6. AL Pop (I.T.B.) 7 p.

HRISTACHE NAUM

r

începătorii la start
Asociația sportivă Metalosport din 

Capitală organizează duminică un inte
resant concurs de regularitate și rezis
tență, la care pot participa toți posesorii 
de motociclete. Traseul este București— 
Giurgiu—București (125 Km). Partici- 
panții vor vizita podul „Prieteniei” de 
pe Dunăre. înscrierile se fac la sediul 
asociației, str. Colței 42, telefon 13.24.54.

nici un semn
Penultima etapă (a XVII-a) desfășurată 

duminică a limpezit toate problemele 
campionatului feminin de handbal în 7. Cu 
victoria repurtată în fața studentelor timi
șorene, Rapid București s-a detașat în 
cîștigătoare sigură, cucerindu-și astfel 
dreptul de a reprezenta țara în viitoarea 
ediție a ,,Cupei Campionilor Europeni". 
In retur, echipa feroviară a dominat net 
întrecerea republicană, dovedindu-se in 
momentul de față cea mai valoroasă 
formație de handbal în 7 din țară. Mult 
schimbate în bine față de prima parte 
a campionatului, rapidistcle își datorează 
acest succes jocului 
și decis) al apărării, 
bilului lor contraatac 
țiuni ele au marcat
din golurile partidelor din retur).
Cu efective — incomplet în cazul Științei 

București — sau — lipsit dc combati
vitate în cazul Progresului București — 
celelalte două principale pretendente la

foarte bun (mobil 
precum și irezisli- 
(din astfel de ac

iuai mult de. 50%

de întrebare
cedat pasul fiind ,,înghițite 

In același tim 
reale perspectiv

Iată o fază din dirza întrecere 
motocrosiștilor începători care 

a avut loc in cadrul concursului 
republican din acest an.

In loc de competiții... adrese !
slab răspin- 
in regiunea

re t u n 
el ani

dcsfi

titlu au 
de restul plutonului, 
două echipe tinere cu 
pentru viitor, C.S.S. Banatul Timișoara ț
Tractorul Brașov, și în special prima, a 
constituit adevărate revelații ale 
lui prin jocul lor curat. în care 
și tehnica s-au îmbinat armonios.

Ultimele partide care se vor
șura duminică promit cîteva întreceri ii 
teresante : la București, Știința—Mur» 
șui, iar la Timișoara, C.S.S. Banatul - 
C.S.M. Sibiu. Meciul Progresul—Tra< 
torul are loc azi. de la ora 18, pe t<
renul Progresul. înaintea acestor jocu
clasamentul arc următoarea înfățișare

1. Rapid București 17 11 5 1 129: 70
2. Știința Timișoara 17 10 1 6 128: 92
3. Știința București 17 9 2 6 107: 80
4. Progresul Buc. 17 7 5 5 125: 96
5. C.S.S. Banatul 

Timișoara 17 9 1 7 87: 78
«. Tractorul B r a șov 17 8 2 7 97: 88
7. C.S.M. Sibiu 17 8 1 8 118:105
8. Mureșul Tg. M. 17 8 1 8 82: 94
9. C.S.M. Medias 17 4 3 10 84:117

10. C.S. Oradea 17 0 1 16 51:188

Un oaspete neașiepf 
în categoria A:

S. S. E. Petroșani!

Handbalul — un sport 
dit pină acum cițiva ani 
Oltenia — devine în ultimul timp din 
ce in ce mai popular pe aceste me- 

i leaguri. In numeroase centre din re
giune s-au inființat echipe, dintre 
care unele —■ ca urmare a unei pre
gătiri perseverente și metodice — au 
reușit să obțină rezultate de valoare. 
Așa este cazul formației masculine de 
handbal în 7 Știința Craiova, 
activează cu 
categoriei A, 
regiuni cu o 
acest sport.

Grăitor este 
țiilor de handbal din această regiune 
a/iliate la federația de specialitate a 
trecut de 40. Deci, mai mult de 40 
de echipe de handbal înregistrate o- 
ficial intr-o regiune unde nu cu mult 
timp in urmă iți erau suficiente de
getele unei singure miini pentru a 
număra formațiile care desfășurau o 
oarecare activitate.

Cu atit mai mare ne-a fost sur
priza cind am constatat că in cam
pionatele de calificare, 
in 7 cit și in 11, n-au 
formații din regiunea 
bună dreptate ne-am 
cele peste 40 de secții afiliate 
s-au putut organiza campionate 
ionale și un campionat regional 
să desemneze o formație cu drept de 
participare la campionatul de califi
care ? Răspunsul la această între
bare l-am aflat la federația de spe
cialitate unde, in loc de alte expli
cații, ni s-au pus la dispoziție o 
„suită" de adrese trimise de Consiliul 
regional ll.C.F.S. Oltenia. Prima din
tre aceste adrese solicita permisiu
nea ca etapa regională a campiona
tului de calificare la handbal in 7 
să fie organizată pină la 31 martie 
1961, deși ea ar fi trebuit să se des
fășoare încă din toamna anului I960. 
Federația a aprobat cererea consiliu
lui regional U.C.F.S. Oltenia și... o 
așteptat rezultatele și echipele cam
pioane. In loc de aceasta pe data de 
30 martie sosește la federație o uită 
adresă. Acum, ca și cind nimic mi 
s-ar fi intimplat, consiliul regional 
U.C.F.S. Oltenia anunța că din „mo
tive obiective" (prima oară tot ele 
împiedicaseră organizarea la timp a 
campionatului) întrecerea nu a putui 
avea loc. Simplu: citeva rinduri bă
tute la mașină, două semnături și o 
ștampilă. Cu asta, 'gata — problema 
campionatului a fost „rezolvată".

I

martie, Consi- 
Oltenia a mai 
nr. 226 in care 
cu referire la

care 
succes in 'campionatul 
alături de echipe din 
mai veche tradiție în

faptul că numărul sec

Culmea este că, cu citeva zile îna
inte de primirea acestei adrese, mm 
precis pe data de 13 
liul regional ÎJ.C.F.S. 
trimis o „epistolă" cu 
se spune următoarele,
campionatul regional de handbal în 
11 : „Majoritatea echipelor de hand
bal din regiunea noastră practică 
mai mult handbalul în 7. Singurele 
echipe care se pregătesc pentru 
handbalul în 11 sînt echipele Elec- 
troputere la băieți și Șc. sportivă de 
elevi la fete. Din cauza aceasta nu 
am putut organiza campionatul de 
calificare la handbal în 11“. Urmează 
iar două semnături și o ștampilă 
nltă sarcină a fost „rezolvată". E 
devărat foarte rapid...

Cu alte cuvinte, intii s-a cerut
uminare pentru campionatul regional 
de handbal in 7, apoi s-a anunțat că 
la handbal in 11 nu sint echipe, de
oarece majoritatea formațiilor prac
tică handbalul în 7, iar în ultimă in
stanță se anunța că din „motive o- 
biective" nici campionatul de hand
bal in 7 nu s-a putut organiza. Toate 
aceste lucruri 
o poștă a 
numit stil 
consiliului 
este bine
mai repede. Pentru că — să nu uite 
tovarășii din consiliul amintit mai 
sus — din cauza acestui ,:Stil" de 
muncă echipa Voința Tg. Jiu n-a pu
tut participa la campionatul de cali
ficare la handbal in 7, in ciuda nu
meroaselor memorii înaintate la fe
derația de handbal. Și probabil că in 
afară de echipa Voința Tg. Jiu mai 
sînt și alte echipe în regiunea Olta^ 
nia care ar fi dorit să participe la 
întreceri. Dar, pentru ăsta trebuie 
competiții, nu... adrese !

Ș»
a-

ii

Poliștii juniori în întrecere
Se deschid centrele de învățarea înotului 

pentru copii
ECHIPELE bucureștene 

și-au disputat prima etapă 
campionatului republican, 
țeneascâ. Meciurile lor, desfășurate 
sîmbătă și luni la bazinul Floreasca, 
s-au soldat cu următoarele rezultate: 
Progresul — Știința 7—0, Clubul 
sportiv școlar — Șctxrla sportivă de 
elevi nr. 1 22—0, Dinamo — C.C.A.

de juniori 
în cadrul 

faza oră-

de

s. P. c. - setectonata Giurgiu
22-M

Duminică dimineața, în grădina 
Combustibilul din Capitală, a avut 
loc o reuniune pugilistică amicală cu 
care prilej secția de box a S.P.C. 
(întărită cu boxeri de la Metalul, Pro
gresul și Rapid) a primit replica se
lecționatei orașului Giurgiu. Mai bine 
pregătiți fizic și tehnic bucureștenii 
au ciștigat detașat cu 22—14.

