
La telefon, Moscova!

Pentru a zecea oară campioni, 
voleibaliștii de la Ț.S.K.A. sint gata 

pentru meciul cu Rapid București
MOSCOVA 6 (prin telefon de la re

dacția ziarului „Soviet ski sport*). Re
centul turneu final al campionatului de 
volei masculin al Uniunii Sovietice s-a 
încheiat cu victoria valoroasei echipe 
l’.S.K.A., care reușește astfel să cîștige 
titlul de campioană pentru a zecea oară!

Voleibaliștii de la Ț.S.K.A. au trecut 
«cu succes greul examen al campionatu
lui și pentru aceasta ei sînt bucuroși, 
l’e campionii noștri îi așteaptă însă peste 
«cîteva zile un examen și mai greu : pri

ma întîlnire din cadrul finalei „Cupei 
campionilor europeni* cu... tradiționala 
sa adversară, Rapid București. Pînă 
la această partidă importantă au mai 
rămas puține zile, așa că toată atenția 
echipei este îndreptată în prezent spre 
acest eveniment.

Despre o perioadă de pregătire pro- 
priu-zisă în vederea partidei cu Rapid 
nu poate fi vorba deoarece Ț.S.K.A., 
după cum arătam mai sus, a participat 
la turneul final al campionatului U.R.S.S.,
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Azi» pe stadionul Republicii,

Un bogat program de întreceri sportive

...Iată o imagine 
din întîlnirile Rapid 
— Ț.S.K.A., care 
tind să devină tra
diționale in ultimul 
act al „Cupei cam
pionilor europeni*, 
această mare compe

tiție continentală.
Fotografia a fost 
făcută anul trecut, 
in sala Floreasca, 
la meciul ci ști gat
cu 3—0 de Rapid 
și ni-l prezintă pe 
Aurel Drăgan in
tr-un splendid atac 

în fața file ului.
Foto; 1. Mibăică

Călăreții romîni

cu prilejul sosirii „Ștafetei păcii” in Capitală
Organizate in cinstea Adunării re

prezentanților mișcării pentru pace din 
R. P. R<xtună și a Congresului mon
dial pentru dezarmare generală și pace 
de la Moscova, manifestațiile sportive 
programate azi după-amiază pe sta
dionul Republicii stirnesc un deosebit 
interes.

.Cupa păcii* Ia fotbal oferită de 
Consiliul orășenesc al UCIS Bucu

rești. precixn și celelalte manifestații 
sportive organizate cu prilejul mitin
gului care va avea loc la sosirea pur
tătorilor „Ștafetei păcii”, vor reuni 
zeci de sportivi fruntași din Capitală. 
Programul acestor 'întreceri sportive 
este următorul:

ORA 18 : JOC DE FOTBAL ÎNTRE 
SELECȚIONATELE SERIILOR I ȘI 
A 11 A DIN CAMPIONATUL CATE-

„Cupa l'tECOÎI"

0 importantă cursă ciclistă internațională
După numeroase concursuri dumini

cale, alergătorii din țara noastră își 
vor disputa întîietatea în cursa de fond: 
„Cupa UGECOM". Ajunsă la cea de a 
VIl-a ediție, această competiție de lung 
kilometraj a devenit de anul trecut in
ternațională. La actuala ediție și-au 
anunțat participarea echipele Spartakus 
Pecs (R.P.U.), Start Varșovia și Sep* 
temvri Sofia, care cuprind o serie de 
cicliști valoroși din cele trei țări. Con
fruntarea lor cu rutierii noștri fruntași 
din rîndurile cărora nu vor lipsi Ga

briel Moiceanu, Ion Cosma, Constantin 
Dumitrescu, Gh. Rădulescu ș.a. yu pri
lejui, desigur, întreceri rapide și deo
sebit de spectaculoase.

Cea de a VIl-a ediție a „Cupei 
UCECOM* începe luni și se termină 
în ziua de 17 iunie. Traseul cursei mă
soară 811 kin împărțiți în 6 etape. Se 
alcătuiesc clasamente individuale. pe 
echipe și un clasament al cățărătorilor, 
iar în diferite orașe vor avea loc sprin
turi cu premii.

GORIEd I lAL ORAȘULUI BUCU-» 
REȘTI.

ORA 18.45 (în pauza acestui meci) t 
DEMONSTRAȚIE DE JUDO, cu par
ticiparea sportivilor francezi: Frederw 
Tiery, campion universitar al Franței 
pe anul 1959 și campion al F.S.G.Ț 
la toate categoriile, Anton Eugene, 
fost campion al Franței. Participă, 
de asemenea, sportivii romîni Emil 
Malsoiii, VasiJe Maier etc.

ORA 19.45—20.05: CELE PATRU 
ECHIPE DE FOTBAL VOR EXE
CUTA CITE 10 LOVITURI DE LA 
11 M.

ORA 20.05: MECI DE FOTBAL 
INTRE SELECȚIONATA CATEGO
RIEI A ȘI SELECȚIONATA CATE
GORIEI B, alcătuite din jucători bucu- 
reșteni. CAT. A: Mindru (Datcu) — 
Greavu (Popa), Ncinweilter III (Mo- 
troc), Ivan — Jenei (loniță), fractal 
— Pîrcălab. Varga, I. lonescu, Voinea 
(Raksi), Creioiceami (Codream). 
CAT. B : Nieulescu (I. Vasile) — 
Szabi, Szekely (Badea), Stere (Hal
pern) — Popescu, Spătarii (Tuz) — 
FI. Dumitrescu, Nieulescu (Gibea), 
Coteț, Panaătescu, Buzatu.

în preajma unor noi 
întreceri internaționale

Nici nu s-au stins bine ecourile 
succeselor obținute ele călăreții ro- 
mini in primul turneu hipic interna
țional al anului și iată că ei se pre
gătesc să ia startul in alte intîkuri 
internaționale. De această dată spor
tivii noștri vor evolua la Varșovia, 
Aachen și Leipzig, în compania unor 
călăreți de valoare mondială.

Cele citeva săptămâni petrecute in 
țară între cele două turnee i-au re
confortat mult pe călăreți. Ei au fo
losit timpul pentru pregătirea lor in
dividuală șl a cailor cu care vor 
concura. Vasile Pinciu, Gheorghe 
Langa, Virgil Bărbuceanu și Andrei 
Costea sînt hotăriți să nu-și precu
pețească eforturile pentru a repre
zenta și de această dată cu cinste 
aportul călare din țara noastră.

