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PIOTRKOW TRIBUNALSKI, 23 
(prin telefon de la trimisul nostru 
special). — Echipa noastră națională 
a debutat printr-un succes în cea de a 
IV-a ediție a Cttpei Păcii, întrecînd 
formația cehoslovacă cu scorul de 
11—6' (3—0).

Primele 10 minute aparțin adversa
rilor, care domină și câștigă majori
tatea duelurilor la margine și la gră
madă. Rominii revin în atac, dar nu 
se regăsesc de loc și comit multe 
greșeli. Abia în minutul 39 are loc un 
atac clasic pe linia de 3/4, cu Penau 
intercalat și mingea ajunge pe aripi 
la Sava care înscrie la colț: 3—0.

In minutul 51, la un atac în tere
nul cehoslovacilor are loc o grămadă 
deschisă. Balonul este pasat spre li
nia de 3/4. îl prinde Penciu care 
marchează în stil personal, la centru : 
6—0. Chiriac transformă : 8—0. în 
minutul 53, la o tușă in terenul nos
tru, adversarii cîștigă balonul și-l 
transmit lui Farcas care înscrie : 8—3.

în minutul 58, este sancționat un of-, 
said al cehoslovacilor si Penciu trans
formă : 11—3. în minutul 67. Topol 
transformă o lovitură de pedeapsă, 
după un placaj întârziat al lui Iri- 
msseu : 11—6. Arbitrul polonez Lem- 
part a condus jocul cu multe greșeli. 
Formația echipei noastre : Penciu —. 
Sava, Wusek, Irimescu, Ciobănel —• 
Chiriac, Stănescu —- Moraru, Demian, 
M. Rusu — Marinache, V. Rusu — 
Teolilovici, Căpușan. Drobotă.

în cealaltă partidă, Polonia a învins 
R. D. Germană cu 11—0 (0—0).

Vineri, echipa Romîniei va întîlni la 
Siedlce formația R. D. Germane, iar 
duminică, la Zyrardcw. pe aceea a 
Poloniei

DIMITRIE CALLIMACHI

Balcaniada da lupte

Intr-un cadru sărbătoresc au in
put ieri dimineața, ia poligonul Tu- 
iri. întrecerile celei de a Vll-a edi- 
i a campionatelor internaționale de 
r ale R. P. Romîne. La această 
iportantă competiție participă tră
itori din șapte țări: U.R.S.S., R. P. 
olonă. R. I’. Ungară, R. S. Ceho- 
ovacă. R. D. Germană, Anglia și

P. Romînă. După festivitatea de 
ischidere, s-au aliniat la start tră- 
ălorii și trăgătoarele la proba de 
rmă liberă, calibru redus, culcat 
) focuri, taleriștii și pistolarii.

r PROGRAMUL DE AZI...
Ora 9: armă liber,'., calibru redus 

3x40 focuri seniori, pistol viteză, 
manșa a II a, talere aruncate din 
șanț manșa a II-a, 100 t.

...Șl CEL DE MIINE
Ora 9: armă liberă, calibru redus 

3x30 focuri senioare, talere aruncate 
din șanț, manșa a IIl-a, 100 L

[Prima probă terminată miercuri, 
pO focuri culcat) a reunit sportivi 
pioroși și ne-a adus victorii de pres- 
biu. tn trun*ea clasamentului se a- 
b reprezentanții noștri Traian Co
pt — campion internațional al R. P. 
pmine — urmat de Nicolae Cojocaru 

Nicolae Rotam. Deosebit de pasio- 
hntă a fost lupta pentru 
[-4, ordinea fiind 
pbaritele arbitrilor.
Proba 
ctoria 
Ufe, -

locurile
determinată de...

s-a încheiat cu
Dolgobodo-

feminină 
sovieticei Kira 
campioană internațională a 

l P. Romîne —, care a obținut un 
îzultat foarte bun, superior băieți- 
ir: 594 p. Performanțe valoroase au 
:alizat și sportivele romînce Marga- 
da'Hulip și Jaqueline Zvonevschi cu 
31 p. și respectiv 587.

Azi încep

Taleriștii pe standul de tragere. Pri
mul din stingă, reprezentantul nostru 

Ion Dumitrescu.
Foto: P. Romoșan

Astăzi, In solo rioreasco

Start în cea de a Vl-a ediție a „internaționalelor"

întrecerile

CLASAMENT, 
libru redus 60 focuri 

TRAIAN GOGUT 
Nicolae 
muște),

1. 
2.
(9

T. 
C.

Cojocaru
3. Nicolae

Armă liberă, ca- 
culcat, băieți: 

(R.P.R.) 593 p„ 
(R.P.R.) 590 p. 
Rotaru (R.P.R.)

RABȘAN 
COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

de scrimă ale R. P. Romîne
Tncepînd de astăzi, în sala Floreas- 

ca arbitrii vor chema pe planșe tră
gătorii participanți la prima probă 
din cadrul Campionatelor internațio
nale de scrimă ale R. P. Romîne.

Actuala ediție a „internaționalelor" 
se anunță extrem de interesantă, cu

Concursul internațional de motocros
• Pregătiri intense la Brașov • Lista motocicliștilor sovietici și 
bulgari care vor participa la întreceri 9 Alături de echipa noa

stră reprezentativă vor lua startul și 5 formații de club.
La Brașov se fac ultimele pregă- 

ri în vederea concursului interna- 
pcial de motocros care urmează să 
[ceapă duminică. Traseul de pe va- 
a Răcădăului corespunde în pre- 

pnt tuturor cerințelor pentru a putea 
pzdui apropiatele întreceri. Startui 
li probele concursului se va da cu 
putorul unor semafoare luminoase, 
[arcursul, suficient de lat ca să 
brrnită depășirile, va fi marcat prin- 
-un șir de stegulețe și jaloane și 
htorită amplasării lor va putea ti 
Ezibil pe absolut intregu) circuit.

Din Uniunea Sovietică a sosit la 
federația noastră de specialitate lista 
cu alergătorii care vor participa la 
concursul internațional. Aceștia sînt: 
Evgheni Dolgodvorov. Iuri Roman, 
Anatoli Saveliev, Varde Gros. Ei 
sînt însoțiți de Nikolai Teleghin — 
conducător și Boris Panterov — an
trenor. De asemenea, ne-au parvenit 
și numele motocicliștilor bulgari : 
Ciubrikov. Zverkov, Daskalov, Stan- 
cev și Tunibev. După cite am fost in
formați alergătorii bulgari vor face 
deplasarea pînă la Brașov pe moto
ciclete.

Motociclîștii din R. D. Germană au 
confirmat participarea și și-au anun
țat sosirea la Brașov pentru vineri 
dimineață.

Federația romînă de molociclism a 
alcătuit lotul care ne va reprezenta 
la concursul internațional. Acesta cu
prinde pe Tr. Macarie, M. Pop, O.

(Continuare tn pag. a 2-a)

învingători greu de anticipat. Expli
cația ? In fiecare probă își vor mă
sura cunoștințele, forțele și desigur... 
stăpînirea de sine, foarte mulți trăgă
tori de valoare europeană, prezenți în 
repetate rînduri la cele mai importante 
concursuri de scrimă de pe continent.

In acest sens, iubitorii scrimei din 
țara noastră sînt nerăbdători să-i re
vadă pe excelenții trăgători polonezi 
Zub, Bloch, Orzechowska, Szymanska, 
alături de redutabilii maghiari Rostas, 
Delneki, Szabo și Szekeline sau re
prezentanții R. D. Germane, Jănicke, 
Hanke, Richter și Kaiser.

In „tabăra" scrimerilor țării noas
tre domnește multă încredere. Ultimele 
concursuri de verificare și mai recent 
„zonele" campionatului republican 
ne-au dovedit că în majoritatea cazu
rilor trăgătorii noștri au atins la a-

ATENA 23 (prin telefon de la tri
misul nostru). După o călătorie obo
sitoare, marți la ora 16 Ioturile 
reprezentative de lupte clasice și lup
te libere ale R.P.R., participante ta 
cea de-a Xl-a ediție a Jocurilor Bal
canice, au ajuns in capitala Greciei. 
Cu toată oboseala, fiecare sportiv era 
dornic să viziteze acest oraș, in care 
intilnești la tot pasul vestigii ale tre
cutului milenar.

Gazdele, reprezentanți ai federației 
de lupte, ne-au primit prietenește, 0- 
ferindu-ne buchete cu flori. L-au re
cunoscut pe V. Bularca, pe I. Cernea, 
l-au îmbrățișat pe D. Pirvulescu. Era 
și tiresc să fie așa. In cele 10 edi
ții de pînă acum ale JiB. s-au legat 
prietenii, s-au făcut schimburi de ex- 
per.ență folositoare, intr-un cuvint 
s-a pus umăr lingă umăr pentru pro
gresul luptelor în țările balcanice.

Conferința care se ține astăzi (ieri 
n.r.) va dezbate probleme esențiale 
pentru viitorul acestor jocuri, atît m 
ceea ce privește regulamentul de con
curs, organizarea viitoarei ediții a 
J. B., dar mai ales chestiunea extin
derii schimbului de experiență, a 
metodelor de antrenament etc.

Importanța care s-a dat aees+ei e- 
diții rezultă și din faptul că majori
tatea membrilor biroului Federației 
Internaționale de Lupte, în frunte cu 
dl. R. Coulon sînt prezenți la Atena. 
Au venit, de asemenea, vicepreședin
tele F.I.L.A., D. Emre, secretarul co
misiei tehnice, M. Ercegan și M. Ma
tura.

Ca arbitri, în afara celor care apar
țin de țările participante, vor func
ționa și Rene Oren (Franța) și Mus
tafa (R.A.U.).

V. GODESCU

La întrecerile „Cupei ora
șelor balcanice" de la Sofia 
opt boxeri romîni 
PUIU, GHEORGHIU, DINU 
MIHALIC, MONEA, NICO- 
LAU Șl MARIUȚAN) s-au ca
lificat în finalele care se vor 
disputa astă-seară. (Citiți a- 
mânunte în pag. a IV-a).