In cel mai frumos meci al galei. 
Petre Cîmpeanu de la Giurgiu, un 
element talentat, a dispus la puncte 
de II. Low. S-au mai evidențiat C. 
Crudu, I. Olteanu (S.P.C.) și M. Cio- 
botaru. M. Hodivoianu (Giurgiu) ș.a. 
Rezultate tehnice : Gh. Lupu (S.P.C.) 
b.ab.II pe P. Hodivoianu (Giurgiu) ; 
I. Mitu (S.P.C.) b. dese, pe T. Popes
cu (Giurgiu), I. Cocoș (S.P.C.) b. dese, 
pe M. Sima (Giurgiu), M. Hodivoianu 
(Giurgiu) b. K.O. III pe Florian Su
rugiu (S.P.C.) ; C. Crudu (S.P.C.) în
trece la puncte pe T. Lazâr (Giurgiu), 
I. Pătruț (S.P.C.) meci nul cu M. Cio- 
botaru (Giurgiu). I. Olteanu (S.P.C.) 
b ab.II pe M. Cimpeanu (Giurgiu) ; P. 
Cîmpeanu (Giurgiu) b.p. pe H. Low 
(S.P.C.) : E. Schnapp (S.P.C.) b.p. pe 
St. Comănescu (Giurgiu).

N. TOKACEK — coresp.

și la handbal 
fost prezente 
Oltenia.

întrebat :
Pe 
cu 

nu 
va*  

care

insă miros cale de 
birocratism, denotă un ti

de muncă de care activul 
regional U.C.F.S. Oltenia 
să se descotorosească cit

săptămîî 
cîteva st 

echipa fen 
s-a calific 
campionat 

în 7,

7—0 și Rapid — Școala sportivă 
elevi nr. 2 6—2.

Etapa următoare este programată 
astfel : astă seară (ora 20) la bazi
nul Florea'sca : Rapid — Școala spor
tivă de elevi nr. 1, sîmbătă, de la 
ora 19,30: Progresul — Dinamo și 
Școala sportivă de elevi nr. 2 — 
Știința; duminică (ora 9), Clubul 
sportiv școlar — C.C.A.

★
LUNI 12 IUNIE, ștrandul Tinere

tului își va deschide larg porțile 
pentru a primi pe copiii — între 6-14 
ani — dornici să învețe înotul. Pri
mul ciclu va dura, de altfel ca și 
celelalte, 20 de zile. înscrierile ~e 
primesc, începînd de astăzi 8 iunie, 
în fiecare zi, între orele 8—12 și 
15—18 la ștrandul Tineretului. Infor
mații suplimentare se pot lua la 
ghișeul unde se efectuează înscrierile.

Tnlrecerile finale ale campionat 
lor de calificare pentru categoria 
la handbal în 7 și handbal în 1 
desfășurate la șfîrșitul 
trecute, s-au încheiat cu 
prize. Astfel, la Craiova 
nină a S.S.E. Petroșani 
pentru . ediția viitoare a
lui republican de handbal 
dauna Faianței Sighișoara. In prim 
joc, conduse la pauză cu 7—3 elev 
le din Petroșani au terminat la eg 
litâte (8—8), iar a doua’ zi. du 
o întîlnire dramatică (au fost condu 
cu 4—1). ele au cîștîgat după do 
prelungiri: 7—6 (2—4, 6—6).
partidele masculine, Tractorul 
a învins C.S.M. Reșița cu 
(6—4), iar a doua zi victoria 
nit reșițenilor cu scorul de 
(8—7). Tractorul s-a calificat 
categoria A datorită unui 
thai bun; 33—31.

La Ploiești, cum 
echipele I.T.B. au obținut calificai 
fără emoții : fetele 
Ploiești cu 9—2 (4—2) și_7—3 (4 
iar băieții, pe 
18-15 (9—7)

Meciurile de 
natul masculin 
adus o altă 
Recolta Hălchiu a învins Voința 
ghișoara cu 10—8 (5—6). In schi 
la Cluj, Ditwmo Brașov și-a mer 
nut locul în prima categorie a ță 
întrecînd Industria Sîrntii Cîm 
Turzii cu 12—8 (6—6).

Br«ș
18— 

a ret
20— 
peni 

golavei

era și de aștept

au întrecut S.S

Ancora Constanța 
și 17—7 (7—1).
baraj pentru camp 
de handbal în II 
sttpriză. La Braș

CĂLIN ANTONESCU

în luptă pentru calificare

Dinamo Obor a cîștigat 
„Cupa Orașului București'1 la juniori

La o săptămînă după desfășurarea 
campionatelor republicane, la Bucu
rești a avut loc o nouă competiție, 
rezervată de astă dată în 
tate halterofililor juniori, 
dotată cu „Cupă orașului 
a reunit un mare număr 
(38) și a scos în evidență 
bună a unor participanți. 
bune rezultate le-au obținut dinamo- 
viștii Mihui Șerbu, care la categoria 
semimijlocie a totalizat 310 kg și 
mijlociul Carol Kelemen. care a rea
lizat 325 kg. Rezultatele lor sînt 
foarte promițătoare și reprezintă nor
mele respective pentru categoria I. 
In ai ară de acești doi halterofili o

exclusivi- 
întrecerea 
București44 

de tineri 
pregătirea 
Cele mai

impresie frumoasă au mai lăsat ti
nerii Gheorghe Oiprescu. Dumitru 
Doftan (C.C.A), Olimpiu Cristescu, 
V. Vintilă (Sirena), Dumitru lones- 
cti, C. Butnuru (Electra) etc.

Pe ~ ‘ “
reții" 
Obor. 
Casa 
Electra.

Asemenea întreceri rezervate junio
rilor sînt deosebit de utile și, de 
aceea, sperăm că atît in Capitală cît 
și în țară comisiile orășenești de 
specialitate vor organiza cit mai mul
te reuniuni de acest fel.

echipe, „Cupa orașului Bucu- 
a fost cîștigată de Dinamo 
Pe locul al doilea s-'i clasat 

Centrală a Armatei, urmată de

Deși vremea a fost ne- 
duminică s-au desfășurat o 

jpcuri, în cadrul, campionatului 
și . în campionatele de ju

ma re 
clasamentelor 

pîriă acum 
feminină 

Metalul 
mai pot

BUCUREȘTI, 
favorabilă, 
seric de 
de calificare 
niori, ale căror rezultate au avut o 
importanță in stabilirea 
finale. După’performanțele de 
se poate afirma că echipa 
Voința și .echipele masculine 
,,23 August" și Progresul nu 
pierde primele locuri în campionatul de 
calificare. I.a categoria 1 masculin, 
E.F.A. continuă să conducă urmată în
deaproape dc Sănătatea, iar la catego
ria a ll-a Semănătoarea păstrează cele 
mai mari șanse, de a cuceri primul loc. 
La juniori, echipele Clubului Sportiv 
Școlar conduc cu autoritate și se vor 
califica probabil — și la băieți și la 
fete — pentru turneul final al campio
natelor republicane de juniori. După 
meciurile din această săptămînă vor fi 
cunoscute și celelalte două finaliste.

lată cîteva rezultate : calificare, mas
culin : Metalul „23 August" — Petrol 
Chimie 68:—65; Progresul—-Rapid 86— 
76; calificare, feminin: Rapid —Voința 
51—41 ; masculin, categoria a ll-a:
Semănătoarea — Orizontul 
LȘ.C.ll.—Olimpia 41—23; 
rea —- Academia 
juniori : S.P.C.

TIMIȘOARA. Recent s-au încheiat 
trecerile campionatelor de calificare 
orașului Timișoara, la care au I 
parte 8 echipe masculine și 6 ech 
feminine. Iată ordinea echipelor: ir 
culin : 7. I.R.T.A., 2. Politehnica,
Medicina, 4. C.S.S. Banatul, 5 Inst 
tul Pedagogic de 3 ani, 6. 
gdgic, 
m in in: 
gic, 3. 
3 ani

.J lll.3l
Insl /*€  

7. Agronomia, 8. Știința II; 
I. Politehnica. 2. Inst. Perla 
Medicina, 4. Inst. Pedagogic

54-46. 
Semănătoa- 

Militară 11 81 — 58; 
Școala medic 35, 61-44'.

CR. POPESCU coiesp.