Primul concurs la care vor lua 
pante este cel de la Varșovia, cu în
cepere din ziua de 14 iunie a. c. Lo
tului de obstacole i se alătură de 
această dată și maestrul sportului 
Nicolae Mihalcea, care va concura în 
probele de dresaj.

în care nu a cunoscut înfrîngerea. Doar 
în meciul decisiv, cu echuM Kadiuteb- 
nik Kiga, voleibaliștii militari au avut 
o cădere inexplicabilă, dar în seturile 
Itotărîtoare s au regăsit și au cîștigat. 
Iată de altfel rezultatul acestei partide 
care a decis, in favoarea echipei 
Ț.S.K.A., titlul de campioană: 3—2 
(16—14, 7—15, 11—15, 15—11, 15—9).

Toți componenții lotului dețin o for
mă foarte bună. Mondzolevski, care nu a 
evoluat in cadrul semifinalei C.C.E. de la

EVGHENI BIRUN

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri, pe poligonul Tunari,

Trăgătorii sovietici au realizat
o performanță

Ieri dimineață, pe poligonul Tunari 
au Început întrecerile internaționale 
bilaterale de tir dintre formațiile U-
niunii Sovietioe și R. P Romine. In 
prima manșă la skeet-talere arun
cate din turn, care contează pentru

Reușită duminică cultural-sportivă
Asociația sportivă Biruința din co

muna N’kxilițel. in colaborare cu con
siliul raional UCFS Tulcea, a organi
zat de curind o frumoasă „duminică 
cuihwa l-sport i\ă“. Numeroși sportivi 
din aisociațiile Vulturul. Electra și Ră
săritul Tulcea, alături de cei ai aso
ciației gazdă și-au dat concursul la 
reușita întrecerilor sportive, iar peste 
4.000 de țărani colectiviști au urmării 
competițiile și programul cultural.

Pe scena din parcul pionierilor 
luptătorii de la Vulturul Tulcea (din 
campionatul categoriei A), împreună 
cu cei de la Biruința, au făcut o reu
șită demonstrație, aplaudată îndelung 
de spectatori. In continuare, pe terenul 
de sport al școlii s-au intiinit handba- 
liștii de ia Răsăritul Tulcea și Bi
ruința Niculițel. La capătul unui joc 
dinamic, foarte echilibrat, partida a

luat sfirșit cu un rezultat de egalitate: 
14—14 (8—7). Tot cu un rezultat de 
egalitate s-a terminat și intikiirea fe
minina de liandbal dintre echipa 
G.A.C. și a școlii de 8 ani din loca
litate. După-amiază, pe terenul de fot
bal și-au dat întîlnire formațiile E- 
lectra Tulcea și Biruința .Niculițel. Vic
toria a revenit edtipei oașpe care s-a 
dovedit mai bine pregătită, in pauza 
meciului, zeci de pionieri s-au intre- i 
cut în diferite probe atletice și distrac- . 
tive, stimtod interesul publicului. Un 
frumos și bogat program artistic a j 
încheiat reușitele întreceri Isportive, j 

care vor rănii ne mult timp in aminti- ■ 
rea harnicilor colectiviști din comuna 
Nicuiițel.

M. BACESCU și N. CIUBOTARU 
corespondenți

superioară recordului mondial
clasamentul echipelor, am asistat la 
dispute deosebit de palpitante, scorul 
fiind favorabil oaspeților, care au con-

Concurențil romîni au tras in a- 
oeastâ manșă la valoarea lor obiș
nuită, excepție făcînd St. Popovici și

concura nt-uiDe Ungă turnul cel mare de aruncat 
sovietic Țuranov și se

talere trage acum 
pregătește Vorobiov.

Ieri, lotul reprezentativ de rugbi a sus ținut un nou meci de verificare pe sta dtionul „23 August” în comnania «Inriin-
Ttar.G -î.» Gnnrot----- țp ț,----- A-----a. - ■

firmat și cu acest pirilej înalta clasă 
a tirului sportiv sovietic. După în
cheierea bilanțului, consultînd statis
ticile am constatat că cei patru tră
gători sovietici, care au realizat lao
laltă 395 t, au depășit recordul Uniunii 
Sovietice cu 2 puncte, iar performan
ța este în aceiași timp superioară cu 
4 puncte actualului record mondial. 
Cei prezenți pe poligonul Tunari nu 
au fost surprinși de extraordinara per
formanță. încă din prima serie de 25 
focuri, trei din componenții echipei 
au lovit toate talerele, iar. Vorobiov 
a pierdut doar unul. In seria a doua 
nu s-a înregistrat nici o ratare, in 
seria a treia au scăpat cite un taler 
Țuranov și Vorobiov. Dacă Durnev 
in cea de a patra serie nu ar fi tras 
de două ori în... gol, am fi fost mar
torii unui rezultat care cu greu s-ar 
mai fi putut realiza, fără să exage
răm, in următorii zece ani. Oricum 

D. Dandiu, care puteau realiza mai 
mult. Primul a pierdut in mod cu 
totul copilăresc trei taiere in prima 
serie, iar D. Danciu, în seria a treia, 
a scăpat nu mai puțin de șase talere. 
Este cert că la ora actuală noi nu 
avem o echipă de skeet omogenă, că 
lipsa antrenamentelor este vizibilă, 
iar unii dintre trăgători au regresat, 
așa cum e cazul cu St. Popovici.

Iată rezultatele pe echipe : 1. 
U.R.S.S. 395 t. nou record unional, 
performanță superioară recordului 
mondial; 2. R. P. Romină 373 t. Indi
vidual după manșa intii: 1. Losev 100 
t; 2. Țuranov 99 t; 3. Vorobiov 98 
t; 4. Durnev 98 t; 5. I. Dumitrescu 
95 t; 6. St Popovici 95 t; 7. D. Dan
ciu 91 t; 8. Gh. Enache 89 t. Au mai 
tras în afara echipei, I. Albescu care 
a totalizat 92 t. și Gh. Sencovici 88 t.