(CIUCÂ,
-------1,

(Continuare tn pag. a 2-a)

„cărți de vizită" : 
liderul campiona- 
S. Monaco, bine- 
din prima ligă — 

Franței. Oaspeții

Iată o por/iune din traseul de pe valea Răcâdăului pe care va at ca loc și con
cursul international de motocros ce sa va dcsjășura duminică. (In fotografie: 

aspect dintr-o fază de campionat desfă furată anul trecut)

susține al 7O-Iea meci internațional 
în compania 
din prima

reputatei echipe 
ligă, franceză

Stadionul „23 August* găzduiește 
astăzi o întîlnire internațională de 
fotbal de mare atracție între două e- 
chipe cu frumoase 
Dinamo București, 
tu lui nostru, și A. 
cunoscuta formație 
profesionistă — a 
noștri — sosiți ieri seară cu avionul — 
au la activul lor numeroase succese, 
printre care — după cum subliniam și 
cu alt prilej — cîștigarea ediției 
1959—60 a Cupei Franței și a campio
natului pe anul 1960—61. Cotată prin
tre echipele fruntașe ale fotbalului
francez, echipa din Monaco se bucură 
de aprecieri din cele mai frumoase
din partea specialiștilor francezi și 
străini, unanimi în a recunoaște că 
„ll“-le monegasque (cum î se spune 
în Franța) este una din echipele 
care „practică cel mai bun fotbal" 
(revista „Miroir du football"). Stilul

echipei este 
marcă aceeași 
lenții săi tehnicieni care fac ca balo
nul să se plimbe la firul ierbii, care 
joacă direct, multiplicind pasele și u- 
tilizind „un-doi“-urile. In orice im-

imprimat — cum re- 
revistă — de „exce-

Ora 15.15: DINAMO—VESTI
TORUL (campionatul de juniori al 
orașului București).

Ora 17: DINAMO-A. S. MO
NACO (arb.: 
tușă I. Berdilă

N. Mihăilescu, la 
și Gh. Geangu).

Monaco caută să-șiprejurare echipa 
impună maniera de joc".

Lucru, poate curios: echipa Monac® 
este dezavantajată ori de cîte ori joacă 
pe... teren propriu, din cauza stării

acestuia (este tare). De aceea, aseară 
la sosire, oaspeții s-au interesat in 
primul rînd de calitatea terenului din 
București, pe care vor evolua. Aflînd 
că gazonul de la „23 August* întru
nește toate condițiile pentru a obține 
calificativul foarte bun, ei au lăsat să 
se înțeleagă că vor furniza un specta-i 
col de calitate.

Lotul oaspeților, care a sosit ieri 
în jurul orei 16 cu avionul, este alcă
tuit din 17 persoane, dintre care 13 
jucători. Aceștia sînt : Hernandez. No
vak, Thomas, Hidalgo, Ludo. Bian- 
cherî. Roy, Taberner, Theo, Djîbrille, 
Cossou, Hess, Carlier.

N-au făcut deplasarea, fiind acciden
tați, Dotiis, Arteleza și Garofalo. Pen
tru meciul de astăzi antrenorul Lucien 
Leduc s-a fixat asupra următorului 
„11“ : Hernandez — Novak. Thomas —

(Continuare tn pag. a 3-a)



Marginalii
• Iubitorii de gimnastică din Re

șița au urmărit duminică după-amia- 
ză întîlnirea dintre selecționatele de 
tineret ale R.P. Romîne și Iugoslaviei, 
revanșa întilnirii disputată în anul 
1961 la Novisad. Ca și acum un an, 
victoria a revenit tinerelor noastre 
gimnaste, datorită unei superiorități 
evidente la toate aparatele. Se im
pune a fi subliniat faptul că, deși 
mai tinără decit selecționata iugo
slavă, echipa noastră de tineret a 
realizat o victorie la o diferență a- 
preciabilă, iar în clasamentul indivi
dual patru gimnaste romîne (și puțin 
a lipsit ca cifra să fie 5) au ocupat 
primele locuri. Dacă menționăm și 
faptul că la toate aparatele, dar în
deosebi la sol, paralele și birnă, exer
cițiile gimnastelor noastre au fost de 
o dificultate mai mare, putem apre
cia ca bună evoluția reprezentativei 
noastre și pentru succesul repurtat 
tinerele ei componente merită feli
citări.

la concursul de la Reșița
• Ținînd seama că în acest an e- 

chipa noastră de tineret mai are în 
față o intilnire interțări (cu R.P. Un
gară, la Budapesta), 
este necesar să vedem 
negative ale stadiului 
gătire a formației.

Săriturile continuă 6ă rămînă 
„punctul slab" al echipei. Este adevă
rat, la Reșița mai multe gimnaste ale 
noastre au prezentat un „stind pe 
miini", dar se impune ca acest pro
cedeu să fie repetat de multe ori 
pină cind va fi bine însușit și stă- 
pînit de către toate componentele e- 
chipei. La paralele nu toate gimnas
tele se prezintă încă cu exerciții su
ficient de dinamice, iar această de
ficiență iși are explicația atit in ne
siguranța sportivelor, cit și în insu
ficienta preocupare pentru compo
ziție. Se impune de asemenea, ca ele
mentele acrobatice grele și „stindu- 
rile pe miini" de la birnă să fie mai 
mult exersate pentru a fi bine stă- 
pinite în concurs. La Reșița s-a greșit

considerăm că 
și unele laturi 
actual de pre-

Campionatul republican de juniori
Etapele campionatului de juniori 

la gimnastică, a cărui finală va avea 
loc la 22 - 24 iunie la C3uj, sint în 
plină desfășurare. Corespondenții noș
tri ne-au trimis unele rezultate de la 
aceste etape, pe care le publicăm 
mai jos:

București. La faza pe Capitală a 
campionatului de juniori au partici
pat peste 160 de concurenți. Merită 
evidențiată comportarea tinerilor spor
tivi de la Clubul sportiv școlar care 
au ocupat majoritatea primelor 
locuri.

Rezultate: FETE, cat. a II-a jun.:
1. Rodica Iulica (Șc. m. 35) 54,25 p;
2. Dana Craja (C.S.Ș.) 54,10 p; 3. Ma
ria Crincean (C.S.Ș.) 54,10 p; cat. I 
jun.: 1. Diana Toma (Dinamo) 
p; 2. Elena Straton (Ș.S.E. nr. 1) 
p; 3. Ana Zaharia (Ș.S.E. nr. 1) 
p; cat. a II-a sen.: 1. Rodica 
teanu (Dinamo) 76,00 p; 2. Lucia 
riță (C.S.Ș.) 74,90 p; 3. Rodica Știrbu

(C.S.Ș.) 71,66 p; cat. I sen.: 1. Zoia 
Știrbu (C.S.Ș.) 73,80 p; 2. Marilena 
Pop (C.S.Ș.) 68,50 p. BĂIEȚI, cat. a 
II-a jun.: 1. Aurel Bălan (Ș.S.E. nr. 
2) 73.95 p; 2. Nicolae Achim (Ș.S.E. 
nr. 2) 
(Ș.S.E.
Petre 
Petre
Dumitru Vișan (C.S.Ș.) 71,45 p: cat. 
a II-a sen.:
107,65 p; 2. 
101,00 p.

73,05 p; 3. Octavian Anghel 
nr. 2) 71.45 p; cat. I jun.: 1.

Mihaiuc (C.S.Ș.) 73,20 p; 2. 
Potcovaru (C.S.Ș.) 71.55 p; 3.

1. Al. Bogdan (C.S.Ș.) 
Ion Popov (Ș.S.E. nr. 1)

IOSIF KAUFFMAN

in trecerile fazei pe oraș

64,50
64,20
63,80 
Apă- 
Chi-

REUNIUNI
• Luni seara au continuat pe are

na Timpuri Noi (Dudești) întrecerile 
din cadrul „Cupei Olimpia". Partida 
care a stîrnit cel mai viu interes s-a 
disputat î“tre C. Anton (CI. sportiv 
școlar) și Gh. Dumitru (Metalul). 
Boxerul de la C.S.Ș. a acționat calm, 
cu lovituri variate, parind in același 
timp aproape toate atacurile adver
sarului, și firește, a ciștigat partida.

CLUJ. La
au participat 55 de gimnaști și gim
naste. Rezultate frumoase au obținut 
elevii de la Clubul sportiv școlar (an
trenori Francisc Darvaș și Andrei Ba- 
tiz). Slab s-au prezentat sportivii de 
la C.S.M., Școala sportivă de 
și Știința.

Rezultate: FETE, cat. I jun.:
Nagy (Voința) 68.45 p;
(C.S.Ș.) 
64.20 p;
(C.S.Ș.) 
(C.S.M.) 
(CAM.)
Marti novici (C.S.Ș.) 64.70 p; 2. J. Oană 
(C.S.Ș.) 64.40 p. BĂIEȚI, cat. I jun.: 
1. P. Didac (C.S.Ș.) 88.45 p: 2. S. Mathe 
(Voința) 87.60 p; 3. A. Kun (C.S.Ș.) 
85,45 p: cat. a II-a sen.: 1. S. Kilin 
(C.S.Ș.) 104,05 p; 2. A. Socaciu (Vo
ința) 101.85 p; 3. L. Boroș (C.S.Ș.) 
101,00 p.

elevi

I. BRETAN, coresp

• La Craiova 6-a disputat zilele 
trecute întilnirea dintre echipei*- 
C.S.O. și Dinamo București. Gazdele 
și-au adjudecat victoria cu scorul de 
13—7. Cîteva rezultate: C. Dumiti-c 
(CSO) b. p. S. Crăciun (D). M. Goai.- 
ță (CSO) b.p. Gr. Dumitrescu (D). 
P. Deca (CSO) b.p. I. Astaloș (D), C. 
Stănescu (D) egal 
<CSO), C. Ciurea 
(CSO).

cu Gh. 
(D) b. p.

Buza i u 
Macovej

D DOBRIN, coresp.