IAȘI. Pe terenul 
desfășurat jocurile 
ciurde restante din 
lui de calificare al 
du-se următoarele rezultate : 
Politehnica 70—56; Inst. 
Voința (juniori) 49—-43', 
Inst. Agronomie 57—52: Ț 
ința 11 20—0 (neprezentare); Țcsătur 
Institutul Agronomic 51—41. Clasau 
tul final se prezintă astfel : 1. Țesăti 
2. Progresul, 3. Inst. Pedagogic, 4. I 
Politehnic, 5. Inst. Agronomic. 6. Voi 
juniori. 7. Inst. Medicină, 8. Voința 
Faza dc regiune a campionatului de 
lificare se va desfășura în luna ii 
la Bîrlad

Voința din lași s 
ultimei etape și 

cadrul campioni 
orașului. înregist

Țesălur 
Pedagogi 
Pro greși 

Țcsă t u ra —

E. URSU-coresț



CULESE DE PE 1
Cu regulamentul în mînă...
Comentariile în jurul meciului Rapid— 

Progresul au continuat mult timp (lupii 
consumarea acestei frumoase și capti
vante întreceri sportive. A fost un joc 
din cele mai bune văzute în acest sezon, 
cu un final care a dat emoții jucătorilor 
și... tribunelor.

Legat de acest final pasionant, a fost 
comentată și lovitura de pedeapsă acor
dată de arbitrul N. Mihăilescu (care, in 
general, a condus bine această întîlnire), 
în min. R4. la scorul de 4—1 pentru 
Rapid. Marea majoritate a celor prezenți 
la joc și-a putut da seama că a fost 
vorba de o decizie... sentimentală, fiind
că referindu-ne strict la regulament, 
la faza respectivă (desfășurată atît de 
rapid încît unii l-au confundat pe Te
ciu cu.. Motroc.) nu s-a produs nici o 
infracțiune. Este foarte adevărat că re
gulamentul pedepsește și intenția de a 
pune o talpă, de a faulta. Dar în cazul 
nostru, intenția jucătorului Teciu a fost 
de a. împiedica în mod ne regulamentar pe 
Oaidă să joace balonul, de a pune o 
„talpă" sau, pur și simplu, de a de
gaja balonul cît mai repede cu putință 
pentru a pune capăt unei situații peri 
euloase la poarta sa ?

După cum s-a prezentat faza, Teciu a 
’Ipfărit mingea, reușind sâ ajung# mai 

A-sie la minge și s# o degajeze, chiar în 
clipa în caic Oaiți# ■ sc^ pregătea să șu
te zc. Deci, n-a putut fi vorba de o „tal
pă". In cel mai rău caz,, arbitrul ar fi 
putut să aprecieze ca joc peri
culos săritura cu piciorul la minge a 
lui Teciu, dar în aceasta situație el ar 
fi trebuit să acorde nu 11 m., ci o lo
vitură liberă indirectă, potrivit art. 12 
din regulamentul de joc.

Am ținut să facem această scurtă a- 
naliză a fazei de mai sus, în lumina re
gulamentului, pentru a nu se crea con
fuzii în ceea ce privește infracțiunea cu
noscută sub numele de „talpă".

De ce s-a păcălit Matei
Arbitrul M. Cruțescu, care a con

dus duminică partida St. roșu — 
C.S.M.S. lași, nc-a semnalat un caz 
foarte interesant și, în același timp, 
semnificativ in ceea ce privește mo

Concursuri... rezultate.
Gabriela Radulescu — 5,48 m la lungime

In cadrul unui concurs școlar des
fășurat ieri pe stadionul Tineretului 
din Capitală au fost înregistrate cîte- 
va rezultate remarcabile. Astfel, tî- 
năra atletă Gabriela Radulescu obț.i- 
nînd performanța de 5,48 m la sări
tura în lungime a înregistrat un nou 
record republican pentru junioarele 
de categ. a Il-a (15—16 ani). Vechiul 
record ii aparținea Sandei Grosu, din 
1953, cu rezultatul de 5,46 m. La 
aceeași probă Lucreția Stancu a obți
nut 5,21 m.

CLUJ. Etapa a Il-a a competiției do
tată cu „Cupa Orașelor**  a adunat la 
startul Întrecerilor atleți din Cluj, Ti
mișoara, Oradea si Tg. Mureș. Iată i«- 
zultatele : BĂRBAȚI loo m : c. Nede- 
lea (T) 10,8 ; M. Tothpall (Tg. M.) 11,1 ;

HONVED BUDAPESTA LA
BUCUREȘTI

Săptămîna viitoare ne va vizita 
una din cele mai bune echipe ma
ghiare, Honved din Budapesta, la in
vitația echipei C.C.A. Fotbaliștii oas
peți vor susține două meciuri în țara 
noastră, dintre care unul la Bucu
rești la 15 Iunie, în compania cam
pioanei noastre C.C.A. Al doilea meci 
va avea loc la 18 iunie, într-un oraș 
din țară, care nu a fost încă stabilit. 
Echipa Honved a anunțat că va sosi 
în București în ziua de 14 iunie.

• La începutul lunii iulie, C.C.A. 
va întîlni pe Ț.D.N.A. Sofia.
• Rapid susține azi un meci amical 

pe stadionul din Ciulești (ora 17,30) 
cu C.F.R. Roșiori.

• Partidele St. roșu—U.T.A. șt 
Tractorul—Știința București se vor 
disputa duminică in cuplaj pe stadio
nul Tractorul din Brașov.

• Biletele pentru cuplajul de dumi
nică de pe „23 August" din Capitală, 
se pun în vînzare astăzi la casele 
obișnuite.

® Jucătorul Selimesi a plecat 
marți la New York pentru a întări 
lotul echipei Dinamo, care a suferit 
o serie de defecțiuni, prin acciden
tarea unor jucători.

5.128 variante cu 11 rezultate 29 
lei. Valoarea unui premiu de catego
ria a lll-a fiind sub 10 lei (valoarea 
minimă) cota atribuită acestej cate
gorii a fost repartizată în părți egale 
premiilor de categ. 1 și a 11a.

I. Popescu (C) 11,2 ; 200 m : Nedelea
22,7 î Tothpall 22,8 ; 400 m : I. Mesaroș 
(T) 50,4 ; I. Popescu 50,6 ; 800 m : I.
Pricop (T) 1:59,3 ; V. Popa (T) 1:59,7 : 
Gil. Biro (C) 1:59,8 ; 1.500 m : I. Velieiu 
(T) 4:03,3 ; 5.000 m : Velieiu 15:26,4 ,
110 mg : Mesaros 15,3 ; 400 mg : v. Pop 
(0) 57,8 ; 3.000 m. obst. : Velieiu 9:29,2 ; 
Gr. Cojocarii (C) 9:34,0 ; lungime : AI. 
Mares (0) 6,75 : triplu : C. Munteanu (C) 
14,07 ; înălțime : C. Porumb (C) 1,90 :
C. Popovici (T) 1,87 ; prăjină : V. Mutiii 
(C) 3,80 ; E. Lupsa (T) 3,50 ; greutate : 
I. Bor (0) 13,58 ; disc : K. Sokol (C)
45,42 ; suliță : K. SOkol 57.05 : W. Sokol 
(Tg. M.) 56,33 ; FEMEI: 100 m: A. Be- 
suan (C) 12,6 ; L. Ves-elinovici (T) 12,7 ; 
200 m : A. Beșuan 26* *0  : Vese’inovici 
26,1 : 400 m. : M. Cutui (C) 59.1 : 800 m; 
Cuțui 2:18,9 ; E. Juhos (C) 2:27,5 ; 80 
mg : A. Șerban-Sgăvîrdea (T) 11,6 ; lun

Campionatul individual 
al Capitalei

Mîine, de la ora 9,30 pe poligonul 
Tunari, încep întrecerile din cadru) 
campionatului individual al Capita
lei pentru seniori și senioare, la arme 
speciale. Iată programul: vineri — 
armă liberă calibru redus 3x40 locuri 
seniori, pistol calibru mare, talere 
aruncate din șanț 100 buc. ; sîmbătă: 
armă liberă 3x30 focuri senioare, 
pistol precizie; duminică: armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat seniori 
și senioare, pistol viteză și skeet 100 
buc 

dul cum cunosc unii jucători regu
lamentul.