Azi se dispută manșa a doua s 
100 talere.
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unor sportivi fruntași;

F SPORTURI NflUTICEil

începe seria competițiilor internaționale
9 Jucătorii noștri s au antrenat ieri, Lotul definitiv

Laniranelti9 Italienii deplasează o cctiipâ redutabilă eu Zani și
Iată și lotul pe care 

italienii' 1a București. Primii 15 jucă
tori au făcut parte din echipa Italiei 
în intilnirea de la Brescia, împotriva 
Franței (luna mai: 3—6) : Giancarlo 
Bussori (fundaș), Zefferino Rossi și 
Angelo Autore (aripi), Gianmaria Del 
Bono și Giorgîo Troocon (centri), E- 
rasno Augeri (mijlocaș deschidere), 
Emilio Fuosco (mijlocaș grămadă), 

----- - •
Fran- 
(linia 
Levo- 
.Mario

După ce eu susținut primele trei 
partide internaționale ale anului în 
străinătate, iată că duminică rugbiștii 
romîni vor evolua din nou acasă. Pe 
stadionul „23 August", începînd de la 
ora 16,30 ei vor înfrunta redutabila 
echipă a Italiei. Tn vederea acestei 
partide sportivii romîni s-au pregătit 
cu atenție. Chiar ieri ei au susținut o 
nouă întîlnire de verificare în com
pania lotului de tineret Forma lor 
este mulțumitoare. Se cere numai ca 
în timpul meciului cu Italia jucătorii 
noștri să se concentreze la maximum 
și să pună în aplicare cunoștințele a- 
cumulate în bogata lor activitate inter
națională și, în special, în disputele cu 
redutabilul XV francez, unul din cele 
mai bune din lume.

Lotul țării noastre nu a suferit mo
dificări față de cel care a evoluat în 
Polonia. Echipa va fi alcătuită din 
următorii 21 de jucători : fundaș — 
Penciti; aripi — Ciobănel, Sava, Bal- 
can, Popa; centri — Wusek, Irimescu; 
mijlocași — Chiriac, Stănescu, Mate- 
escu; înaintași — Morarii, Demian, 
Graur, M. Rusu, Marinache. Preda, V. 
Rusu, Teofilovici, Ionescu, Căpușan și 
Drobotă.

îl vor deplasa

Enzo Bellinazzo. Antonio De 
Roberto Luize (linia a III-a), 
cesco Zani. Sergio Lanfranchi 
a Il-a). Lucio Avico. Umberto 
rate, Alfio Angioli (linia I), 
Tricoli. Riccardo Saetti. Giorgio Ric- 
ciarelli. Luciano Riscuola. Vittorio An- 
bron și Gianfranco Paludetto. De re
marcat că Zani și Lânfranchi joacă în 
Franța în cluburi fruntașe (la Ageri, 
campioana pe 1962 — 14—II cu Be
ziers în finala de la Toulouse — și. 
respectiv, la Grenoble). Sosirea echi
pei Italiei : vineri seara.

Partida Rominia — Italia va fi ar
bitrată de francezul Charles Durand 
(Bordeaux), care a condus în 1958 și 
jocul de la Catania. (D. C.).

Luni seara, la Comitetul orășe
nesc U.T.M. București a avut Ioc 
festivitatea inminării „Diplomei de 
onoare" a C.C. al U.T.M. și in
signei, unor tineri sportivi care au 
obținut rezultate deosebite la Uni
versiada de la Sofia.

Au fost acordate distincții urmă
torilor sportivi: Zoltan Vamoș, 
Mina Hina, Eduard Derzei. Gheor- 
gbe Corbeanu, Andrei 
Fiorina Popovici. Sorin 
Ana Ene, .Maria Vicol, 
Cherebețhi, Gheorghe Fieraru, 
sile Pavel, Alexandrina Berezeanu, 
Maria Diți-Diaconescu, .Ana Roth- 
Sălăgean.

Barabaș,
1. loan, 

Gabriel
Va-

i

• Canotoarele concurează sîmbătă la Praga
• „Cupa Victoriei“ la iahting începe duminică

Pentru canotori luna iunie este bo
gată în întreceri internaționale. De
butul îl fac, sîmbătă după-amiază, 
sportivele lotului reprezentativ de ca
notaj academic, care participă — în 
capitala R. S. Cehoslovace — la între
cerile „Regatei Praga“, competiție de 
mare amploare ce se desfășoară pe 
pista de pe riul Vltava, unde au avut 
loc anul trecut campionatele europene. 
„Regata Praga“ cuprinde atît între
ceri feminine cit și masculine, cu o 
bogată și valoroasă participare inter
națională. Țara noastră va fi repre-

zentată doar la întrecerile de fete. 
Lotul nostru feminin, care se pregă
tește în vederea campionatelor euro
pene (24-26 august, la Berlin). a pă
răsit capitala marți seara, îndreptîn- 
du-se spre Braga. Din lot fac parte 
canotoarele: Emilia Oros. Magda 
Vlăduț, Mariana Limpede, Margareta 
Stoian, Viorica Moldovan, Olimpia 
Bogdan, Maria Trinks, Magda Varga, 
Lia Bulugioiu, Florica Ghiuzelea, E- 
milia Rigard, Ana Tamaș și cirmacele 
Ștefania Borisov și Angela Codreanu. 
Au mai făcut deplasarea antrenorii 
Felicia Urziceanu și Ion Bulugioiu. 
Sportivele noastre sint înscrise in în
trecerile „Regatei Braga" la probele 
de 8 + 1, 4-|-l rame Și dublu.

• La Constanța, între 10 și 17 Iu
nie, se dispută întrecerile tradițio
nalei competiții de iahting 
Victoriei".
șoară pe 
Programul 
Snipe, F. _
Star. In afara lotului nostru, vor mal 
concura veliști din R. P. Polonă și 
R. D. Germană. De, asemenea, vor lua 
startul și reprezentanți ai cluburilor 
Metalul București, Știința București, 
precum și sportivi constănțeni. Cursele 
se vor desfășura simultan, la- dife
rență de 10 minute între clase, numai 
dimineața.

Iată numele citorVa dintre partici- 
panți : H. Raben, H. Hermann, 
Wandel, G. Pagel, E. Reschwann 
(R. D. Germană), B. Tazbyr, M. Slo- 
jewski, A. Pajaczowska, L. Stelmaszyk 
(R. P. Polonă), P. Svoboda, P. Purcea, 
Gh. Lungu, N. Calcan, P. Romoșan, j 
D. Popovici, Gh. Petrescu. I. Naum, 
M. Tașcu, N. Zama (R. P. Romină).

Astă-seară sosesc cu avionul spor
tivii din R. D. Germană. Regatele se 
dispută zilnic, cu excepția zilei de 14 
iunie, cînd e zi de pauză.