• Boxerii din 
recent o 
rul de 16—4 în dauna celor de la Pro
gresul București. întîlnirea a fost vi
zionată de clica 4000 de spectatori. 
Ca surpriză, notăm victoria lui V. 
Manolache (CSO) asupra lui Al. Ba- 
riciu I Jată celelalte rezultate: Șt. Mi- 
hăilescu (P) b.p. Al. Dumbravă (CSO), 
N. Munteanu (CSO) b.p. Gh. Stăncuț 
<P), P. Pavel (CSO) b. ab. 2 I. Cră
ciun (P), N. Popa (CSO) b. p. D. Fie- 
raru (P), S. Bogoi (CSO) b.p. M. Dia- 
mandeseu (P), A. Gănescu (P) b. p. 
Gh. Eremia (CSO), M. Tache (CSO) 
b.p. D. Anghel (P), V. Bogoi (CSO) 
b.p. Gh. Constantin (P), O. Cioloca 
(CSO) b.p. E. Schnap (P).

Galați au
frumoasă victorie

repurtat 
cu sco

GH. ARSENE, coresp.

• Pe stadionul „23 August" din 
Cîmpulung Muscel a avut loc 
nlrea dintre echipele Muscelul șl U- 
nirea Buc. Boxerii localnici au cîști- 
gat partida cu scorul de 14—6. Iată 
cîteva rezultate tehnice: I. Vișinescu 
(M) 
(M) 
b.p. 
ab.

b'.iil-

b.p. V. Mihăilă (U), Șt. Mihai 
b.p. I. Lungu (U), I. Fierea (M), 
A. Enuș (U), V. Tudose (U), b.

2 G. Arsene (M).

V. POPESCU, coresp.

CONST. MACOVE1

( U miare din 1)

u-

Concurs la Piteștiooooooooocoo,
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place d'crec-

în această 
cineva : so-

re 
se- 
pe

200
sat 
di—ar trebui să 

rectorul Ion Albu

întinderea 
școlii, 

cei 
din

sport,

nu la elementele grele, ci la cele 
șoare (căderea Corneliei Savu, care 
a privat-o de un loc mai bun în cla
sament), fapt ce arată că trebuie să 
se lucreze serios încă pentru dobîn- 
direa siguranței necesare.

In perioada cane a rămas pînă la 
întilnirea cu reprezentativa R.P. Un
gare, tinerele noastre gimnaste au 
suficiente posibilități pentru a-și de- 
săvîrși pregătirea, și, firește, pentru 
a termina învingătoare și în întrece
rea de la Budapesta.

„CUPA REGIUNILOR 4 IN PLINA DESFĂȘURĂ
• Jocurile din prima etapă a „Cu

pei regiunilor" s-au bucurat de un 
frumos succes în regiunea Ploiești. 
La întreceri au participat echipe din 
raioanele Cislău, Mizil, Ploiești, Tîr- 
goviște și Buzău. Partidele s-au dis
putat în două centre: la Văleni și 
Cislău, fiind urmărite de un număr 
mare de spectatori. Trebuie mențio
nat că la aceste jocuri au participat 
o serie de echipe înființate recent, 
cum sint: Colhoznicul Cislău, Știința 
Văleni, Victoria Cojanu ș.a., care au 
avut o comportare bună. In finală 
6-au calificat echipele Petrolul Urlați

și Colhoznicul Cislău. Acestea 
disputat intiietatea la Mizil, vi 
revenind primei echipe. Astfel, 
trolul Urlați va reprezenta la 27 
regiunea Ploiești în întilnirea cu 
prezentativa regiunii Iași.

• Lupta pentru calificare în 
pa a II-a a „Cupei regiunilor" 
dat între echipele Mureșul Ludu
Recolta Bîia. Au învins la cap 
unor întreceri viu disputate j 
rii primei echipe care va repre 
regiunea Muneș-Autonomă Mag 
în întîlnirea cu echipa Avintul 
din reg. Suceava.

Start in a Vl-a ediție a „internaționalelor
avansat
Zilahi 
Maria

Paula Lăzărescu 
(floretă fete), Stelian, Dobrescu și 
Haukler (spadă). Mustață, Vintilă și 
Rohoni (sabie) ni se par a fi cei mai 
îndreptățiți să aspire la locurile frun
tașe.

Evenimentul sportiv pe care il va 
găzdui Capitala stirnește un interes 
deosebit și in rindul delegațiilor par
ticipante. Conducătorul delegației R. D. 
Germane, Ursula Seider, ne-a spus: 
„Am primit cu bucurie invitația fede-

ceasta oră un stadiu 
gătire. Mureșanu și 
băieți). Olga Szabo, 
Geta Sachelarie și

de pre- 
(floretă 

Vicol,

rației dv. Ne-am pregătii cu atenție 
un sezon întreg, astfel că așteptăm cu 
destul optimism primele asalturi. Ne 
punem mari speranțe, mai ales în Jă- 
nicke și Hanke. Peste rezultatele în
trecerii, am dori insă să triumfe 
tenia, lucrul ce) mai de preț in 
întrecere sportivă".

„Pentru noi — ne-a declarat 
Ubiki, conducătorul delegației
neze, concursul de la București are o 
mare importanță. Cițiva dintre cei mai 
buni trăgători ai lotului urmează să 
susțină aici un ultim examen înaintea 
unor confruntări internaționale apro-

prie- 
orice

Jerzi
polo-

piate. De felul cum vor trage la B 
rești depinde direct selecționarea 

„S intern nespus de măguliți 
ținut să nc spună șeful deleg 
sportivilor din R.A.U, Abdel Mo 
El Sobki, de invitația făcută. La 
scriina se bucură de multă popula 
te. La București am deplasat ci 
dintre trăgătorii cei mai in formă 
care nădăjduim să fim la înălțime

Prima probă a „Internațional 
este cea de floretă băieți. Sferturi! 
finală vor începe la ora 9. La 11 
avea loc semifinalele. Apoi (lela 
17,30, finala. (Festivitatea ofici 
deschidere a fost fixată pentru ora 
Mîine, la aceleași ore. se dispută 
trecerile din cadru) probei de f

CONCURSUL INTERNATIONAL
Dl MOIOCDOS

(Urmare din pag. 1)

Dovitz și M. Dănescu. în afara s 
tivllor amintiți, la alergări vor 
participa și cinci echipe alcătuite 
cite patru alergători, reprezentînd 
burile Steaua, Dinamo, Steagul 
Brașov, Voința București, C.S.M. 
șița și Poiana Cimpina.

Atit motocicliștii oaspeți cit și 
gătorii romlni vor trebui să fie 
zenți la Brașov cel mai târziu vi 
dimineața în vederea ședinței teii 
și a verificării! motocicletelor. An 
namentul oficial va avea loc 
bil in cursul dimineții de simbătă.

1. M. 
Șinca2. F.

D. Pop (C.S.Ș.) 
cat. a II-a sen.: 1. R. Baizat 
72.80 p;

6S.40
69.15 p:

66.35 p; 3.

2. M. Keresztes 
p; 3. M. Losonczi 
cat. I sen.: 1. M.

PETRE NAGY

Pe 
au

raion 
reu-

jun.:

LUGOJ. întrecerile etapei 
a campionatului de juniori 
nit 32 de concurenți.

Rezultate: FETE. cat. a Il-a
1. Silvia Tomescu, 2. Mariana Boteanu. 
3. Aurica Tomcș; cat. 1 jun.: 1. Ma- 
ricica Irimiaș. 2. Adina Velicescu, 3. 
Carolina Zoter. BĂIEȚI, cat. a II-a 
jun.: 1. Al, Babeț. 2. Francisc Ghena- 
de, 3. Vasile Coșariu; cat. I jun.: 1. 
Constantin Biriș, 2. Ion David, 3. 
Francisc BelsaL

Doi dintre favoriții „internațio- s 
notelor" de scrimă ode R. P. Ro- Ș 
mine din acest an: floretistul Tă-f 
nașe Mureșanu (R.P.R.) și sabre-ț 
rut Ryszard Zub (R.P.P.) văzuți ’ 
de Neagu Rădulescu. J

IOAN LEȘ I

PITEȘTI (prin telefon). Peste 3500 
spectatori au asistat simbătă după 
amiază și duminică la un reușit con
curs de călărie la cere au luat parte 
călăreți din cluburile bucureștene 
Steaua, Dinamo și Știința. Iată 
zultatele înregistrate: Obstacole 
miușoară: 1. E. Oltea»u (Steaua)

■Satul v v

‘x* De ce nu vrea sa auda de sport Ion Albu?
Garvăn... 

dobrogean 
la jumătatea 
mului dintre Ma
cin și Brăila este, in aceste zile, par
că mai liniștit ca oricind. Colectiviștii, 
cele aproape 1.000 de brațe ale gospo
dăriei se află departe, pe ogoarele 
fără haturi ale satului, di nd bătălia 
pentru viitoarele recolte bogate. Și 
totuși, din 50 in 50 de minute, intre 
două clinchete de clopoțel, peste sat 
se revarsă larma, atunci cind cei 200 
de elevi ai școlii de 8 ani din sat 
ies in curte, în recreație sau cind 
vreuna din clase este prezentă la 
ora de sport...

Sport... Da, la Garvăn, ca și in 
întreaga țară, alături de învățătură, 
copiii fac și sport. Și tare îl mai în
drăgesc ! II îndrăgesc la fel ca Și en- : 
tuziastul lor învățător, Vladimir Ber
ceag, care se străduiește să împărtă
șească tot mai mult din cunoștințele 
lui micilor sportivi.

Cu ani in urmă, cind a venit învăță
torul Berceag in satul Garvăn, spor
tul făcea pe aceste meleaguri abia 
primii pași. Dar, printr-o muncă des
fășurată cu dărnicie, învățătorul Ber
ceag a reușit să alcătuiască o echipă 
de oină, să atragă tineri țărani in 
practicarea trîntei, a tenisului de 
masă. Și iată primele succese, despre 
care iți vorbesc cu mindrie nu numai 
tinerii ci și cei virstnici. Pentru toate 
acestea, tinerii l-au ales pe învățăto
rul Vladimir Berceag, președinte al 
asociației sportive din Garvăn.