Este vorba de lovitura de Ia 11 m. 
executată și ratată de Matei 
(C.S.M.S.). Lăsînd la o parte faptul 
că Matei a executat lovitura de pe
deapsă în condițiuni contraindicate 
(nu și-a luat elan și, deci, nu și-a 
putut ascunde intenția în ce privește 
direcția mingii etc.), el a dovedit și 
necunoașterea regulilor de joc Dar 
să arătăm, după relatarea arbitrului 
M. Cruțescu, cum a fost executată 
lovitura de 11 m. Matei a tras defec
tuos, nu prea puternic, dînd posibi
litate lui Ghiță portarul echipei St. 
roșu să respingă balonul. Acesta a 
lovit bara și de aici a ricoșat în 
teren, spre Matei. Dacă ar fi cunos
cut prevederile regulamentare. Matei 
ar fi reluat mingea trăgînd la poartă 
și mareînd mai mult ca sigur. Dar, 
neștiind că poate juca a doua oară 
balonul în asemenea condițiuni (min
gea fusese atinsă ultima dată de un 
alt jucător, Ghiță), Matei s-a dat 
frumușel la o parte, lăsînd pe un 
coleg să reia. Și a intervenit... 
Zbîrcea care a degajat.

Aceasta s-a petrecut la 2—0 pen
tru St. roșu și cînd mai erau 25 de 
minute de joc, deci destule șanse 
pentru C.S.M. S. — dacă Matei ar fi 
marcat în a doua fază — să încerce 
egalarea. Dar, Mater nu a cunoscut 
regulamentul sau a uitat că în si
tuația arătată putea juca balonul re
venit din bară. N-ar fi putut face 
acest lucru în cazul cînd ar fi tras 
de la 11 m direct în bară...

Iată un capitol foarte important, 
cunoașterea regulamentului, de care 
ar trebui să se ocupe mai mult, atît 
antrenorii cît și jucătorii. Ce bine 
era, Matei, dacă știai regulamentul!

Tocmai arbitrul I...
In cursul meciului de categorie B 

Tractorul — Dinamo Pitești, dis
putat duminică la Brașov, arbitrul

gime : L. Neta (C) 5,43 ; A. Sgăvîrdea 
5,21; HC. F. Davidovici (C) 5,47 - rec. 
regional junioare ; înălțime : L. Pe- 
treanu (C) 1,45 ; greutate : I. Szabo (0) 
12,06 ; suliță : K. Bucea (T) 37,63. După 
2 etape clasamentul general al compe
tiției se prezintă astfel : 1. Cluj 731 p;
2. Timișoara 706,5 p; 3. Oradea 586 p; 
4. Tg. Mureș 316,5*  Următoarele două 
etape ale concursului, la Tg. Mureș și 
Timișoara, se vdtf desfășura in*  octom
brie. (A. PALADE-URSU. COreșp.).

CLUJ1. Peste 350 de 61evi au luat 
parte la întrecerile din cadrul fazei 
orășenești a campionatele^ școlare. 
Dintre rezultatele înregistrate vom re
marca în primul rind performanța de 
12,4 sec. obținută pe 100 m de tînăra 
atletă Ana Beșuan, în vîrstă de 15 
ani. Acest rezultat egalează recor
dul republican al junioarelor de 
categ. a Il-a. De asemenea, în proba 
de 80 m plat Sorin Dincă a parcurs 
distanța în 9,3 sec., egalînd recordul 
republican al juniorilor categ. a 
II-a. Alte rezultate : JUNIORI T : 
100 m. : Em. Sima 11,4 ; V. Chirișan 
11,5; O. Chira 11,6 ; înălțime L. 
Tuka 1,75 ; suliță (800 gr.) : Z. Da- 
rai 45.70 ; JUNIOARE I ; înălțime : 
E. Lengyel 1,45 ; JUNIORI II : 80 m : 
2. I. Kiss 9,4; 3.. F. Kovacs 9,7 ; 
greutate (5 kg): V. Precup 12,29; 
suliță (600 gr.): V. Precup ’3,18; 
JUNIOARE II : 60. pi : I. Nendea 
(1946) 7.9; greutate (3 kg): V. idu 
10,03. (P. NAGY. coresp.).

vni
Un meci restanță: 

Rapid—Dinamo (masculin) 
(8,—6, 6)

Ieri (lupii amiază, pe terenul Sănă
tatea, voleibaliștii feroviari au învins 
clar, cu- 3—1' (8,- —13, 6, 6),'pe- Di
namo care. iu .afară de setul al doilea, 
nu s-a ridicat la înălțimea- adversarilor. 
Eormafia Kapiduhii: Pavel,' Dragau, 
Plocon. II. Nicolau, Pottova, Grigoro- 
vici, liâducanu.

EREN
Ad. Macovei — Bacău a oprit de 
vreo trei ori jocul pentru accidentări 
de jucători, tocmai cînd portarul — 
care prinsese mingea — se pregătea 
să degajeze. Cum credeți că a fost 
reluat jocui de fiecare dată? Dacă 
vă închipuiți că printr-o „minge de 
arbitru" pe locul unde se găsea ba
lonul în momentul opririi jocului (a- 
dică în careu), cum ar fi fost nor
mal să procedeze arbitrul Macovei 
(conform art. 8 paragraful D din re
gulament), vă înșelați. Jocul a fost 
reluat prin... degajarea -portarului, 
ceea ce constituie o greșeală elemen
tară din partea arbitrului. Este drept 
că acordînd o „minge de arbitru" în 
careu ar fi dezavantajat echipa res
pectivă. Dar, arbitrul ar fi putut 
evita această situație. Cum? Lăsînd 
întîi pe portar să degajeze și apoi 
să oprească jocul, pentru a-1 putea 
relua printr-o „minge de arbitru" în 
cîmp. N-a făcut așa și aici a fost 
— în ordine cronologică — prima 
sa greșeală. A doua : cînd a acceptat 
reluarea jocului prin degajarea por
tarului...

Și una și alta sînt inadmisibile.

Fronea și Manolâche își dispută mingea într-un „duel aerian** in fața porții 
apărate de lonescu (Petrolul). Fuză din meciul Știința Timișoara—Petrolul (3—1)

Fote: T. Chioreanu

întrecerea echipelor de juniori

l. T. B.-Cluhul sportiv școlar 253 (B O)
In cel mai interesant meci din cadrul 

ultimei etape a turului campionatului 
republican dc juniori (faza pe Capitala), 
echipele I.T.B. și Clubului sportiv școlar 
au furnizat duminica pe stadionul Ti
neretului un spectacol agreabil, de o 
buna valoare tehnică. Intîlnirea a plăcut 
mult prin execuțiile corecte ale compo- 
nenților celor două echipe, prin spiritul 
dc luptă.

Prima parte a jocului a fost, în ge
neral, echilibrată. Juniorii I.T.B.-ului, 
adepți ai jocului deschis, cu circulație 
permanentă a baloanelor. n-au putut să 
acționeze în voie, deoarece apărătorii

Marele concurs popular Pronoexpres
Tncepînd de ieri s-au pus în vînza

re in întreaga țara biletele pentru 
...Marele concurs popular Pronoex- 
pres", organizat de LOTO-PRONO- 
SPORT.

Pentru acest concurs au fost emise 
12 milioane de bilete. 50% din vîn
zare alocîndu-se ca premii pentru 
participanți. Biletele sînt în 3 serii 
de cîte 4 milioane bucăți fiecare. 
Seriile sînt diferențiate prin literele 
A.B.C

Prețul unui bilet este de 2 Iei.
Premiile se atribuie prin tragere 

din urnă, extrăgîndu-se litere și nu
mere. In total se acordă 72.000 de 
premii în valoare de 12.000.000. Iei.

mai mic premiu fiind de 50 lei.

lată cîteva din premiile care se dis
tribuie :

24 premii a 50 000 lei fiecare
48 premii a 25.000 lei fiecare

216 premii a 5.000 lei fiecare
432 premii a 2.500 le. fiecare

2.160 premii a 500 lei iecare. pre-
cum și alte numeroase premii, cel

Toată importanta întrecerii 
tinerilor fotbaliști!