_ „Cupa 
Toate regatele se desfă- 

mare, în fața Cazinoului, 
cuprinde probe de Finn, 
D. (Flying Dutchman) și• CAMPIONATELE REPUBLICANE 

de haltere desfășurate în acest an la 
Cluj au scos în evidență pregătirea și 
forma bună a unor halterofili fruntași. 
Ne referim, în special, la semigreul 
Lazăr Baroga care a reușit valoroase 
recorduri la: total (432,5 kg) și la îm
pins (145 kg) care se numără printre 
cele mai bune din Europa. Rezultatul 
său dc la triatlon ne îndreptățește să 
credem că. în scurt timp, Baroga poate 
obține 450 kg, performanță care-1 va 
consacra pe plan mondial. Un rezultat 
valoros a obținut și Balaș Fiți. El a 
concurat însă ia categoria ușoară (depă- 
ș:nd doar cu 3 kg limita categoriei 
pană), corectînd două recorduri (la 
total și la aruncat.) care au aparținut 
lui Tiberiu Roman, din 1958. La viitoa
rele confruntări 
mânui nostru va participa însă 
drul categoriei pană, 
țumitor a obținut și 
kg — la cat. cocoș) 
meciul cu Polonia și
dialele de la Budapesta el va mai a-

Un rezultat 
Ion "Panait 
dar sperăm 

în special la

Furd (lin meciul Progresul—T. C.
Arad (6—6). Portarul arădean nu 

poate opri înscrierea unui gol.
Foto : T. Chiorcanu

activitatea la polo

internaționale, record- 
în ca- 

mul- 
(300 

că în 
mon-

dăuga acestui rezultat 
Astfel, cu 310 kg se 
tre primii, la 
amploare.

© NU SINTEM ÎNSĂ 
de comportarea celorlalți 
referim în primul rînd la 
(380 kg la mijlocie), 
(347,5 kg la cat. 
Birău (290 kg la cat. pană). De altfel, 
așa se explică faptul că în 
Ion Birău, Lisias Ionescu, 
man și Silviu Cazan nu li 
titlul de campion, deoarece 
lizat norma de clasificare pentru cat. I.

• CITEVA CUVINTE DESPRE OR
GANIZARE. Popularizarea eficientă a 
făcut ca întrecerile să fie urmărite de 
un mare număr de spectatori. în plus, 
forurile sportive din orașul Cluj s-au 
achitat în cele mai bune condițiimi de 
organizarea acestui campionat. Pentru 
acest lucru, ele merită felicitări.

I. O.

încă 7,5—10 kg. 
poate clasa prin- 

orice întrecere de marc

MULȚUMIȚI 
halterofili. Nc 
Tiberiu Roman 
Lisias Ionescu 

semimi jlocie). Ion

acest an lui 
Tiberiu Ro- 
s-a decernat 
nu au rea-

regiunilor

Azi în campionatul republican: Progresul-C. S. Mureșul

Federația romină de oină a stabilit 
programul jocurilor care se vor dis
puta duminică 10 iunie în cadrul eta
pei a Il-a a fazei interregionale a 
competiției republicane dotate cu tro
feul „Cupa regiunilor". La Baia Mare 
se vor intilni reprezentativei^, regiu
nilor Maramureș și Suceava ; la Galați

vos juca echipele regiunilor Galați și 
Bacău ; la Urlați se vor intilni forma
ția regiunii Ploiești și echipa orașu
lui București iar la Curcani sint pro
gramate jocurile dintre selecționate
le regiunilor București și Oltenia. Se 
va juca sistem tur-retur. Primele e- 
chipe sint organizatoare.

întrerupt o scurtă perioadă de timp, 
campionatul republican de polo se reia 
astăzi cu jocul Progresul București— 
C.S. Mureșul Tg. Mureș. Intîlnirea ce
lor două echipe se desfășoară la ștran
dul Tineretului, de la ora 18. Evoluția 
formației mureșene este așteptată cu 
interes, mai ales dacă ne gîndicn că 
ea ocupă, în momentul de față, locul 2 
în clasament, la egalitate de puncte 
(8) cu Steaua.

Trei din meciurile etapei a 8-a au 
io6t aminate pentru duminică, cînd se

Pentru a zecea oară campioni, voleibaliștii de la T.S.K.A. 
sint gata pentru meciul cu Rapid București

(U-marr cin pag. J)

Varșovia, a jucat foarte bine în tur
neul final al campionatului unional și, 
sperăm, va avea o comportare bună și 
la București. Klîgcr s-a comportat în 
ultima vreme din ce în ce mai bine, în- 
cadrîndu-se în stilul echipei campioane. 
Multă poftă de joc și constanță mani
festă, de asemenea, și Burobin, Schmidt 
precum și Cesnokov. Iată lotul pe care 
contează la București echipa Ț.S.K.A. : 
Cesnokov, Kovalenko, Fasahov, Burobin, 
Mondzolevski, Iakovlev, Kliger, Schmidt, 
Jurarliov și, probabil, Scerbakov, care 
se află după un accident suferit la un 
picior.

CAMPIONATUL DE CALIFICABE
Etapa interregională a campionatu

lui de calificare se va desfășura intre 
8 iulie și 12 august a.c. Excepție face 
grupa a IV-a alcătuită din echipele 
campioane masculine și feminine ale 
regiunilor Argeș. Dobrogea, Oltenia 
și București, precum și campioanele 
Capitalei, ale cărei jocuri încep du
minică 10 iunie.

In prima etapă vor avea loc me
ciurile Voința Constanța—Școala medie 
Giurgiu (f.), Stuful Tulcea—Cetatea 
Giurgiu (m.), Știința București—Medi
cina Craiova (f.), Oțelul București— 
Electroputere Craiova (ni.). 

vor disputa în program „triplat" la 
ștrandul Tineretului. Aceste jocuri sini 
următoarele : Știința București—I. C. 
Arad, Dinamo București — Industria 
Linii Timișoara și Steaua—Crișana O- 
radea. Cea de a V-a partidă a etapei. 
Rapid București—Știința Cluj a fost a- 
mînată pentru o dată care se va a- 
nunța ulterior. Iată cum se prezintă 
clasamentul înaintea meciului de azi:
1. Steaua 4400 40: 58
2. C.S. Mureșul 4 4 0 0 19: 8 8
3. Dinamo 3 3 0 0 32: 3 6

După cum se știe, antrenorul echipei 
este Ghici Ahvlediani, cu care am avut 
zilele trecute o discuție in legătură cn 
apropiatul meci cu Rapid. Iată ce ne-a 
declarat: „Jocul cu Rapid este pentru 
noi un examen greu. Cunoaștem foarte 
bine echipa romină, ti apreciem valoa
rea și tocmai de aceea sintem convinși 
că partida ta fi pentru noi foarte grea. 
Mai ales dacă ținem seama că la Bucu
rești jucătorii rapidiști vor fi serios în
curajați de entuziastul public din Capi 
tala Romtniei".