Mai 
apară 
pentru 
tural. 
palete 
joacă 
învățător intenționează să alcătuiască 
Și o echipă de polo. Apă e cită vrei 
aici. Dunărea se află doar la doi pași. 
Și sint atițla băieți care știu să înoate 
foarte bine.

tirziu, la școală au început să 
un teren de volei, o groapă 
sărituri, iar la Căminul cal- 

o masă nou-nouță de tenis, cu 
Si mingi de acelea cu care se 
în marile competiții. Inimosul

NOTE CRITICE
lotuși, învățătorul Berceag și 

școlarii săi sint supărați. Treburile 
nu prea merg așa cum s-ar cuveni. 
Mai sint oameni care au rămas in 
urma vremii, inerți la pașii uriași pe 
care sportul ii face, alături de cul
tură, in satele noastre.

Unul 
rectorul 
nici nu 
vrut în
menajarea unor 
curtea școlii. N-a vrut să țină cont 
in această privință nici măcar de 
ordinul M.I.C. Iar entuziasmul tineri
lor sportivi care au îmbrăcat pentru 
prima oară un tricou, l-a lăsat la fel 
de... rece.

dintre aceștia este chiar di- 
școlii din Garvăn. Ion Albu 
vrea să audă de sport. N-a 
ruptul capului să audă de a- 

terenuri simple în

Peste 
din jurul 
acolo unde 
de elevi 
facă

și învățătorul Cris- 
tache Crăciun (sub privirile indiferente 
ale inspectorului metodist al' Sfatului 
popular al raionului Macin) au tras o 
fășie de arătură, și pentru „liniștea" 
locuinței lor, aflată chiar in incinta 
școlii, au sădit stinjenei îngrădind 
totul cu un gard de papură. Au făcut, 
chipurile, o alee, cum ii 
torului să spună...

Ni se pare totuși că 
„operă" a mai intervenit
ția directorului. „Mai puțin sport și 
mai multă liniște", iată dorința sofiei 
directorului școlii care, în urmă cu 
puțin timp, a „invitat" echipa de 
volei să meargă acasă, să se... odih
nească.

Cită „grijă". Dar directorul și so
fia sa au uitat ceva: că elevii șco
lii vor să facă sport. Ei sint dornici 
de mișcare in aer liber, vor să devină 
mai viguroși. Acest lucru este cazul 
să-l știe directorul Ion Albu și cei
lalți care stau cu mimile la piept cind 
e vorba de sport. Este cazul ca or
ganele în drept — Secțiunea de in- 
vățămînt și cultură și consiliul raio
nal UCFS Macin — să ajute pe a- 
cest om să-și schimbe atitudinea. Și 
de dorit ar fi cit mai repede !

Seniorita 0 p. 53 3 sec.; 2. Cr. Ț 
(Steaua) pe Simplon 0 p. 57,9 
3. Elena Ionescu (Știința) pe 
na 0 p. 59 sec.; Obstacole — uș 
1. V. Dobeanu (Dinamo) pe Vă 
0 p. 59,3 sec.; 2—3. A.
(Steaua) pe Sebeș și Gedu cu 0 
1:04.6 
1. O.
1:27,2; 
zat 0
1. D.
30,1 sec.; '. 
p. 32 sec.; 
p. 34 sec.; 
lăreți: 
Recer 
*>:34 1: 
bea nu
3 P-
Cr. Țopescu) 4 p. 2:27,3; Obstaco 
durată: 1—2. E. Olteanu pe Seni 
și V. Dobeanu pe Ri pensia cu cite 
p; 3—4. Maria Stan (Știința) pe Pa 
și E. Boiangiu (Dinamo) pe Vifor 
cite 28 p; Obstacole — echipe 2 c 
reți: 1. Dinamo (Recer și Longo 
Hala și Gloria); 2. Steaua (Călug. 
toiu și Topescu pe Recova și Gei 
Obstacole — forță : 1. Recer pe Ha
2. Hering pe Retezat. Obstacole — fi 
progresivă: 1. Călugărițoau pe Rx 
va (1.60 m.). 2. Hering pe Rele 
(1.50 m.); 3. Recer pe Agata (1.50 1

și 1:06,5; Obstacole — mij 
Recer (Dinamo) pe Agata 
2. D. Hering (Steaua) pe 
p. 1:29,1. Obstacole — juni 
Velea (Știința) pe Sadea, 

2. A. Dcnescu pe Se 
; 3. D. Velea pe Flori 
; Obstacole — ștafetă 2

1. Dinamo (Al. Longo și 
pe Gloria și Agata) cu 0
2. Dinamo (V. Puiu și V. 
pe Glaucos și Ri pensia)

2:45,0; 3. Steaua (E. O

1. CHILIBAR-coresp. rej

De la I. E. B. S.
Biletele pentru cuplajul de fotb 

contînd pentru camp. cat. A D 
namo Buc. — Metalul Tkgoviște 
Progresul — Știința Cluj, card ti 
avea loc duminică 27 mai a.cl J 
stadionul „23 August", se pur» î 
vînzare incepînd de azi joi 24 nu 
la casele de bilete obișnuite.

CONSTANTIN ALEXE



! il 'SPORTURI NflUTICE

Deși a dominat categoric, Metalul Tirgoviște
Cluj. Rezultat: 0-1 (0-0)

TIRGOVIȘTE, 23 (prin telefon). — 
Așteptată cu mult interes, întîlnirea 
dintre Metalul și Știința Cluj nu s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic și acea
sta atit din cauza oaspeților care s-au 
apărat cu disperare cu 8—9 jucători 
pe linia de fund, cit și din cauza ar
bitrajului prestat de I. Gheorghiță 
(Buc).

Restantele din categoria B
Scria 1 : PRAHOVA PLOIEȘTI-

FLACARA MORENI 1-0 (1-0).
Seria a II-a : PORTUL CONSTAN

ȚA—C.S.M. MEDIAȘ 4-0 (2—0).
După un joc viu disputat localnicii au 
obținut o victorie meritată, la un 
scor concludent. Punctele au fost în
scrise de Șeitan min. 12 și 71, Marin 
min. 40 și Ionescu min. 62. (Cornel 
Popa—corcsp).

Seria a lll-a: INDUSTRIA SIRMEI 
CIMPIA TURZII—C.S.O. BAIA MARE 
6—0 (1—0). 4.000 de spectatori au a- 
sistat la un meci de bună factură teh
nică in care gazdele și-au surclasat 
adversarii. Au înscris : Raab min. 26, 
Jack min. 48, V. Copil min. 68, T. 
Copil min. 76, Adam min. 80, Ghețan 
min. 86. (P. Țooea-coresp).

Din primele minute metalurgiștii au 
asaltat poarta lui Moguț, care a apă
rat excepțional în tot cursul partidei, 
salvînd goluri gata' făcute. Atacul gaz
delor a greșit însă tactic, aglomerînd 
jocul pe centru.

Prima repriză a fost de uzură, con
fuză și din cauza arbitrajului, de a- 
semenea confuz. Numeroase faulturi 
comise în careu de apărarea studen
ților au rămas nesancționate. La re
luare metalurgiștii atacă și mai insis
tent, însă înaintașii ratează bune oca
zii în min. 55, 59 și 70 prin Cruțiu, 
Chiriță și fordache. In schimb, studen
ții contraatacă cu succes în min. 80 și 
la un schimb de pase H. Moldovan— 
Băluțiu, ultimul înscrie punctul victo
rios. Raport de cornere 8—3 pentru 
Metalul.

METALUL: MARCU — TOMESCU, 
Prandea, POPESCU — NIȚESCU, Pe 
trescu — Cruțiu, Mureșan, Cazacu, 
Niculescu (din min. 46 lordaclie), Chi
riță.

ȘTIINTA: MOGUT — KROMELY, 
MUREȘĂN, CÎMPEANU — GEOR
GESCU, Popescu — Suciu, Marcu, 
Gane, Băluțiu, H. Moldovan.

M. AVANU — coresp.
La tineret: Metalul — Știința Cluj 

0-1 (0-0).

Astăzi-două restanțe) La Tulcea, deosebit interes 
din „optimile” Cupei pentru „Cupa Sportul popular'" 

la caiac-canoeProgramul fotbalistic al zilei de as
tăzi cuprinde, pe lingă partida inter
națională Dinamo București — Mona
co, două jocuri de Cupă, în cadrul eta
pei „optimilor de finală" :

La Galați: Rapid București — La
minorul Roman (arbitru: V. Palades- 
cu-Galați).

La Sibiu : Chimia Govora — Steaua 
București (arbitru : C. Geană-Brașov). 
, *aP^a P^atJer‘ >?. Prinz,la Ga-' alllB)(alt Hluvralle 5V VUI ulspu, 

rai*-*» 

venind de la Turda, unde a jucat du
minică (de la Sibiu bucureștenii se vor 
îndrepta spre Timișoara, pentru me-( 
ciul de cainpiona-t cu Știința).

Ambele echipe din București sînt fa
vorite în întîlnirile de azi.

— Duminică, pe lacul snagov, „Cupa Păcii"

4

NOTE, ȘTIRI
FAZA FINALA A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE JUNIORI

Una din cele mai importante com
petiții ale fotbalului nostru este cam
pionatul republican de juniori, care 
în fiecare an. angrenează sute de e- 
chipe. In prezent, campionatele locale 
(orășenești și regionale) sînt pe 
punctul de a fi încheiate. De altfel, 
federația a fixat data de 27 mai pină 
la care trebuie comunicate echipele 
campioane regionale, care vor parti
cipa la faza zonală și apoi la inter
zonală. Regiunea Galați, de pildă, și-a 
desemnat campioana : ȘTIINȚA
GALAȚI, oare a dispus cu 4—1 de La
minorul Brăila, iar în orașul Bucu-

Bimio-rioNuo
(l rmare din pag. 1)

Hidalgo, Ludo, Biancheri — Djibrille, 
Theo, Cossou, Hess, Carlier.

Solicitat pentru o scurtă declarație, 
dl. Antoine Romagnon, conducătorul 

-tjffl*gației, ne-a spus : „Ne vom stră
dui să practicăm un fotbal care să 
placă exigentului public bucureștean și 
care să mulțumească și pe conducăto
rii Federației Romine de Fotbal care 
ne-au făcut o primire foarte călduroa
să".