Regiunile și-au desemnat campioanele de juniori, 
participante la turneul final al campionatului 

republican
Peste citeva zile se va desfășura 

o etapă „plină" — prima — a celei mai 
importante competiții a juniorilor: 
turneul final al campionatului republi
can. 16 echipe campioane — de regiuni 
și a orașului București — își vor dis
puta titlul de cea mai bună formație 
a celei de a XlV-a ediții a campiona
tului lor. Ele se vor strădui să-și 
apare șansele printr-o comportare cît 
mai bună, printr-un joc cît mai valo
ros, la înălțimea talentului și pregă
tirii jucătorilor lor. In rîndurile echi
pelor activează o serie de juniori ta- 
lentați, dornici să-și afirme calitățile 
într-o întrecere sportivă care consti
tuie pentru toți un adevărat examen. 
De aceea, meciurilor trebuie să li se 
asigure condiții optime de desfășu
rare : organizare perfectă, terenuri 
foarte bune — pe cît se poate gazo- 
nate — și arbitraje competente.

adverși au intervenit totdeauna prompt, 
au fost foarte activi în placaje. La re
luare însă „itebiștii” au adoptat o tactică 
nouă : au ,,plimbat*  baloanele de pe o 
parte pe alta a terenului, epuizîndu-și 
astfel adversarii. Cei mai buni: pere
chea dc mijlocași Nica și Hoiangian, la 
fel ca și centrii Dobrin și M. Niculescu 
dc la I.T.B., respectiv Mărculescu, Bă- 
ducu și Preotu. învingătorii au folosit 
formația : loniță — Scurtu, Niculescu, 
Dobrin, Hulă I. — Hoiangian, Nica — 
Polizu II., Bogoi, Dcciu — Goga, Jar- 
nea — Boboc, Cristcseu, Pușcașu. A 
arbitrat excelent V. Vardella

Biletele se găsesc de vînzare la 
factorii poștali, oficiile PTTR. coope
rative, cluburi și asociații snortive, 
agențiile LOTO-PRONOSPORT, agen- 
ți volanți ș.a.

C&onosport
Cumpărați-vă chiar de astăzi bile

te pentru „Marele concurs popular 
PronoexpTes*.  Rețineți: numai cu 2 
lei puteți obține nn premiu impor
tant la acest mare concurs popular, 
a căruj tragere va avea loc la 2 
iulie ac.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 IUNIE

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse la concursul Prono
sport isr. 23 din 4 iunie au fost 
stabilite următoarele premii ;

476,1 variante cu 12 rezultate 286 
lei

Echipele organizatoare și comisiile 
locale de fotbal trebuie să acorde 
toată importanța acestei compe
tiții. Juniorii reprezintă cadrele 
de nădejde, viitorul fotbalului nos
tru. Ei asigură o permanentă îm
prospătare a loturilor formațiilor 
fruntașe. In fiecare an s-au ri
dicat din mijlocul lor elemente ta
lentate, care s-au impus foarte repede, 
ajungind titulari de bază, și sînt 
indicii că și anul acesta fotbalul ișl 
va îmbogăți cadrele cu noi jucători 
tineri de valoare

★
La ora actuală se cunosc toate echi

pele campioane, astfel că programul 
este următorul : C.S.M.S. Iași—Dinamo 
Bacău, Dinamo Galați—Foresta Fălti
ceni, Rapid Oradea—C.S.M. Cluj, 
C.S.M. Baia Mare—Metalul Otelul 
Roșu. Petrolul Ploiești—Tractorul ■ Bra
șov, Mureșul Tg. Mureș—Minerul Lu- 
peni, Dinamo București—Olimpia Giur
giu și Farul Constanța—Dunărea Tr. 
Severin.

O caracteristică a acestui campio
nat : în turneul final s-au calificat 
formațiile de juniori a 6 echipe de 
categorie A, 6 de B și 5 de regiune 
(a cincea, Metalul Pitești a fost eli
minată în meci preliminar de Dinamo 
București).

Și un amănunt interesant : finaliștii 
de anul trecut, Rapid București (cîș- 
tigătoarea campionatului) și U.T. 
Arad, nu s-au calificat anul acesta.

Intîlnirile, în caz de egalitate, se 
vor prelungi. Dacă egalitatea se va 
menține și după prelungiri, se va 
califica echipa mai tînără.

ȘTIRI

I.a tragerea concursului special 
PRONOEXPRES din 7 iunie au fost

PRONOEXPRES

extrase din urnă următoarele :
Prima extragere (premii iu bani)

30 7 19 28 21 25
rezervă 42 20

A doua extragere (premii în obiecte)
48 25 41 34 23 13

rezervă 22 28
Fond de premii 1.397.809

*
Astăzi la amiază părăsește Capi-

tala un nou grup de premiați la con
cursul special Pronosport din 26 mar
tie, plecînd într-o excursie de 10 zile 
in R. P. Ungară.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.
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eficacitate. Gheorghiu își calculea- 
atent fiecare acțiune și

ordinea de zi a acestei 
ne-a declarat dl. Sa-

in ten ții ale d-lui A. 
cîtorva din partizanii 
se pare total nefiresc

Ea cea dc a XlV-a ediție a „Cursei 
■Păcii” a participat în calitate dc obser
vator și dl. Salah SOROUR, secretar 
general al Federației de ciclism din Re
publica Arabă Unită. Cu d-sa am avut 
o discuție privind apropiata sesiune a 
Comitetului Internațional Olimpic care 
Ya avea loc la Atena și asupra proble
melor înscrise pe 
sesiuni. Iată ce 
lah SOROUR :

9tCunosc unele 
'Brundage si ale 
'săi de idei. Mi
ca acum, cînd mișcarea sportivă cunoaș
te o dezvoltare fură precedent, cînd ma- 
’tiifestările sportive internaționale sînt 
urmărite cu viu interes de un public 
tot mai numeros, să se pună problema... 
micșorării programului, olimpic și reslrîn- 
gerii numărului pârtiei punților. Dimpo
trivă, eu cred că fiecare dintre sportu
rile care cunosc o mai largă răspîndire 
trebuie
în 
unora 
reduce amploarea Jocurilor Olimpice sînt 
în tofcilă contradicție cu năzuințele mi
lioanelor tie sportivi Și iubitori ai spor
tului, care doresc să contribuie la con
tinua dezvoltare a activității sportive. 
Nu există ratium serioase pentru care 
s-ar putea ajunge la măsuri do genul 
acelora pe care vor să le impună acești 
conducători ai C.I.O ”

Refer.indu-se la intenția dc a se in
terzice campionilor olimpici de a mai 
participa la virfoarelc ediții ale Jocu
rilor Olimpice dl. Salah SORO’UR ne-a 
spus :

„La succesul unei ediții a Jocurilor 
Olimpice contribuie și prezența perfor-

merilor din trecutele ediții. Participarea 
lor la o nouă ediție arată tocmai faptul 
că ei n-au folosit aceste frumoase în
treceri ca. o trambulină spre profesio
nism, că au rămas credincioși jurămân
tului olimpic. Sînt convins că toți mem
brii de bună credință din C.I.O. vor 
vota împotriva propunerii de a se limita 
participarea la Jocurile Olimpice prin 
excluderea de la întreceri a campionilor 
olimpici

In încheierea discuției pe care am pur
tat-o cu dl. Salah SOROUR, d-sa ne-a 
spus că este firesc ca din C.I.O. să facă 
parte și reprezentanții federației spor
tive internaționale. Acest lucru se impu
ne pentru buna desfășurare a întreceri
lor olimpice, pentru o mai judicioasă 
alcătuire a programului J.O.

să aspire la promovarea 
programul olimpic ! Intențiile 

dintre conducătorii C.I.O. de a

ll. N.

tă 
ză 
lovitură nu este trimisă la 
plare. El plasează excelente directe 
de stingă și .... .......:
mească nimic.

Demonstrația 
tantul nostru 
lung de spectatori, care după gon
gul final îi scandează numele minute 
în șir. învingător la puncte Gheor
ghiu.

Negrea a cîștigat mal greu decît 
credeam în fata lui Poznjak (URSS). 
De la începutul meciului și pînă spre 
sfîrșitul 
dominat 
ter nice 
bîndu-și 
sfîrșitul 
ultimul 
dezlănțuie însă 
cărora Negrea le face fa{ă destul de 
greu. Experiența pugilistului nostru 
a făcut ca Poznjak să nu poată

croșetiri, fără

nici o 
întîm-

să pri

făcută de reprezen- 
este aplaudată înde-

reprizei secunde. Negrea a 
autoritar. El a folosit pu- 

„ un-doi"-uri 
adversarul

reprizei a
rund, tînărul boxer sovietic 

atacurj periculoase,

la fată, plim- 
în ring. La 

Il-a, ca și în

Sportivi romîni peste hotare
• Loturile noastre de tir care participă 

la campionatele mondiale de skeet și ta
lere de Ia Oslo și la „Cupa Țărilor 
Latine" de la Reims-Franta, părăsesc 
astăzi Capitala. Fac deplasarea urmă
torii sportivi : I. Sîrbu, Al Ferecatu 
și T. Ciulu la armă, St. Petrescu, 
G. Maghiar, V. Atanasiu, T. Jeglin- 
schi și I. Nițu la probele de pistol, 
I. Dumitrescu și Gh. Enache la tale
re și skeet.
• Mărfi au plecat în R. P. Bulga

ria cicliștii romîni Vasile Oprea, Pe
tre Tache, Dan Popovici, V- Voloșin,

Gh. Galcișcă și Eugen Bărbulescu. 
Lotul de pistarzi romîni — condus 
de antrenorul I. Gociman, va parti
cipa Ia două concursuri pe velodrom 
în localitățile Cazanlîc (8 iunie) și 
Sliven (10—11 iunie).

reduce din handicap, astfel că Ne
grea a obținut victoria la puncte.