Dinamoviștii au cîștigat concursul de „libere “ 
organizat de C. S. Unirea

Peste 40 de concurenți au luat star
tul în cadrul concursului de lupte 
libere dotat cu „Cupa Păcii" și orga
nizat de clubul sportiv Unirea. între
cerile au plăcut spectatorilor prin di
namismul lor și mai ales prin nume
roasele procedee tehnice aplicate de 
către sportivi. Luptătorii de la Dina
mo au reușit o frumoasă performan
tă, depășind pe sportivii de la Uni

4. Știința Cluj 4 3 0 1 17:11 6
5. Crișana Oradea 6 3 0 3 17:16 6
6. Rapid 4 2 0 2 13:10 4
7. Știința București .4 2 0 2 11:17 4
8. Ind. Linii Timiș. 7 2 0 5 25:34 4
9. Progresul 7 115 15:47 3

10. I. C. Arad 7 0 16 15:53 1
★

Echipele participante la campionatul 
de calificare se întîlnesc duminică în 
cadrul etapei a lH-a. lată programul 
jocurilor: București: Clubul sportiv 
școlar—Voința Tg. Mureș; Oradea : 
Voința—C.S.M. Clu j; Cluj: Voința— 
C.S.O. Timișoara; Lugoj; A.S.M. Lu
goj—Petrolul Cimpina.

★
După cum am anunțat, duminică 17 

iunie începe și campionatul republican 
rezervat formațiilor de juniori. Anul a- 
cesta întrecerea echipelor de juniori se 
va desfășura pe trei zone, după cum 
urmează: în zona I participă echi
pele bucureștene Dinamo, Clubul spor
tiv școlar. Progresul. Steaua, Rapid și 
Știința. In zona a 11-a. echipele Voin
ța, Tg. Mureș, C.S. Mureșul, C.S.M. 
Cluj, Voința Cluj și Știința Cluj iar în 
zona a III-a, I. C. Arad, C.S.O. Timi
șoara, Voința Oradea. Industria Linii 
Timișoara, Crișana Oradea și A.S.M. 
Lugoj.

Returul campionatului se va desfă
șura sistem turneu (fiecare cu fiecare) 
tot pe trei zone și în următoarele ora
șe ; zona I București, zona a 11-a Cluj, 
zona a III-a Timișoara.

rea, Rapid, Metalul, Progresul și 
Semănătoarea.

Iată primii clasați : cat. 49 kg. Cor
nel Dragulin (D) ; cat. 52 kg. Ion Ma
rin (Unirea) ; cat. 55 kg. Ion Focaru 
(D) ; cat. 63 kg. Gh. Ciomirtan (D) ; 
cat. 68 kg. Vasile Simion (D) ; cat. 
73 kg. Vasile Andreescu (D) ; cat. 79 
kg. Florea Ciorcilă (D) ; cat. 85 kg. 
Iulian Cumpănașu (D) ; cat. peste 85 
kg. Ion Eremia (D).

ACTUALITĂȚI»

— Azi are loc un interesant concurs pe velodromul Dinamo —
• Amatorii reuniunilor cicliste pe 

velodrom vor asista azi la o inte-
-sântă competiție organizată de 

F.R.C. „CUPA PĂCII" Iși dispută în
tâietatea cei mai buni pistarzi ai ță
rii in cadrul unui program care cu
prinde viteză sistem turneu, urmărire 
echipe, eliminare juniori și cursă cu 
adițiune de puncte de-a lungul a 51 
de ture cu sprint la fiecare trei ture, 
întrecerile sint găzduite de velodro
mul din parcul sportiv Dinamo și în
cep la ora 17.15.

• Duminică dimineața pistarzii 
bucureșteni se vor întrece din nou, 
de data aceasta în cadrul campiona

CONCURSURI... REZULTATE...
• TIMIȘOARA. Stadionul C.F.R. din 

localitate a găzduit întrecerile etapei re
gionale a campionatelor școlare. La con
curs au participat aproape 400 de tineri 
atleți. Iată cele mai bune rezultate : JU
NIORI I : 100 m : M. Boborodea (Arad) 
11,2; A. Curta (Tim.) 11,4; 200 m : A. 
Curta 23,7; 400 m : Ad. Willing (Tim.) 
52,7; 800 m: S. Coroama (Reșița) 2:10,0: 
HC-M. Bota 2:01,8; 1.500 m: N. Ungu- 
reanu (Tim.) 4:15,2; HC.—M. Bota 4:09,9; 
110 mg: Ad. Willing (Tim.) 15,7; lungime: 
D, Bădiții (Tim.) 6,61; triplu : D. Bădini 
12,45; înălțime: A. Schneider (Arad) 1,65; 
greutate : I. Hegedus (Reșița) 12,52; disc 
(1.5) : R. Kahles (Tim.) 50,50 — rec. re
gional juniori ; suliță : N. Puia (Reșița) 
47,10; JUNIORI IX : 80 m : C. Nichifor 
(Tim.) 9,9; S. Pop (Tim.) 10,0; 300 m : S. 
Pop (Tim.) 40,5; D. Săvescu (Tim.) 40,5; 
1.000 m : D. Săvescu 2:39,8 — rec. regio
nal juniori II. Rezultatul este Ia 0,6 sec 
de recordul republican al probei. De re
marcat că juniorul Săvescu, antrenat de 
prof. Em. Grozescu a stabilit în acest an 
un valoros record la 500 m cu 1:12,2; 
înălțime : Gh. Rațiu (Arad) 1,65; lungi
me : L. Barna (Arad) 5.86; greutate : T. 
Guță (Caransebeș) 14.00; disc (1 kg) : G. 
Schubert (Tim.) 19.65; ciocan (HC) : L. 
Dehe’.ean (Tim.) 45.36; JUNIOARE I : 100 
m : D. T”nd ca (Reșița) 13.2; 200 m: D. 
Tundrea și Fel. Negru (Tim.) 27,5; 800 

tului orășenesc de viteză. Programul 
va fi completat cu probe de elimi
nare și semifond.