Dinamoviștii s-au pregătit cu grijă 
și așteaptă cu nerăbdare partida de 
astăzi : este a] 70-lea meci internațio
nal din palmaresul clubului Dinamo 
și... doresc să se reabiliteze în fața 
spectatorilor bucureșteni după înfrîn- 
gerea suferită duminică în Cupă. în 
plus, vor să reediteze succesul de a- 
nul trecut din meciul cu o altă for
mație franceză fruntașă, Racing Club 
Paris. Dinamoviștii au posibilități să 
realizeze un rezultat bun, printr-o 
comportare la nivelul celor cu care 
ne-au obișnuit în partidele interna
ționale. Ei vor alinia, după toate pro
babilitățile, formația : Datcu, (Uții)—- 
Popa, Nunweîller HI, Ivan—Ștefan, 
V. Alexandru (Nunweiller IV) — 
Pircălab, Varga. Ene (Frățilă), Țircov- 
nicu, Eftimie (V. Anghel).

rești, deși mai sînt de jucat cîteva 
restanțe, totuși campioana este cu
noscută : DINAMO, actuala dețină
toare a titlului republican.

Federația a fixat datele de dispu
tare a turneului final, în care jocu
rile sînt eliminatorii. lată-le: 10 iunie 
și 17 iunie (faza pe zonă), 24 iunie 
(faza interzonală sau semifinalele) și 
1 iulie (finala la București). Cele 
17 echipe campioane (16 regionale și 
campioana orașului București) vor fi 
împărțite în patru zone: Suceava, 
Iași, Bacău și Galați (zona I), Banat, 
Crișana, Cluj și Maramureș (zona a
II- a), Ploiești, Brașov, Hunedoara și 
Mureș-Autonomă Maghiară (zona a
III- a), București, Argeș, Oltenia, Do- 
brogea și București-oraș (zona a
IV- a). Intrucît în zona a lV-a sînt 
cinci echipe, se va disputa un meci 
de calificare la o dată care va fi sta
bilită, înainte de începerea fazei pe 
zonă.

Programul întregii competiții va 
alcătuit de federație zilele acestea.

PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN CAPITALA

Duminică sînt programate în Bucu
rești mai multe jocuri de campionat, 
care se vor disputa astfel:

CATEGORIA A. — Stadionul „23 
August", ora 15.15: Dinamo Bucu
rești—Metalul Tirgoviște; ora 17 : 
Progresul—Stiinta Cluj.

CATEGORIA -B. — Teren Gloria, 
»ra 10.30: Metalul—Chimia Govora; 
meciul Olimpia—Portul Constanța se 
va disputa sîmbătă la orele 17, pe te
renul Olimpia (C.A.M.).

TINERET. — . .............
ora 10: Dinamo 
Tirgoviște ; teren Progresul, 
Progresul—Știința Cluj.

Stadionul Dinamo,
București—Metakri 

ora 10:

La 
intense 
ției de 
Sportul 
stîrnește un deosebit interes în rindu- 
rile sportivilor tulceni. După cum am 
mai anunțat, întrecerile se vor disputa 

și vor angrena sportivi din Tulcea, 
Sulina, Periprava și Murighial.

Probele prevăzute în program 
următoarele:

CAIAC: simplu 500 și 1000 
tri, dublu 500 și 1000 metri, caiac

Tulcea se fac în aceste zile 
pregătiri în vederea competi- 
caîac-canoe dotată cu „Cupa 
popular". Această competiție

Actualități
a campionatului 

programează
• Etapa a Vll-a 

categoriei A de polo 
pentru duminică 27 mai două par
tide : la București, echipa Progresul 
va întilni, la ștrandul Tineretului, pe 
I. C. Arad, iar la Oradea, formația 
locală, Crișana va primi replica echi
pei Industria Linii Timișoara.

• Reprezentativa de polo a țării 
noastre care a participat cu succes la 
turneu) desfășurat săptămîna tre
cută la Magdeburg clasindu-se pe lo
cul II, după puternica selecționată 
a R. P. Ungare, a sosit ieri la Bel
grad. După ce vor efectua o pregă
tire comună cu reprezentativa R.P.F. 
Iugoslavia, jucătorii noștri vor par
ticipa, între 5—7 iunie, ia un turneu

sînt

TD€-

internațional la care mai iau parte 
selecționatele Italiei, R. D. Germane 
și R.P.F. Iugoslavia.

• De curînd, a luat sfîrșit prima 
parte a campionatului de hală a) ora
șului București, rezervat formațiilor 
de juniori. Pe primul loc, la sfîrșitul 
turului se găsește echipa Rapid, cu 
13 puncte, urmată de Clubul spor
tiv școlar (12 p), Școala sportivă de 
elevi 2 (10 p). Progresul (9 pj. 
Steaua (5 p), Școala sportivă de elevi 
1 (5 p), Dinamo (2 p)', Știința (0 p).

• Jucătorul I. Cinteanu, de la Ind. Lînii 
Timișoara, a fost suspendat pe 3 etape 
de biroul federal pentru atitudine nespor
tivă în meciul cu Progresul București.

de 4 persoane 1000 metri (seniori)’,
simplu și dublu 500 metri și caiac 
de 4 persoane 1000 metri (juniori),
simplu și dublu 500 metri (fete)'.

CANOE : simplu și dublu 1000 me
tri atit pentru juniori cit și pentru 
seniori.

Pentru a se da posibilitatea cît mal 
multor concurenți să participe la în
treceri, vor fi admiși la concurs și 
sportivi nelegitimați. Asociația care 
va acumula cei mai mare număr de 
puncte în clasamentul general va primi 
o frumoasă cupă oferită de ziarul 
nostru. De asemenea, premii în echi-, 
pament sportiv vor răsplăti pe cîști-> 
gătorii probelor. Regulamentul de des-, 
fășurare prevede că un concurent nu 
poate participa la mai mult de două 
probe.

în așteptarea întrecerilor, sportivii 
din localitățile de mai sus se antre
nează cu asiduitate, dornici 
lizeze performanțe cît mai 
acest prim concurs de mare 
organizat la Tulcea.

PĂUN STAN,

să rea- 
bune în 
amploare

DUMINICA, „CUPA PĂCII 
PE LACUL SNAGOV

Tot duminică dimineața 
start la ora 10), pe lacul 
sportivii bucureșteni vor participa la' 
competiția dotată cu „Cupa Păcii”, 
organizată de comisia orășenească îrij 
colaborare cu F.R.S.N. Sînt prevăzute 
în program probele clasice de caiac-, 
ca.noe și canotaj academic, dar numai 
pentru seniori și fără întreceri de 
fond.

(primul
Snagcw,

i
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Lupta pentru recorduri abia începe!

# i rifc 1 tei. .S. J

Mihai Calnicov a „aterizat* la 7,59 m.
Foto: R. Vilara

......  ' ' . ’ ' - -.«A

Avem convingerea că lupta pentru 
record abia începe, că săritorii noștri 
au „in picioare" încă mulți centimetri 
pentru... noi recorduri.

In ceea ce privește recordul de la 
lungime fete (5,98 ni) Viorica Belmega > 
a impresionat printr-o „serie" de o 
constanță remarcabilă (5,73 m, 5,98 in, 
5,77 m, 5,72 in, 5,73 m, 5,73 m) care, 
anunță mult dorita depășire a graniței' 
celor șase metri. Un rezultat promi- j 
țător a obținut și Olga Borangic: 5,78 
m, a patra performanță rcmînească tă! 
această probă. Deși n-a sărit decit 5,63 
m Maria Pândele a arătat că poate 
mai mult decit a realizat acum.

Cuvinte de laudă se cuvin și prof. 
Baruch Elias, care i a antrenat pe să
ritorii în lungime și pe cei de la triplu.

ROMEO VILARA
xxxocxjooooc jooooooooooo

CÎTEVA DIN RECORDURILE §
ȚARII |

SENIORI

• Vineri 25 mai va avea loc pe 
stadionul Republicii un trial de juniori 
pentru selecționarea elementelor bucu- 
reștene. care vor fi chemate în tabăra 
de vară. Juniorii convocați la trial 
prin asociații trebuie să fie prezenți 
la stadion la ora 16, avînd asupra k>r 
echipamentul necesar (cu două tri
couri — alb și roșu).

Ani și ani de-a rîndul săritura în 
lungime a fost considerată, pe drept 
ca una dintre probele deficitare ale at
letismului noslru. Nici măcar recordu
rile țării nu aveau o valoare prea ridi
cată, asta ca să nu mai vorbim de re
zultatele obișnuite ale săritorilor noștri.

In ultima perioadă de timp rezulta
tele au început însă să se îmbunătă
țească, iar recordurile să se apropie —

Concursul suplimentar —
OUOSJ3OrLi Campionatul mondial
• 6 ZILE PÎNA LA ÎNCHIDEREA CONCURSULUI • PREMII EXCEPȚIONALE IN PERSPECTIVA

Marți 29 mai 1962 la orele 24 se închide 
vînzarea buletinelor pentru concursul 
suplimentar Pronosport — Campionatul 
mondial de fotbal, organizat de Loto- 
Pronosport cu prilejul turneului final 
care începe miercuri 30 mai 1962, în 
Chile.

Acest interesant concurs, care se des
fășoară paralel cu concursurile obișnui
te, este privit cu multă atenție de către 
participanți.

Pe lingă materialele obișnuite (afișe, 
fluturași cu programul) Loto-Pronosport 
a tipărit un prospect care cuprinde mo
dul de desfășurare a turneului final, 
programul concursului, lista premiilor 
excepționale, loturile echipelor din pro
gram și un pronostic al arbitrului fran
cez Marcel Bois. Prospectul se distribuie 
gratuit prin agențiile Loto-Pronosport.