Ultimul boxer romîn care a urcat 
ringul marți a fost V. Mariuțan. El 
l-a avut ca adversar pe italianul 
Penna. După o primă repriză în care 
a deținut inițiativa, în cea de a doua 
Mariuțan a primit multe directe la 
figură în urma cărora a căzut. Spre 
sfîrșitul reprizei. Mariuțan își lovește 
adversarul de cîteva cri sub centură 
și atacă cu capul înainte, fapt pentru 
care primește un avertisment. In ulti
mul rund boxerul nostru țste trimis 
din nou la podea șî în cele din urmă 
este oprit pentru inferioritate de că
tre arbitrul din ring.

Iată celelalte rezultate înregistrate 
în galele de tuni seara și marți, diipă- 
amiază și seara. LUNI: Categoria 
ușoară: Mehovici (Iugoslavia) b.p. 
Brazier (Anglia); Vona (Ungaria) 
b. ab. I Rayas (Gibraltar); Cosentino 
(Franța) b.p. Baas (Olanda), Tum>nș 
(U.R.S.S.) b.p. Piazza (Italia), Dieter 
(R.F.G.) b;p. Malcolm (Scoția); Kas- 
przyk (Polonia) b.p. Konig (Austria); 
Semimijlocie: Vranjesevici (Iugosla
via) b.p. Guse (R.D.G.), Meyer (El
veția) b.p. Cipriano (Italia) ; Perry 
(Irlanda) b.p, Lewis (Anglia), Josse- 
lini (Franța) b. p. Nemecek (Ceho
slovacia); Sebok (Ungaria) b. ko. I 
Cabalero 
(U.R.S.S.) 
MARȚI: după ‘ 
muscă: Babiasch 
Olech (Polonia); Vacca (Italia) 
Sacipovici (Iugoslavia); Chervet (EI-

(Gibraltar); 
b.p. Knut 

amiază: 
(R.D.G.)

Tamulis 
(Polonia); 
Categoria

b.p. Z. 
b.p.

Partide de mare Suptă în campionatele 
internaționale de tenis ale R. P. Romîne

în patru 
de fotbal

(Urmare din pag. 1)

G INTR-UN interviu acordat agenției 
bulgare de presă, dl. Nebiolo (Italia), 
prim locțiitor al președintelui Federației 
internaționale a sportului universitar 
(F.I.S.U.) o declarat că este mulțumit 
de felul cum se desfășoară pregătirile 
pentru Universiada de la sofia. „Ritmul 
lucrărilor, precum si entuziasmul con
structorilor sînt admirabile" — a spus 
Nebiolo. El a declarat de asemenea că 
Ia Jocurile Mondiale Universitare ce 
vor avea Joc în capitala Buîgaiieî, Italia 
va fi reprezentată de un grup numeros 
de sportivi în frunte cu campionul 
olimpic Livio Berutti.

O DUP A cum anunță din Oslo agen
ția Associated Press, Uniunea europeană 
de televiziune intenționează să organi
zeze transmisii directe de la Jocurile 
Olimpice care vor avea loc în anul 1964 
în capital*  Japoniei. Reprezentantul com
paniei suedeze de radioteîeviziune a de
clarat că ..Euroviziunea“ va trimite la 
Tokio o delegație pentru tratative cu 
privire la obținerea dreptului de mono
pol privind transmisiile directe de la 
J.O. din 1964.
• NIKOLAI STRAHOV. președintele 

Federației de automoto-sport din 
U.R.S.S.. a declarat la o conferință de 
presă că Ia ediția din acest an a ra
liului automobilistic international „PEN
TRU PACE SI PRIETENIE- (18-23 fu
nie) Uniunea Sovietică va participa cu 
15 mașini (6 Moskvici-uri si 9 auto
turisme Volga). Singura femeie din lo
tul sovietic va fi Valea Borț, care a 
făcut parte în timpul celui de al doilea 
război mondial din organizația comso- 
molistă ilegală „Tînăra Gardă". Amin
tim că traseul din acest an al cursei 
măsoară, aproximativ 5.000 km. Startul 
se va da din Praga. iar sosirea va avea 
loc la Moscova, dună ce concurenții 
vor trees și prin R.P. Ungară. R.D. 
Germană si R.P. Polonă.
• RECENTA ședință a Biroului Ligii 

europene de natație (L.E.N.A.). desfă
șurată la Berlin, a luat în discuție orga
nizarea tradiționalei întreceri de polo 
ț-.Cupa Italiei*,  inaugurată după 
de la Londra din 1948 și care se orga
nizează o dată la patru ani. în anul ur
mător Jocurilor Olimpice. Biroul 
L.E.N.A. a hotărît ca ediția din acest 
an a întrecerii să aibă loc la Moscova 
(echipa de polo a U.R.S.S. a cîștigat 
ediția anterioară de la Zagreb. 1957) 
în zilele de 5—10 august. Vor participa 
selecționate1 e de polo ale Uniunii 
vietice. Italiei, 
goslavia, R.P.
mane.
• NUMAI în _ 

tlvă din U.R.S.S.
oane de sportivi, dintre care 2 milioane 
de sportivi clasificați si 4.614 maestri 
ai sportului. Mișcarea sportivă din 
U.R.S.S. numără în prezent 30 milioane 
de membri
• VIITOARELE campionate europene 

de natație vor avea lo-c între 18—26 au
gust 1962 în orașul Leipzig (R.D. Ger
mană).
• FEDERAȚIA internațională de auto

mobilism (F.I.A.l a omologat zilele 
trecute ca recorduri mondiale trei per
formanțe ale automobilistului sovietic 
Eduard torent. La categoria pînă la 350 
cmc el a parcurs 1 km lansat în 15,9G 
sec. (medio orară 225,6 km). Iar 5 km 
lansat — în 1:22,01 (medie orară 220,9 
km). Tn cadrul categoriei pînă Ia 250 
cmc Lorent a realizat pe 5 km lansat 
timpul de 1:33.06 (viteză medie 193.0 km 
oră). RecordurîTe mondiale au fost sta
bilite de către Eduard Lorent pe ma
șini de construcție proprie.
• FRANK BUDD, care a alergat 100 

yarzl îr. 9.3 sec. este cel de al 12-lea 
corecordman mondial al probei (!). Ace
lași rezultat a fost obținut anterior de 
Patton Hogan. Gollyday. King, Sime, 
Morrow, Norton. Woodhouse, Cook, 
Radford si D. Johnson. Cine va fi pri
mul care va depăși această limită ?

R.P. Ungare, R.P.F.
ROMÎNE și R.D.

anul I960 mișcarea 
a crescut cu 5

J.o.

So- 
iu- 

Ger-

spor- 
mili-

® LA 18 iunie va 
OTașe din Italia un turneu______ __
cu participarea a 8 echipe de cluburi 
din 5 țări : Juventus, Roma, Internazio- 
nale și Napoli (Italia), F.C. Santos (Bra
zilia), Racing (Franța), River Plata (Ar
gentina) si Spartak Sokolovo din R.S. 
Cehoslovacă. întrecerile preliminarii vo-r 
avea Ioc în orașele Torino, Roma, Mi
lano și Neapole, finala urmînd să se 
desfășoare la Torino.

® PIOTR BOLOTNIKOV. Valeril Bru
mei, Igor Ter-Ovanesian și Viktor Bol- 
șov se pregătesc de drum. Ei vor lua 
startul 
treceri 
curînd 
că în 
de la .............. . ....... . . _______  _ ____
în afară de concurs 8,37 m la.lungime!
• ÎNFRINGEREA selecționatei de te

nis a statului Chile de către echipa 
Belgiei în cadrul primului tur al „Cu
pei Davis" a fost socotită la prima ve
dere de către multi cunoscători ca. o 
mare surpriză. Ulterior s-a aflat însă 
că chilienii au venit Ia Bruxelles fără 
jucătorul lor de bază. Ayala. Cu totii 
s-au întrebat : unde este Ayala ? La 
această întrebare a răspuns recent zia
rul „PEquipe« care, citind o rota tare 
a agenției spaniole de informații, a a- 
nunțat ca Ayala duce tratative cu Kra
mer, pentru a intra în trupa acestuia.
• PENTRU prima oară în ultimii 15 

ani Universitatea din Cambridge a în
vins pe cea din Oxford la atletism : 
75—60. în această tradițională întrecere

din Oxford a 
de victorii, iar 

Printre atleții 
studenților din 
și recordmanul 
care s-a clasat

în cadrul unei tradiționale în
de atletism ce va avea loc în 
în capitala Franței. De remarcat 
cadrul recentei reuniuni atletice 
Kiev, Igor Ter-Ovanesian a sărit

torii ușoare au obținut Eva Johannes 
(R.D.G.) și Irina Riazanova (U.R.S.S.).