• Pe șoseaua Oradea-Borș s-a des
fășurat etapa regională a campiona
tului republican de semifond, la care 
au participat cicliști fruntași din re
giunea Crișana. La seniori victoria a 
revenit alergătorului Vasile Csire 
(C.S.O. Crișana) urmat în clasament 
de G. Szentmihalyi (Măgura Șimleu) 
și G. Martin (Măgura Șimleu). Cursa 
juniorilor a fost cîștigată de I. Benko 
de la C.S.O. Crișana. (I. Ghișa, coresp. 
reg.), 

m: R. Kolof (Lugxoj) 2:37,5; înălțime: Ad. 
Popa (Arad) 1,40; lungime : H. letschnî 
(Reșița) 4,85; greutate : A. M troiu (A- 
rad) 9,23; disc : G. JBăciucu (Tim.) 30,70; 
Ei. Rădici (Arad) 30,45; suliță : P. Popa- 
mancea (Jimbolia) 27,67; JUNIO ARE II : 
60 m : G. Nasco (Lugoj) 8,3; R. Arde
lean (Reșița) 8,4; lungime : R. Ardelean 
4.70; înălțime : F. Negru (Timiș.) —- năs
cută 1948 — 1,40. (L. MICȘAN — coresp.).
• CRAIOVA. Faza regională a cam

pionatelor școlare. FETE : 60 m : M. Pre
da (Craiovâ) 8,5; 100 m: D. Elian (Tg. 
Jiu) 13.2; 200 m : V. Ilie (Cv.) 29,8; 500 
m: P. Păulețu (Tr. Sev.) 1:29,0; înălțime: 
P. Păulețu 1,40; greutate : P. Păulețu 
9,93; disc : I. Huică (Tg. J.) 32,12; suliță:
I. Huică 24,10; BĂIEȚI : 80 m : C. Popa 
(Caracal) 10,2; 100 m : M. Brăilița (Tr. S.)
II, 6; 300 m : D. Ciocan (Tg. J.) 42,5; 400
m * H. Stef (Cv.) 52,1; 800 m : H. Stef 
2:03,0; 1.000 m: P. Bolbora (Corabia)
2:56,0; înălțime • C. Popescu (Cv.) 1,74 ; 
lungime: I. Zamfirescu (Cv.) 6,33; triplu: 
V. Sprincenatu (Tr. S.) 12,54; greutate : 
C. Deleanu (Car.) 13,50; disc : Gh. Sbora 
(Cv.) 40,90; suliță : I. Ponescu (Tr. S.) 
43,10. (ST. GURGUI — coresp.).

• BUZĂU. Faza raională a campiona
telor de seniori. BĂIEȚI : 100 m : G. Tu- 
dorie 11,9; 1.500 m : Gh. Ion 4:50,0. (D. 
MARIN — coresp.).



Pe marginea
outâți din campionatul republican de juniori

Noi Ciimpioni rcfiionoli • (unoșiințc vechi • formațiile de Oază ale participaaților

„Cupei orașelor balcanice” la box

inică, după cum se știe, va 
turneul final al campionatului 

lican de juniori. La acest turneu 
care va desemna echipa cam- 

ă a țării, vor participa 15 ciș- 
re ale

Dunărea
ată

titlurilor regionale (a 
Calafat-reg. Oltenia, a 
duminică, intr-un meci 
de Dinamo București),alificare,

m și campioana orașului Bucu-

rtanța competiției, ca și grija 
trebuie manifestată față de ti- 
jucători impun organizarea in

ilor in cele mai bune condițiuni, 
u a asigura o desfășurare co- 
mzătoare jocului tinerilor fat- 

1. De pildă, măsurile luate din 
la Tr. Măgurele pentru organiza

tului Dinamo București-Dună- 
dlafat au contribuit la succesul 
i intîlniri, care s-a desfășurat 
Ijlacul unui mare interes. La fel 
ie să procedeze consiliile regio- 
UCFS prin comisiile de fot- 

sarcina cărora cade organizarea 
Irilor, și cu etapa de duminică, 

din turneul final.
★

ora actuală se cunosc toate echi- 
campioane regionale, mal puțin 

a regiunii Maramureș. Iată 
amănunte în legătură cu parte 

rotagonistele meciurilor progra- 
duminică pe terenuri neutre.

Regiunea Suceava și-a desemnat 
duminică la Suceava: 

FĂLTICENI, care a t>er- 
la egalitate (1-1) eu Unirea Bo- 

i, dar a fost proclamată cîștlgă- 
fiind mai tînără.

fot duminică a avut loc și finala 
ionatului regiunii Dobrogea:
L CONSTANȚA-Voința Macin 
-0). In felul acesta, Farul (an-

trenor P. Comanițâ) participă pentru 
a patra oară in ultimele duci cam
pionate. Ia turneul final (in 1958-59 
a fost chiar finalistă). Formația de 
bază : Argeseanu-Hulă. Cararvan. Văi- 
leanu-Strimbeanu. Teodorescu-Olteanu, 
Manea. Abduraman. Dragu, Ologu.
• Pentru a doua oară consecutiv 

participă Petrolul Ploiești (antrenor 
Cezar Drăgulescu) și C.S.M. Cluj (an
trenori St. Nagy și G. /Nistor). A- 
ceasta din urmă a fost semifinalistă 
anul trecut. Petrolul a csștigat finala, 
cu Raf. 4 Cimpina. cu 7-1. Iată for
mațiile lor de bază :

Petrolul: Popea — Grama. Aleea, 
Drăgan-Haraba. Ionescu I—Drăgulescu, 
Mânu (Ionescu II), Păiș. Mokioveanu, 
Vasilescu.

C.S.M. Cluj : Cifu — Lupaș. Kirner, 
Marcis-Kailo Antal-Ban. Damian, Lun- 
gu. Szasz. Kilin.

• Juniorii din Tg. Mureș și Iași 
sint prezențî din nou in turneul final 
(pentru a cincea oară consecutiv). MU
REȘUL (antrenor I. Bodardi) — de 
trei ori semifinalistă — are acum for
mația : Sudu (Solyom) — Onacbe (Si
mon), Buștea, Kiss (Chiriioiu) — Er-

dos, Fazekas-Barat. N. Nagy, Bozsa- 
ny, St. Nagy, Popanica. C.S.M.S. Iași 
(antrenor S. Justin), finalista de anul 
trecut (mai joacă doar Cuperman și 
Ailoaiei). contează pe: Maxim-Onicâ, 
Aldea, Ionel-Copcea. Șerban-Ailoaiei, 
Ogescu, Loncovschi. Cuperman, Danie- 
lescu.

• C.S.O. TIMIȘOARA. CRIȘANA 
ORADEA și ST. ROȘU BRAȘOV iau 
parte pentru prima dată la turneul 
final, din 1957. Iată formații U» lor 
de bază :

C.S.O. Timișoara (antrenor I. Hock- 
sarry) : Mitrițâ (Khonek)-Zsizsik. An
tica. Lazarov-Bama (Matei). Tamas- 
Munteanu, Zimcea, Popescu. Iancu, 
Lefi

Crișana Oradea (antrenor L. Csil- 
lag) : Kuruț-Manyoki. Balint, Balogh 
I-Bodo n, Balogh H-Grifaton. Pădu- 
reana. Szatmart. Nagy. Fandli.