Dăm mai jos programul concursului și 
cîteva pronosticuri : arbitrul Marcel Bois 
(1), antrenorul C. Braun (2) și antreno- p^j 
rul Gică Niculae (3).

vedea,

1. U.R.S.S.—Uruguay 1 1 1
2. R.P. Ungară—Anglia 1 X 2 X
3. R.F. Germană—Italia X 2 X 1X2
4. R.S. Cehoslovacă — 

Brazilia 2 2 2
5. Uruguay—Iugoslavia 2 1 1 2
6. Argentina—Anglia 2 X 1 2 X
7. R.P. Bulgaria —

R.P. Ungară 2 2 2
8. U.R.S.S.—Columbia 1 1 1
9. R.P. Bulgaria — 

Argentina 2 X 2
10. R.P. Ungară —• 

Argentina 2 X 2
11. Chile—Elveția 1 1 1
12. Elveția—Italia 2 2 2

1 3 3
din acesteDupă cum se poate _____

trei pronosticuri se conturează 6 soliști. 
Cîți vor rămîne valabili ?

— Amintim că programul concursului 
Pronosport nr. 21 clin 27 mai 1962 cu
prinde 6 meciuri din campionatul cat. A

șl 6 meciuri din campionatul cat. B. Un 
asemenea program se anunță mult mal 
echilibrat decit concursul anterior.

— Nu uitați I Azi e ultima zi pentru 
vinzarea biletelor la tragerea Primăverii 
la Loto-Central la care se acordă gra
tuit, din fond special, 10 autoturisme 
Moskvici, 100 călătorii in R.P. Bulgaria 
șl numeroase obiecte.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres Nr. 21 
23 mai 1962, au fost extrase din urnă 
mătoarele numere :

37 39 34 1 13 4

Numere de rezervă : 30 41.
Eond de premii : 445.447 lei.
Tragerea următoare va avea 

miercuri 30 mai 1962, la Moinești.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

din 
ur-

loc

cit de cit — de o valoare europeană. 
Un fapt important: recordurile au în
ceput să fie 
atleți. In felul 
lupta pentru 
pregătire mai 
baze noi.

Așa se face 
șoara, la recordul de 7,46 m al Iui So
rin loan aspirau nu mai puțin de 
patru concurenți : Calnicov, Jurcă, 
Ioan și Popovschi. Am vorbit cu fie
care dintre aceștia înaintea întrecerii. 
Cei mai mulți înclinau să creadă că 
Valeriu Jurcă este cel mai în măsură 
să bată recordul, dar Jurcă îl vedea 
pe Calnicov ca favorit

Cind a început întrecerea săritorilor, 
privirile miilor de spectatori s-au ațintit 
spre groapa de lungime. Pista de elan 
foarte bine pregătită constituia un atu 
in plus pentru rezultate de valoare. 
Păcat numai că vîntul, care sufla — 
din lateral — în rafale foarte puter
nice, îi deranja vizibil pe concurenți. 
De aci și foarte multe sărituri depășite, 
dintre care multe în imediata vecină
tate a stegulețului care marca recordul.

Dar iată rezultatele obținute de pri
mii șase clasați :
M. Calnicov
N. Popovschi
V. Jurcă 
A. Samungi 
S. loan
W. Keller

După cum se poate vedea tînărul 
Mihai Calnicov a obținut recordul, sau 
mai bine-zis recordurile (de seniori și 
juniori) în ultima sa încercare.

asaltate de mai mulți 
acesta, în mod firesc, 

recorduri a stimulat o 
susținută, orientată pe

că duminică, la Timi-

7,35 7,41 D 7,18 D
7,35 7,26 7,23 D 6,99 
D D 7,32 D D
6,73 6,80 7,13 D R

6,89
7,68
7.15
7.16
7,22
7,24
7,30
7,33
7,44
7,46
7,59

5,25
5,30

A. Lupan București
B. Ionescu-Crum București 
B. lonescu:Crum București 
P. Stoichițescu ” ' ’
I. Wiesenmayer 
I. Wiesenmayer 
I. Wiesenmayer 
I. Wiesenmayer 
S. loan București 
S. loan București 
M. Calnicov Timișoara

Predeal 
Cluj
Cluj 
București 
Budapesta

SENIOARE

Filip BudapestaA.
L. Ernst Cluj "

5,40 L. Ernst Cluj
5,40 L. Ernst București 
5,44 L. Ernst Budapesta 
5,54 L. Ernst Timișoara 

S. Grosu București 
S. Grosu București 
S. Grosu Budapesta
M. Pândele P. Brașov 
M. Pândele P. Brașov 
S. Grosu București 
V. Belmega Timișoara

5,60
5,60
5,80
5.83
5.84
536
5,98

A XV-A EDIȚIE A CIRCUITULUI 
P.T.T.

Duminică se va desfășura în Capi
tală tradiționala competiție de marș 
Circuitul P.T.T. Startul celei de a 
XV-a ediții se va da din fața Poștei 
Centrale (cal. Victoriei) la ora 9. 
Fiecare asociație și club sportiv poate 
înscrie un număr nelimitat de concu- 
renți la următoarele categorii: juniori 
cat. a II-a: 3 km (startul la ora 9); 
juniori cat. 1: 5 km (startul la ora 
9,25); seniori: 20 km (startul la ora 
10). Înscrierile se fac la sediul aso
ciației sportive P.T.T. (Palatul Telefoa
nelor) pînă în ziua de 24 mai. (FR. 
TEMPLER-coresp).



„Cupa orașelor balcanice"

Opt boxeri romîni în finale 8 atleți romîni 
la concursul „Narodna

MAI SÎNT 6 ZILE PÎNĂ LA TURNEUL FINA]
AL CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL DIN CHIL p

SDpiA 23 (prin telefon). Aproape 
4000 de spectatori au asistat la prima 
reuniune din cadrul „Cupei orașelor 
balcanice". Pe ringul de la stadionul 
Drujba au fost prezenți doar boxeri 
din Rominia, Turcia și Bulgaria, deoa
rece pugiliștii greci nu au sosit In 
acest'' condiții, finalele se vor desfă
șura joi seara.

In rima reuniune, dintre boxerii 
noștri cei mai b;ne s-au comportat 
Ciucă. Puiu și Mihafic ducă a fost 
net superior boxerului turc Alpan, că
ruia i-a aplicat numeroase lovituri la 
corp și la cap. In ultima repriză el 
și-a trimis adversarul la podea in 
urma unei directe bine plasate, cîști- 
giod această partidă prin Kh. Puiu 
Nicolae a avut un adversar dificil tn 
persoana iui Ergonul (Istanbul), care 
practica un b r obstracțio'-sL Puiu 
a insistat în stilul său caracteristic 
iar boxerul turc a primit io repriza 
secundă un avertisment In cete din 
urmă a renunțat la luptă. Timp de 
două reprize Dinu Ion a avut 'a dis
creție meciul cu Akyldiz (Istanbul) 
dar in ultima el ou a mai insistat 
Avantajul mare acumulat fci primețe 
două reprize i-au dec's victoria te 
puncte. M halic l-a întilnit pe Kcken 
(Istanbul), pe care l-a învins clar. 
Koken a fost avertizat de două ori :n 
repriza secundă iar in ultima a fost 
număra f în picioa re.

Stoenescu a pierdut neașteptat me
ciul cu tinărul Radev deoarece a cău

tat prea mult lovitura decisivă, nereu
șind rt.:ă la urmă s-o aplice. La ca
tegoria imediat superioară Badea a 
pierdut partida cu bulgarul Maxim 
T'-iorrv. Boxerul nostru a atacat mai 
mult .- n-a calculat bine distanța 
și nu și-a nimerit decit foarte rar ad- 
\ .-sarul. Monea a câștigat la limită 
meciul cu ns,orizov iar Nicolau a tre
bui să sc întrebuințeze foarte serios 
pentru a trece de turcul Coskundglu. 
L~ categoria nană Trafcov (Bulgaria) 
La învins pe Orikaya (Istanbul).

Gheorghiu și Mariuțan au intrat 
direct ia finale.

AL. INOVAM

La sfîrșitul acestei săptămini se 
vor desfășura pe stadionul Vașil 
Levschi din capitala R.P. Bulgaria 
întrecerile din cadrul celei de a 
VII l-a ediții a tradiționalului con
curs atletic internațional organizat 
de ziarul .Narodna Mladej".

La acest concurs participă și o 
serie de-atleți romîni: lolanda Ba
laș, Olimpia Cataramă, Ana Sălă- 
gean. Ștefan Beregszaszi, Cornel 
Porumb. VasUe Sâlăgean, Alexan
dru Tudorașcti și Zoltan Vamoș.

SANTIAGO DE CHILE (Agerpres). 
— Echipele participante la turneul fi
nal al celui de-al 7-lea campionat mon
dial de fotbal continuă să sosească în 
Chile. După reprezentativele Elveției, 
R.F. Germane, Argentinei, R.P. Unga
re. Italiei șî Braziliei, luni seara a a- 
terizat pe aeroportul „Los Cerillos" din 
Santiago avionul care aducea echipa 
Angliei. La bordul acestui aparat se a- 
flau, de asemenea, președintele F.I.F.A., 
Stanley Rous, și alți conducători ai 
Federație: internaționale de fotbaL

★
Selecționata Uruguayutui a plecat 

direct la Arica, o localitate din nordul 
țării, unde vor avea loc meciurile pri
mei grupe.

Italiei au efectuat antrenamente de a-j 
comodare. Reprezentativa Chile a ju-| 
cat cu formația Karlsruhe (R.F. Ger-| 
mană) pe care a învins-o cu 3-1.

★
In Chile vremea se menține frumoa

să în ultimele zile. Brazilienii au de
clarat că ei se simt foarte bine. Tn 
schimb, antrenorul echipei Angliei, 
Walter Winterbottom, a dat instrucțiunu 
speciale jucătorilor săi în ceea ce pri
vește 
clarat 
chipa 
greu.

»s.

alimentația și odihna. El a de- 
ziariștilor că în mod normal e- 
sa se aclimatizează destul dq

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ INTERNAȚIONALĂ
TURNEUL DE LA SLHLMJ ta teta șatnstei gruzine Togocidze. iar 

Gaprioda^viU a cișbgat ta Honfi 
(RPU).