Ieri, în a doua zi a întrecerilor, au 
intrat în joc dublurile. Satisfacția de a 
fi asistat la meciuri frumoase a fost 
diminuată de defecțiunile unora dintre 
perechile noastre. Tinerii Mărmureanu și 
Burciu au pornit de la egal în fața du
blului din R.D. Germană, dar pe par
cursul partidei ei au slăbit treptat, în- 
treeîndu-se apoi în greșeli (tonul fiind 
dat de Mărmureanu...). Inadmisibil de 
slab s-au prezentat doi echipieri ai lotu
lui reprezentativ, Gh. Viziru și E. Cri- 
stea, în fața a doi adversari (Sopa și 
Basarab) fără veleități prea mari, dar 

care au acționat cu curaj și au cîșligat.
SIMPLU BARBAȚI : Calificări : Sopa- 

Basarab 6-0, 6-4; Takacs—Burcescu 6-2, 
4-6, 6-3; Burciu—Covaci 6-2, 6-4; luhasz- 
S. Verone 6-2. 6-3; Slapciu—Ionescu 
6-1; turul I (în ordinea tabloului): 
zer—Dancea 8-6, 6.3; Năstase—Sopa 
6-1, 6-0; Bosch—Takacs 6-3, 7-5;
nevski—Burciu 6-3. 6-2; '
6-2, 6-2; Ciugunov—Popovici 8-6, 5-7, 6-2; 
Rautenberg—D. Viziru 6-3, 5-7, 9-7; Boa- 
ghe—Tolov 6-1, 6-2; Potanin-Mita 6-1. 6-1; 
Bardan calificat fără joc; Cristea—Schi - 
por 6-4. 6-1; Radzio—Sorin M. 7-5, 6-2; 
luhasz—Făhrmann 4-6, 6-2, 6-3; Rakosi— 
SLapciu 6-1 6-2; Mărmureanu—Savkulov
6-2, 6-3; Gh. Viziru f.j.

SIMPLU FEMEI ; Calificări : L. Man- 
C. KLahre 5-7, 6-4, 6-0: Banyai-S. Cio
golea 7-5, 7-5; Avram—Lazari.de 6-1, 6-0; 
M. Giogolea—M. Klahre 8-G, 6-4; turul I: 
Johannes—Pusztay 6-1, 6-1; Roșianu—Man 
6-1, 6-Q; N&mian—Banyai 6-3, 6-2; Cea- 
kîrova-KuR 6-1, 4-6. 7-5; Rilska-Bren- 
ner 6-4. 3-6, 6-3; M. Ilina—Avram 6-1,
6-2; Doboșiu—M. Ciogolea 7-5, 6-3, Ria
zanova—A. Verone 6-Q, 6-0.

3-5, 
Mo-
6-3. 
Ma-

6-3. 6-2; Tiriac—Horvath
6-2; Ciugunov—Popovici 8-6,

DUBLU BARBAȚI : turul I: Mozer, 
Ciugunov—D. Viziru, Rakbsl 6-1, 6-2;
Sopa, Basarab—Gh. Viziru, Cristea 8-6, 
6-4; Manevski, Radzio—Dancea, Slapciu 
6-3, 6-1; Potanin, luhasz—Takacs, Hor
vath 4-6, 6-1, 6-1; Bosch, Bardan—Io
nescu, Dron 6-4. 6-4; Făhrmann, Rauțen- 
berg—Mărmureanu, Burciu 6-3, 6-1; Boa- 
ghe, Popovici—Tolov, Savkulov 6-4, ' " 
Tiriac, Năstase-Verone, Covaci 6-4,

DUBLU MIXT, optimi de finală : 
riac, Namian—Horvath, Baniay 6-1, 
Savkulov, Ceakîrova—Mărmureanu,
Ciogolea 6-4, 9-7, 
tea. Brenner 6-2, ,.r__
vram—Bardan, Doboșiu 6-4, 
Miazanova—Sopa, Pusztai 6-4,

Iată rezultatele înregistrate 
amiază :

SIMPLU BARBAȚI. optimi de finală: 
Mozer—Năstase 3-6, 9-7, 6-3 ; Bos^h— 
Manewski 2-6, 6-3, 7-5 ; Tiriac—Ciugunov 
6-3 6-3 ; Rautenberg-Boaghe 7-5, 6-4 ;
Potanin—Bardan 8-6, 6-2 ; Radzio—Cris
tea 5-7. 6-4, 6-4 ; Rakosi-Iuhasz 4-6, 6-2, 
6-2 ; Gh. Viziru—Mărmureanu 4-6, 6-3,
6-3.

SIMPLU FEMEI, sferturi de finală : 
Johannes—Roșianu 6-4, 6-3 ; Namian— 
Ceakîrova 6-1, 4-6, 6-3; M. Ilina—Rilska 
6-2. 6-3 ; Riazanova—Doboșiu 6-1, 6-4.

Programul următoarelor două zile 
este următorul: azi, de la ora 9: 
turul I simplu bărbați și simplu fe
mei în turneul de consolare; de la 
ora 16: sferturile de finală la sim
plu bărbați și dublu bărbați, semi
finalele la simplu femei și dublu 
femei ; mîine, de la ora 9 : sferturile 
de finală la dublu mixt, turul II la 
simplu bărbați și simplu femei în 
turneul de consolare; de la ora 16: 
semifinalele probelor de simplu băr
bați și dublu bărbați și sferturile de 
finală ale turneului de consolare la 
simplu bărbați.

6-0;
6-4. 
Tl- 
6-0. 
M. 

Ciugunov, Hull—Cris- 
6-1, Rautenberg, A- 

6-2’, Mo zer, 
6-1.
ieri după

veția) b.p. Werner (Austria); Mijlo
cie: Paparizov (Bulgaria) b.p. Cai- 
ger (Anglia); Walasek (Polonia) b. 
ko III Basseotto (Italia); Semigrea: 
Josefowicz (Polonia) b.p. Milivojevic 
(Iugoslavia); Saraudi (Italia) b.ab. II 
Menzies (Scoția); MARȚI: seara: 
Categoria pană: Zasuhin (U.R.S.S.) 
b.p. Kulesz (Polonia); Schulch 
(R.D.G.) b.p. Woytena (R.F.G.); Tay
lor (Anglia) b.p. Melissano (Italia); 
Semiușoară; Benedek (Iugoslavia) 
b.p. Kokoșkin (U.R.S.S.); Warwick 
(Anglia) b.p. Cotot (Franța); Mc 
Taggart (Scoția) b.p. Olesch (R.D.G.); 
Kajdi (Ungaria) b-P- Sabri (Italia); 
Mijlocie: Jacovlevici (Iugoslavia)
b.p. Fischer (Scoția); Semigrea: Bo- 
drfi (Anglia) b. dese. III Morwynski 
(R.F.G.); Grea: Walker (Anglia) b. 
ko I Brandenburger ~ 
(Cehoslovacia) b.p. 
goslavia).

Mieriari seara au 
rile din sferturile 
Nicolae a realizat o prețioasă victo
rie prin k.o. în fața lui Kostarelos 
(Grecia). In generat, partida nu a 
avut istoric. Kostarelos a obstruc- 
ționat tot timpul. In repriza a doua, 
la o luptă corp Ia corp. Puiu a pla
sat un puternic upercut de dreapta 
la corp trimițîndu-și adversarul Ia 
podea. In cel de ai doilea meci pe 
care l-a susținut, Mîrza nu a putut 
trece de scoțianul Mc Kenzie. 
cesta s-a mișcat mai bine și 
cum se spune a făcut mai mult 
obținînd victoria Ia puncte. Așa 
era de așteptat, Monea a avut 

Feofanov 
repriză a 

fost egală., în schimb celelalte două 
au aparținut .boxerului sovietic care 
posedă iovituri extrem de puternice. 
Monea a stat tot timpul în defensivă, 
învingător la puncte Feofanov.