St. Mița (antrenor St. Hidișan): 
Neacșu-Tănaee, Goga, Coantă-Damian, 
Popeț-Grigore. Cupa, Necula, Cristea, 
Berekmeri. In afară de Neacșu, Gri- 
gore și Beretaneri. toți ceilalți au ju
cat — in afară de concura — în cadrul 
grupei D (Brașov) a Turneului UEFA.

ACTUALITA
DINAMO BACĂU

JOACĂ AZI ÎN R.D.G.

După cum am anunțat, echipa 
namo Bacău a plecat de la Cluj

Situația

cupele ,,Sportul popular

și ,,leto - Prmspart”
^CUPA SPORTUL POPULAR- 
Rapid București 
U.T.A. Arad 
Dinamo Bacău 
Steaua București 
Dinamo București 
Steagul roșu Brașov 
Petrolul Ploiești 
Progresul București 
Jiul Petri *a 
Știința Timișoara 
Minerul Lupeni Știința Cluj 

talul Tîrgoviste 
ainamo Pitești 
clasament nu sint i 
late duminică 3 iunie.
„CUPA LOTO-PRONOSPORT”
Dihamo București 

. Petrolul Ploiești 

. St. roșu Brașov 

. Progresul București 

. Steaua București 
< Dinamo Bacău 
. Știinta 
. U.T.A. 
. Rapid
Știința___ T___
Dinamo Pitești 

. Jiul Petrii aMinerul Lupeni 

. Metalul Tîrgoviște 
sâmentul a fost aicățyit în baza 
țațelor înregistrate în etapa din 
ie.

Cluj 
Arad 
București 
Timișoara

I

0 punete 
t puncte2
3
3
4
4
5
7
7 pi
3 punere

12 puncte 
14 punete 
« puncte

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
punete 
puncte 
puncte 

te

Di- 
. _ . in

tr-un turneu în R. D. Germană. Fot
baliștii băcăuani își încep turneul as
tăzi in localitatea Stassfurt, unde vor 
«itiftii selecționata feroviară. In con
tinuare, Dinamo Bacău va juca la :

9 iunie la Magdeburg cu 
10 iunie la Magdeburg cu 

Leipzig.
Este probabil ca băcăoanu 

țină și un al 4-lea med.
TURNEUL ECHIPEI CHEMIE

Cum se știe, echipa Chemie Halle 
va întreprinde cur:nd un tttmeu in 
țara noastră. Programul jocurilor este 
următorul : .

14
17
21
24

iunie, adversarii fotbaliștilor francezi 
vor fi —' in ordine — o selecționată 
divizionară de tineret și Rapid Bucu
rești. Primul meci va avea loc Ia Con
stanța, al doilea la București.

PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN CAPITALĂ

incluse jocurile

4- 24 
+ 20
4- 14 + 13 
+ 7 + 2____
4- 1 gol
— 1 «ol— 2 goluri
— 7 goinri
— 7 goluri
— 19 goluri— 22 goluri
— 23 gutari

goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goturi 
goluri

Aufbau 
Rotation

sa sus-

HALLE

la Craiova cu C.S.O. 
la Timișoara ou Știința 
la Quj cu Știința 
la Reșița cu C.S.A4.

iunie 
iunie 
iunie 
Iunie

• Marți la Galați, finala „Cupei zia
rului Viață Nouă" : Dinamo Galați— 
C.S.O Brăila 4—3 (2—3). Au nur- 
cat: Daraban (3) și Mata (din 11 
m), respectiv. Coman (2) și Stoian.

ECHIPA SAMPDORIA fiTALLA)
PLOIEȘTI $1 CLUJ

turneu pe care il va iatre- 
U.R.S.S.. echipa italiană 
(Genova) — din campio-

Dupâ un 
prinde in 
Sampdoria 
natul prunei ligi — va susține două 
meciuri in țara noastră Primul il va 
disputa la î iulie ia Ploiești, cu Pe
trolul. iar al doilea la 4 iulie la Cluj 
cu Știința.

RAPID VA JUCA CU SEDAM 
(FRANȚA}'

In cete două intîlniri pe care, dupâ 
cum am anunțat echipa Sedan — a 
cincea clasata în campionatul Franței 
— ie va susține Ia noi la 17 și 20

d se lucreaiă fără simț de răspundere
pfămina trecută, la cererea clu- 

sportiv Corvînul Hunedoara, Fe
ia de fotbal a aprobat ca meciul 
alegoria B care trebuia să aibă 
uminică 3 crt. cu echipa Crișul

ea să fie aminat pentru o altă 
Echipa din Hunedoara avea 

‘ indisponibilități, așa după ctm 
dea cu actele necesare. Pină aici, 

in regulă. Numai că secretara- 
ederației a,, pierdut din vedere 

„iniei" îndatoriri elementare: să 
țe echipa din Oradea și pe cei 
arbitri bucureșteni care urmau să 
că jocul.

tfel. tovarășii de la Oradea s-au 
ătit pentru meci, au vindut bilete, 
ublic numeros a venit Ia stadion,

arbitrii au cheltuit cu deplasarea. pen
tru a consemna meprezemarea" echi
pei Corvînul. Cum era și firesc, neavi
zată, presa a înregistrat rezultatul o- 
bișnuh in astfel de statalii.

lată, așadar, lume pusă pe dramuri, 
bani cheltuiri. încurcături... Și asta 
dtn cauza uș rinței inadnrrsrbite a se
cretariatului federației. Biroul federa
ției de fotbal are datoria să sancțio
neze pe cei vinovați și să ia măsurile 
ce se impun pentru a se evita pe 
viitor asemenea greșeli. Secretariatul 
federației să nu, uite cumva să anun
țe ia timp celor două echipe data la 
care se va juca acest meci !

M. C.

De la I. E. B. S.
ele pentru meciul internațional de 
B. P. Romînă—Italia și pentru 

ile de fotbal Kanid—'Steaua și Di
ll Buc.-—Progresul, ce vor avea ioc 
ua de 10.VI pe stad. „23 August” s-au 
in vînzare la următoarele case de 

e î
Chioșcul special din str. Ion Vidu. 
Agenția Pronosport din Calea Vicii nr. 2.
Agenția C.C.A. din bul. 6 Martie.
Stadioanele Republicii, Dinamo, 23 

ust, Ciulești.
Agenția coto-pronosport din bul. 

cii 256, Uzinele „23 August".

De asemenea tot Ia aceste case se gă
sesc și biletele pentru jocurile de fotbail 
și demonstrația de judo ce vor avea loc 
pe stadionul Republicii în ziua de 7 iu
nie, de la orele 18, cu ocazia sosirii Șta
fetei Păcii.