GHELLER (U.R.S.S .) PE PRIMUL 
LOC LA CURAQAO

CAMPIONATflE IXTERMIlOSUf DE TIR

La Carața*. în hmeul candittaților 
ta titlul mondial de șaL s-au jucat 
partidete d-n mda a 12-a. Filip l-a 
tavisB pe TaL Korckxx, cu albele, a 
cterdat ta Ftsber. in timp ce partidele 
Keres—GbeZer și Petrosian—Benko 
S-as terzinat rerrâză.

Fsfier a cișt gat partida întreruptă 
cu Tal ta runda a 11-a.

Qasaaaentd dună 12 runde: l.GheL 
ter (UJLS^) 75 puncte; 2-4 Petro
sian. Keres. Koerinoi (U.R.S.S.) 7
ȘKzarte: 5. Hsber (STJJL) 6.5 puncte; 
6. Berio (S.UA) 5.5 puncte; 7. FUip 
(RA Cetosfovacă) I puncte; 8. Tal 
(URSA) 35 p^cte.

ALE R. P. ROMIM
V. OOCTLTEA A REMIZAT CU 

SMISLOV. LA HAVANA
V.

(Urmare din pag. 1)

Zoltan590 p. (7 m), 4. Sandor
(R.P.U ) 590 p. (6 m), 5. Iosif Sirbu 
(R.P.R ) 589 p. (17 m), 6 Krebs 
Sandor (R.P.U.) 589 p. (13 m).

FETI : 1. KIRA DOLGOBODO- 
ROVA (U R S.S.) 594 P-, t Marga
reta Filip (R P R.) 591 p., 1 Jaque- _ .. --------- — <

5.
6.
P-

line Zvonevski (R.P.R.) 587 p. 
Eda Baia (R P.R. tineret) 581 p.. 
Aurelia Cosma (R.P.R.) 580 p.. 
Rodiră Luca (R.P.R. tineret) 577

Declarații ale oaspeților

fi
t '

■

t

★
Bulgaria s-a oprit la 
a efectuat un antrena- 
clubului Boca Juniors.

Echipa R. P. 
Buenos Aires și 
ment pe terenul 
In drum spre Chile se află și repre- 
zentativa U.RS.S. Fotbaliștii sovietici 
au făcut un scurt popas la San Jose 
(Costa Rica). Aici ei au susținut un 
med de antrenament cu formația Sa- 
prissa pe care au întrecut-o cu 6-2 
(3-0).

După escala făcută Ia San Jose 
(Costa Rica), selecționata de fotbal a 
U.R.S.S. a plecat cu avionul la Bar- 
ranquila (Columbia) pentru a susține 
joi un meci de verificare cu echipa A- 
merica. Fotbaliștii sovietici sînt aștep
tați să sosească vineri la Arica unde 
au loc întîlnirile grupei I. In timpul 
jocului de la San Jose portarul Masla- 
cenko, rezerva lui Iașin, s-a accidentat.

★
Ea Santiago au sosit echipele Iugo

slaviei, Spaniei șî R.S. Cehoslovace.
★

La lotul cehoslovac s-au mai adău
gat alți 4 jucători: Kvasnak, Borovicka, 
Bomba și Schmucker, care inițial nu 
fuseseră selecționați. In cursul zilei de 
miercuri echipele Braziliei, Spaniei,

★
Organizatorii au luat toate măsurila 

ca terenurile de joc să fie în perfectă 
stare. In caz de ploaie, înaintea me
ciurilor terenurile de joc vor fi aco
perite cu prelate speciale.

Campionatele de tenis 
de la Roland Garros

PARIS 23 (Agerpres}. — Campio-I 
natele internaționale de tenis de la 
Roland Garros au început luni in ca
pitala Franței. Participă unii dintre] 
cei mai buni tenismani din lume, fată] 
cîteva rezultate înregistrate în primul] 
tur al probei de simplu bărbați: Phi
lipps Moore (Australia) — Năștase] 

6—3, Iovanovic (RPFIJ 
(Australia) 6—0, 6—4. 

(RPFI) — Kox (Ang?Hj 
6—2, Buding (RFG) -1 
(Australia) 6—3, 7—5J

Piccard (Anglia) — GaJ

6—3, 6—1,
— Holland
6—4, Pilic
8—6, 6—1,
Geranghty
3—6, 7—5,
siorek (RPP) 2—6. 2—6, 6—4, 6—2, 
6—2, Gulyas (RPU) — Aguirre 
(Chile) 6—4, 6—4, 4—6. 6—2, Bri- 
chant (Belgia) — Pimental (Vene
zuela! 4—6, 6—3, 6—3, ab.

KUN SZILARD (R.P.U.): „Și ac
tuala edit ie a campionatelor inter
naționale ale R.P.R. Se desfășoară, 
ca și cele precedente, in spiritul 
prieteniei, iar din 
dere sportiv la un 
proba mea, pistol 
rează trăgători de 
ei remareîndu-se îndeosebi 
tivii sovietici.

Sînt mindru că fac parte 
acei trăgători care au participat 
la toate edițiile campionatelor In
ternaționale din Rominia prietenă. 
Deși văd pentru a zecea oară ca
pitala dv.i ea prezintă mereu ceva 
nou. Noile cartiere, cu blocuri 
zvelte, care s-au ridicat in ulti
mul timp, face ca Bucureștiul să 
se situeze printre cele mai fru
moase capitale din Europa".

punct de ve- 
nivel înalt. La 
viteză, 
valoare.

concu- 
dintre 
spor-

dintre

IOSEPH WHEATER (ANGLIA). 
»Sînt toarte onorat de invitația 
care mi s-a tăcut de a veni pentru 
a doua oară în Rominia. Mă simt 
excelent in tara dv., foarte ospi
talieră. Condițiile de concurs și 
timpul frumos face ca această 
competifie să se bucure de succes".

I*
S

OCX

LA PISTOL VITEZĂ DUPĂ MANȘA 1: 
PATRU CONCURENȚI CU 293 P.

Lotul viteziștilor cuprinde sportivi 
de valoare, printr? care cehoslovacul 
Hrnecek, campion european în 1959,II '—  —, ----r  ---- r  — r

' trăgătorii sovietici Suleimanov, Baka
lov, frații Kun (R.P.U.) și, bineîn
țeles, lotul pistolarilor noștri, dintre 
care in prima zi au obținut rezul-

I tafe bune Dumitriu și Atanasiu.
j O raritate in concursurile de pistol 
i viteză o constituie prezența femeilor 

la această probă. De aceea a stîrnit 
un mare interes participarea la cam
pionatele noastre internaționale a ce
lor două sportive sovietice, Sofia 
Tiagni și Marta Makarova. Ambele, 
sînt maestre ale sportului la această 
probă și la întrecerile de ieri Sofia 
Tiagni a obținut un rezultat consi
derat foarte bun chiar și pentru un 
bărnat 291 p:

In prima manșă, dintre frăgi'-cru 
noștri cei mai bme aa_ mers DtxnL 
triu (293 p) și Atenasu '292 p). 
Ceilalți merribri ai lotul ta as tras ta 
general sub valnerea tar ob<* ati. 
Deci, atenție :n manșa a dooa.

Câștigătorul probei este grea de 
prevăzut, deoarece ta trtxnea etesa- 
mentolui, ducă prima manși, sânt 
înșirați nouă trăgători cu rezultate 
valoroase, intre 293 și 291 puncte.

REZULTATE TEHNICE: 1—4. Du
mitriu (R.P.R.J 293 p. (din 300 posi
bile), Suleimanov (U-R.S.S.) 293 p, 
Sz. Kun (R.P.U.) 293 p. F. Kuo 
(R.P.U.) 293 p, 5—6. Atanasiu 292 p, 
Bakalov (U.R.S.S.) 292 p, 7—9. So
fia Tiagni (U.R.S.S.) 291 p, Mocută 
(R.P.R.) 291 p, Hrnecek (R.S.C.) 
291 p, 10—12. Petrescu (R.P.R.) 290 p. 
Nacowski (R.S.C.) 290 p. Za iac
(R.P.P.) 290

Marete maestru argentinean Miguel 
Najdarf este noul lider al turneului 
Ltemationst de șah de ta Havana. 
După 15 node, el a totalizat 11,5 
paiete; fiind urmat de Smislov 
(1JJLSS) — 11 puncte, Spasski
(UJLS-S.) — 10,5 p. și o partidă în- 
Jren^tă, Haag (RJ’U.}. Ivkov (Iugo
slavia) 10.5 puncte. Giigorici (lugo- 
staria) 10 (1) puncte. Paiugaevski 
(UJiSS) J0 ptuvte. Guânard (Ar- 
ISS).’ Pietzch (RD* Geraină) 55 
poete.

Șah is tul rtxnin Victor Gooltea, 
care in runda a 14-a Fa învins pe Gon
zales, iar în runda a 15-a a remizat cu 
Smislov, ocupă locul 11. cu 8 puncte.