Mihalic a început bine partida cu 
Tuminș (U.R.S.S.), plasînd cu adresă 
cîteva „un-doi“-uri. Finalul primei 
reprize aPart>ne însă lui Tuminș. Ce
lelalte două reprize se desfășoară >n 
întregime în avantajul pugilistului. 
sovietic care eschivează excepțional, 
Mihalic nereușind în acest timp să-1 
puncteze decît de foarte puține ori.

Reprezentantul nostru la categoria 
mijlocie mică, V. Badea l-a întîlnit 
pe maghiarul Nemeth, obținînd victo
ria Ia puncte.

Astăzi este zi de odihnă. Mîine au 
loc semifinalele,'’ iar sîmbătă — fi
nalele. ''

(R.F.G.); Nemec
Stretenovicj (Ili

avut loc întîlni- 
de finală. Puiti

meci foarte greu , cu 
(U.R.S.S.).. Dacă prima

PE SCURT

A- 
așa 

bo/ 
CU tir

un

© Intr-uii îneci conlînd' pentru tur
neul internațional de fotbal de Ia New 
York, echipa scoțiană Kilmarnock a În
vins cu scorul de 4—2 (1—I) echipa 
canadiană Concordia Montreal. Meciul 
s-a disputat Ia Montreal. La ora cînd 
închidem ediția se desfășoară meciul 
Dinamo București — Everton (Anglia), 

fost alcătuită echipa selccțio- 
fotbal a U.R.S.S. care va în- 
18 iunie la Moscova echipa 

în cadrul preliminariilor cain- 
Formația cuprinde 
Netto, Maslenkin, 

Metreveli, Ivanov,

atletică Universitatea 
o-bținut pînă acum 41 
cea din Cambridge 40. 
care au adus victoria 
Cambridge s-a numărat 
mondial Herbert Helliot, ___ ____ _______
pe primul loc în probele de 880 yarzl 
(1:49,0) și 1 milă (4:07,2).

© IUBITORII jocului cu balonul ro
tund din Uniunea Sovietică așteaptă cu 
mult interes apropiatul turneu dc fotbal 
pentru juniori de Ia San Remo (Italia). 
Motivul este cu totul firesc : la această 
tradițională întrecere va participa pen
tru prima oară o echipă sovietică - 
reprezentativa de juniori a U.R.S.S. 
Lotul va fi alcătuit după desfășurarea 
Spartachiadei școlarilor, a campiona
tului asociației sportive voluntare „Tru- 
dovîe rezervi" și a altor competiții pen
tru juniori cu caracter unional.

O FIECARE al treilea cetățean al 
R.D. Germane a participat anul trecut 
la întrecerile sportive de mase sau la 
concursurile de performanță. Acest fapt 
a fost comunicat în cadrul celui de al 
II-l’ea Congres al Uniunii germane de 
gimnastică și sport.

& O,C. FLEMALLOIS este noua cam
pioană a Belgiei la handbal în 7, De 
reținut că Olympique a cîstigat toate 
cele 20 de partide susținute, avînd un 
golaveraj de 433:149.

O LA tradiționala regată de la Henley 
vor lua parte în acest an și echipaje 
din Uniunea Sovietică și Japonia.
• JACQUES PENNEWAERT, noua ve

detă a atletismului belgian, recentul în
vingător al iui Moens pe 409 m.g., va face 
parte din_ echipa Belgiei care va parti
cipa Ia întrecerile sportive din cadrul 
Universiadei de la Sofia.
• DÎND curs cererii autorităților de 

la Bonn, cercurile guvernamentale din 
Danemarca au interzis intonarea imnu
lui și ridicarea steagului R.D. Germane 
înainte de începerea meciului interna
tional dintre selecționatele Danemarcei 
si R.D. Germane (1—1) disputat duminică 
28 mai la Copenhaga. Conducătorul dele
gației sportive a R.D.G. a declarat î.n 
cadrul unei conferințe de presă : ..Știm 
că poporul danez $i Asociația de fotbal 
din Danemarca nu sînt complice la 
acțiunile provocatoare ale guvernului 
danez, măsuri inspirate de autoritățile 
de la Bonn".

A fost format Iotul reprezentativei noastre de șah 
pentru meciul cu R. D. Germană

In cursul zilei de
să plece la Karl Marx-Stadt (R.D. 
Germană) reprezentativa de șah a 
țării noastre, care va susține în zi
lele de 11 —14 iunie o întîlnire prie
tenească în compania reprezentativei 
R.D. Germane. Meciul se va disputa

mîine urmează fete), în

i Patru romînce
vor lupta pentru 

„Floreta de Argint'!
In zilele de 10 și 11 iunie va 

avea loc la Como (Italia) tradi
ționalul concurs internațional fe
minin de floretă organizat de clu
bul Esperia și dotat cu „Cupa 
Floreta de Argint".

La acest mare concurs participă 
floret is te de valoare din întreaga 
Europă. Țara noastră va fi repre
zentată la Como de patru trăgă
toare fruntașe : Maria Uicol, Olga 
Szabo, Ana Ene și Geta Sacheta- 
rie.

Sportivele noastre, care se află 
în prezent Ia Varșovia, părăsesc 
capitala R.P. Polone în cursul zi
lei de astăzi, plecînd cu avionul 
spre Italia.

4-

- ►

la 10 mese (8 băieți și 2 
două tururi.

Formația noastră va fi 
din următorul lot care face 
rea: V. Ciocîltea, D. Drimer, T. Ghi- 
țescu, Gh. Mitifelu, B. Soos, C. Ra
dovici, I. Szabo, M. Pavlov, A. Gilns- 
berger, Fl. Gheorghiu, Alexandra Ni- 
colau, Elisabeta Polihroniade și Mar
gareta Teodorescu. Echipa este în
soțită de antrenorul Tr. Ichim 
cretarul Federației romîne de 
Fr. Hartman.

Să reamintim că cele dotră 
s-au întîlnit acum doi ani la 
rești, cînd șahiștii germani au cîști
gat cu scorul de 10*/ 2 —R‘/2.

alcătuită 
depla&a-

și se-
șali

echipe 
Bticu-

• A 
nată de 
tîlni la. 
Turciei, 
piona tulul mondial, 
pe: Iășin, Medakin, 
Ciocheli, Voi-dnin, 
Ponedelhik' Bubukin și Meslii.

• Cunoscuta echipă argentipiană de 
fotbal River Plata va pleca la 11 iunie 
într-un turneu în Europa. Fotbaliștii ar
gentinieni vot juca la 14 iunie cu Real 
Madrid, Ia 18 iunie la Neapole cu o 
selecționată, la .21 iunie 
In tem azi on ale 
grad.

® Sportivii 
pregătirile în 
mondiale de scrimă care 
șura între 17—29 iulie la 
este alcătuit din 25 de scrimeri, 
tre care Kamuti, Gyuricza, Barany, Kar- 
pati, Horvath, Kovacs, Rejto, Doinolki, 
J uhasz.

© Tînăra înotătoare engleză Dorothy 
Perkins, în vîrstă de 19 ani, a reușit 
marți să traverseze Canalul Mînceii. pe 
un timp foarte rece, realizînd timpul de 
20 h 20 min. In general, traversările 
Canalului Mîiiecii se fac în lunile iulie 
sau august.

și la 25

ma glii ari 
vederea

la Milano cu 
iunie La Bel-

și-au început 
campionatelor 
se vor desfă- 
Torino. Lotul 

priii-

Paul Keres conduce în turneul de șah 
de la Zurich

In turneul internațional de șah de 
la Ziirich, după 7 runde continuă să 
conducă marele maestru sovietic 
Paul Keres cu 6 puncte, urmat de 
Petrosian (U.R.S.S.) 5 puncte, Gli- 
gorici 
bardi 
ca) și 
cîte 4 
tul turneului mai sînt de disputat 4 
runde.

(Iugoslavia) 4!/? puncte, Lom- 
(S.U.A.), Larsen (Danemar- 
Schmidt fR. F. Germană) cu 
puncte fiecare. Pînă la sfîrșt-

Trei partide din 6 s-au 
în runda a 7-a a turneului 
țional de șah de la Moscova : Bron
stein l-a învins pe Bakulin, Vasiu- 
kov pe Tolus, iar Raber a cedat la 
Gufeld. Fruntașul clasamentului, 
Olafsson (Islanda), a întrerupt cu 
un pion. în plus partida cu Bisguier. 
Șanse de cîștig are maestrul A ronin 
la Pachmann. în timp ce partida 
Portisch — Smîslov s-a întrerupt 
într-o poziție complicată. (Agerpres).

terminat 
inferna
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