(Agerpres)

(R.S.C.) 
P-

LA TALERE 
CONDUCE

ARUNCATE DIN ȘANȚ 
ION DUMITRESCU

Țintașii cu 
consumat ieri _  __
300 de talere. După prima zi. con
duce reprezentantul nostru Ion Du
mitrescu (99 talere lovite}, urmat la 
două puncte de Rheder (R.D.G.). 
Cele mai disputate serii (din totalul 
de patru cite au fost miercuri) au 
fost a IIl-a și a IV-a, cînd crțfva 
trăgători au lovit în plin cele 25 de 
talere. Cele mai bune rezultate în
registrate: 1. I Dumitrescu (R.P.R.) 
99 talere lovite din 100: 2. Rheder 
(R.D.G.) 97 t: 3. Wbeater (Anglia) 
95 t: 4—5. Enache (R.P.R.] și Kra
mer (R.D.G.) cite 94 L

arma 
doar

de vinătoare iu._ 
o treime din cele

De pe pistele de atletism
• Concursul atletic de la Leningrad 
reunit numeroși sportivi fruntașia . ,

din U.R.S.3. Printre ei se afla și re
cordmanul mondial la săritura în înăl
țime Valerii Brumei, care în mod 
surprinzător a ocupat tocul doi în 
urma hi Bolșov Cei doi atleți au să
rit 2JB ns. dar Brumei a trecut aceas
tă taSIțime doar din cea de-a treia 
încercare. In cortimiu progres, tînă- 

x^an Mi 3’karinov 
a obținot 58.90 m. (Cea mai bună 
pertortnarță ecropeană a sezonului). 
Alte rezultate: 110 m gardari: Mi
hailov 13.9 sec: 1500 m: Bielîțki

Au luat sfirșit întrecerile „Dinaraoviadei“ la baschet
TBILISI 23 (Agerpres). In turural 

interna lienal de baschet din Capitala 
R.S5. Gruzine. Dinamo București a sos- 
ținut cel de-a! șaselea meci, tatilcir.fl 
echipa Dozsa Budapesta. Victoria a fost 
reportată de baschetbalîștii rodiei eu 
61—51 (33—19). Jucătorii bueureștmi 
an condus tot timpul ta această intiL 
nire și dtipl cum transmite Atenția Tass 
ei si-au dominat eatesorie adversarul 
prin viteza de joe. De data aceasta s-a 
remarcat din echipa romtaă Ilorațiu 
Giurgiu. care a înscris 10 puncte. Cu • 
zi înainte. Dinamo București a fost în
trecută de formația Cian Vei cu 75—50 
(36-33)

Cea mai mare surpriză a turneului a 
produs-o echipa poloneză Gwardia Var
șovia, care a învins formația Cian Vei,

litera da&iaentalai, eu 57—54
(31-24).

Alte rezultate : Tbilisi—Dynamo Ber- 
Ta W—56 (38—21). Sgaruk Sofia— 
Rate Hvezte Bratislava 73—44 
(30-22).

Miercuri scara s-au desfigurat ultime
le partide ale turnenlui. Intilnind for
au th Spartak Sofia, echipa Dinamo 
București a pierdut cu scorul de 55—63 
(31—37). In jocul deciși», Dinamo Tbi
lisi a învins pe Cian Vei cu scorul de 
93—66 (37—31). Iată clasamentul fi
nal al „Dinamoviadei* : 1. Dinam» Tbi
lisi, 2. Cian Vei, 3. Spartak Sofia, 4. Di
namo București, 5. Gwardia Varșovia, 
6. Dorsa Budapesta, 7. Dynamo Berlin, 
8. Ruda Ilvezda Bratislava.

• SOSIT in Chile pentru a asista la 
turneul final al campsoratului mondial 
de fotbal, președintele federației ungare 
de fotbal, Sandor Bares, a declarat că, 
după părerea lui. se va asista la cel mai 
interesant campionat mondial de pînă 
acum. ,,Marele favorit râmine desigur 
Brazilia — a spus Baros — dar nu este 
exclusă nici o surpriză, chiar și elimina
rea prematură a celor mai mari favoriți. 
Principalul interes pentru ediția a VLI-a 
a Cupei Jules Rimet — a adăugat el — 
se datorește faptului că aici se vor con
frunta cele două stiluri de fotbal : fot
balul ,,de dantelărie* al sud-americani- 
lor cu fotbalul atletic practicat de sovie
tici, cehoslovaci, bulgari, englezi și vest 
germani*.
• SE APROPIE de sfîrșit construcția 

marelui stadion din Djakarta, care, după 
cum se știe, este realizat cu ajutorul 
specialiștilor sovietici. Intr-o conferință 
de presă care a avut loc în capitala In
doneziei, colonelul Sudarman. președin
tele Comitetului de organizare a celei 
de a 4-a ediții a Jocurilor Asiatice, a 
declarat că ele se vor deschide la 22 
august, așa cum era prevăzut, pe noul 
stadion cu 1W.000 locuri.
• PAT MOSS, sora cunoscutului auto

mobilist Stirlying Moss, care a suferit 
de curînd un grav accident, a îmbrățișat 
aceeași meserie ca și fratele ei. Recent,

concurind împreună cu Ann Riley ea a 
cîștigat cea de a 19-a ediție a raliului 
Tulpen încheiat în stațiunea balneară o- 
landeză Noordwijk. Aceasta este a doua 
probă automobilistică care contează pen
tru campionatele europene.
• DISCUȚII aprinse au loc în cadrul 

federației finlandeze de atletism în le
gătură cu valabilitatea noului record eu
ropean la săritura cu prăjina stabilit la 
6 mai de Pentti Nikula care a trecut șta
cheta înălțată la 4,72 m. Unii specialiști 
obiectează că această performanță a fost 
realizată pe o pistă de elan construită 
din lemn. Alții susțin că săritura e re
glementară întru cit regulamentele inter
naționale nu precizează natura pistei de 
elan și mulți săritori nord-americani au 
realizat cele mai bune performanțe ale 
lor pe piste de elan din lemn.

e ÎN MOMENTUL actual federația in
ternațională de fotbal (F.I.F.A.) numără 
în rindurile sale 115 țări membre. Afilie
rea numeroaselor federații naționale din 
țările Africii a făcut ca F.I.F.A. să de
pășească numărul țărilor membre ale 
Federației Internaționale de Atletism 
(I.A.A.F.) care pînă nu de mult avea cel 
mai mare număr de federații afiliate.
• MARTIN HYMAN, unul dintre cei 

mai buni fondiști britanici și care anul 
trecut a participat la Marșul păcii îm
potriva bazelor atomice din Anglia, a 
fost ales căpitan al echipei reprezenta-

tive de atletism, care va participa la 
campionatele europene de la Belgrad și 
la Jocurile Britanice de la Perth. A- 
ceastă alegere dovedește stima de care 
se bucură acest sportiv de seamă în 
rindurile sportivilor britanici.
• DACA se iau în seamă normele sta

bilite pentru a putea participa la cam
pionatele europene de atletism de la 
Belgrad, U.R.S.S. ar putea prezenta la 
start 4 echipe deoarece pînă la sfîrșitul 
anului 1961 aceste norme au fost trecute 
de un număr de 202 atleți. La majorita
tea disciplinelor numărul acelora care 
au îndeplinit normele este de 12 și chiar 
mai mulți. Regulamentul nu permite însă 
ca o țară să prezinte un număr mai 
mare de 2 atleți și 3 atlete la o probă.
• CAMPIONUL MONDIAL la triplu- 

salt, atletul polonez Szmidt — 17,03 m. — 
aleargă 100 m plat în 10,5 sec. și sare 
la lungime 7,48 m. Iar campionul Japo
niei la triplusalt, Tajima (16 m) aleargă 
10,8 sec. pe 100 m și sare 7,74 (!) la 
lungime.

f» FEDERAȚIA unională de box din 
U.R.S.S.; organizatoarea campionatelor 
europene de box din 1963, a rugat fede
rația internațională (AIBA) să aducă la 
cunoștința țărilor care vor să participe 
la europenele de la Moscova că pot in
clude în delegațiile lor și cite un medic 
ale cărui cheltuieli de întreținere vor fi 
suportate de organizatori.

3:46,2 j 10.000 m: Bolotnikov 29:29.81 
triplu salt: 
nă: Basov 
mara Press 
Irina Press
Taisia Cencik 1.74 m. In ziua a doua! 
a concursului Irina Press a obținut d 
performanță excelentă la pentatlon —] 
4975 puncte (80 m garduri 115: greu] 
tate 16,00 m: înălțime 1,56 m; lun] 
gitne 5,70 m: 200 m 25.2). Alte re] 
zultate: MASCULIN: disc Truse^J 
57,62 m : lungime Bondarenko 
mj greutate: Lipsnis 18,28 m: de at] 
Ion Kutenko 7.174 puncte: FEMININ] 
lungime Șcelkanova 6,06 m; greutate 
Tamara Press 16.96 m; suliță Ozolina] 
52,71 m. In timpul concurs] 
plouat

• Cu prilejul unui concurs de at] 
letism desfășurat la Oregon, Jerrd 
Tarr a parcurs distanța de 120 yarzj 

performanța 
in proba da 
de Martiri

Goreaev 16.17 m; prăji- 
4.40 m! disc femei: Ta-
57,05 m! 80 m garduri i 

10.9’ înălțime femei:

garduri în 13.3. Această 
egalează recordul mondial 
110 m garduri, deținut 
Lauer și Lee Calhoun.

• Alergind pe pista• Alergind pe pista universității 
din Villanova, atletui american Franl: 
Budd a egalat recordul mondial pe 
220 yarzi în linie dreaptă realizind 
timpul de 20 secunde.

• Formația braziliană de fotbal Fia] 
mengo Rio de Janeiro și-a începui 
Jumeul în U.R.S.S., jucînd la Moscova 
cu Ț.S.K A. Fotbaliștii sovietici au cîș] 
tigat cu scorul de 4-1 (4-1). Au mar] 
cat Polikarpov, Doronin, Liniaev, A] 
puhtin, respectiv Henrique

• In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în R.P. Chineză, echipa dd 
baschet a clubului Ț.S.K.A. Moscova 
a jucat la Șanhai cu o selecționată a 
cluburilor sportive militare. Baschet] 
baliștii sovietici au terminat învingă] 
tori cu scorul de 71-53.

• Duminică va avea loc la Belgrad 
întîlnirea internațională de box dintre 
echipele selecționate ale Iugoslaviei și 
R.P. Ungare. Din lotul maghiar fad 
parte, printre alții, Derogi, Nagy, Kaj] 
di. Hollo, Szenasi și Nemeth. Lipsește 
din echipă campionul olimpic TorokJ 
care este accidentat

• Cea de-a 3-a etapă a Turului ci] 
clist al Italiei, desfășurată între orașe] 
le Levante și Alta Valdinivole (225 
km), a revenit lui Soler, cronometraj 
în 6 h 43:43,0 (medie orară 33,437 
km), iar etapa a 4-a, desfășurată în-i 
tre orașele Montecatini și Peruggia, a 
revenit italianului Bailletti, care a 
parcurs 248 km în 6h 54;55,O. In cla
samentul general individual conduce 
Suarez, urmat la 33 sec de Battistini 
și la 37 sec. de Pambianco.
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