Săpiămiua aceasta se vor disputa 
la București, atit in casgoria A, 
cit și în categoria B intiiuiri inter- 
bucureșțene. Programul acestor 
meciuri a fost astfel întocmit: 
Simba tă

Stadionul Dinamo, oca 17.30: 
Dinamo Obor — Metalul București 
(Cat. B) 
Duminică

Stadionul Republicii, ora 
Știința — Olimpia (cat. B).

Stadionul Giulești. ora 9: 
pid — Steaua (tineret)

Stadionul Dinamo, ora 9: 
namo — Progresul (tineret).

Partidele din categoria A se

16:

Ra-

Di-

l-’artxleie din categoria A se vor 
disputa pe stadiomd „23 August" 
(in program cuplat cu meciul de 
rugbi R. P. RO.MTNA — ITALIA): 
ora 14.30: RAPID — STEAUA si 
ora IS: DINAMO — PROGRE
SUL.

Recent s-a desfășurat la Sofia com
petiția internatională de box dotată cu 
„CUPA ORAȘELOR BALCANICE". 
.Această competiție, menită să contri
buie ]a stringerea legăturilor de prie
tenie între sportivii țărilor participan
te, a ajuns la cea de a IlI-a ediție. 
După cum am informat la timp pe 
cititorii noștri, boxerii romini au reu
șit să-și adjudece pentru a treia oară 
trofeul pus în joc.

De data aceasta, la Sofia au fost 
prezenți boxerii romini, bulgari și 

. turci, lupta pentru primele locuri dîn- 
du-se îndeosebi între sportivii țării 
noastre și cei bulgari. Consem
năm cu satisfacție comportarea boxeri
lor noștri, care au reușit să cucereas
că, cu opt finaliști, nu mai puțin de 7 
din cele 10 titluri pe categorii. Consi
derăm că toți componenții lotului nos
tru merită felicitări pentru ardoarea cu 
care au luptat.

Am prezentat în întreceri o echipă 
omogenă, zece sportivi care, după a- 
precierile unanime ale specialiștilor 
prezenți la Sofia, au dovedit o foarte 
bună pregătire fizică. Trebuie să ară
tăm că majoritatea boxerilor noștri, 
handicapați de tragerea la sorți, au 
fost nevoiți să susțină două partide 
în două zile, lucru neobișnuit în box, 
și aceasta datorită făptuită că nu s-a 
respectat pauza necesară înaintea fi
nalelor. Cu toate acestea, aproape toți 
boxerii romini au reușit să păstreze 
un ritm ridicat de-a lungul meciurilor 
și să termine în forță repriza a 111-a.

îmbucurător este și taptul că cea 
mai mare parte dintre componenții 
lotului nostru au practicat un box teh
nic, in linie, curat și, ceea ce este de 
asemenea important s-au mișcat bine 
in ring, folosind lovituri rapide ți 
variate. Superioritatea boxerilor noștri 
s-a manifestat și printr-o bună orien
tare tactică. Boxerii noștri au con
firmat și la această ediție a „CU
PEI ORAȘELOR BALCANICE" buna 
tor pregătire, valoarea ascendentă a 
boxului nostru.

In cele ce urmează vom descrie, pe 
scurt, cum au evoluat fiecare dintre 
boxerii noștri. Trebuie să începem cu 
C. Gheorghiu, care a făcut o adevă
rată demonstrație de box, dovedind că 
este, la ora actuală, cel mai bun boxer 
al nostru, posesorul unor bogate cu
noștințe tehnice și tactice. Loviturile 
sale rapide la figură și corp, eschivele 
sale derutante au pus în dificultate 
categorică pe Traicov. I. Mihalic, în 
formă tot mai bună, a avut de tempe
rat in finală un adversar extrem de 
dîrz, pe bulgarul A. Mițev, și a reuși) 
din plin acest lucru. Scrima sa pugi- 
lislîcă, atit de gustată de iubitorii 
boxirfui. și-a spus și de data aceasta 
cavînhd. In ceea ce-1 privește pe N. 
Puiu, vom arăta că el a impresionat 
prin boxul dar, prin precizia și forța 

' upercuturilor sale, reușind ca în finală

PRONOEXPRES1X2X1X21

Rapid—Steaua și 
in programul

Dinamo București—Progresul 
concursului de duminică

în-
23 
de 

Cele 
pre- 
par-

dintre 
și Dinamo Firești

10.

11.
12.

— Corvînul Hunedoara — Vagonul
Arad 1. 2

— Cri-ul Orailea—Recolta Caret 1
— Știinfa Galați—Poiana Ctmpina

I. 2
con-

• Derbiul echipelor bueure^tene 
scris m programul concursului nr. 
din 10 iunie a c. poate (uraira și 
data aceasta depute interesante, 
două meciuri, a 111 urî de celelalte 
văzute în concurs — și îndeosebi 
tideie de la Brașov și Pitești 
Stearuî roșa—U.T.A.
—Petrolul, vor atrase un mare număr 
de participant!, «•are vor încerca să 
-prindă" pronosticurile exacte pentru 
cele 12 meciuri. T'mînd seama de va
loarea. în eeperal apropiată, a majori
tății echipelor, de poziția acestora în 
clasament, de avantajul terenului. de 
surprizele ce pot avea loc. este indi
cată participarea la concursul respectiv 
pe buletine combinate.

Reamintim programul concursului și 
dăm un pronostic al jucătorului Baboie

• Reamintim pârtiei pan ții or la 
cursul suplimentar Pronosport — cam
pionatul mondial de fotbal — că 
pînd de raîine și pînă la 14 iunie a.c. 
se pot depune buletinele cîștigătoare 
pentru 12, 11. 10 și 9 rezultate.

• Duminică 10 iunie 1962 va avea 
loc la București, la grădina Loto-Prono- 
sport. Calea Victoriei nr. 117, ora 10. 
tragerea din urnă a cupoanelor cîștigă
toare la concursul suplimentar Prono
sport, — campionatul mondial de fotbal.

Depunerea cu-poanelor cîștigătoare pen
tru premiile în obiecte de la acest con-

înce-

Pentru focul internațional de volei Ra
pid— Ț.S.K.A. Moscova ce se va disputa 
în sala Floreasca în ziua de 10 iunie 
1962, sînt valabile următoarele legitima
ții UCFS :

— roșii și maron in piele ;
— gri dermatic cu stampila „volei” și
— verzi dermatin pentru ziariști pe 

bază de delegație, în limita locurilor re
zervate la masa presei.

3

(Progresul). curs se face începîud cu data de 11

1.
iunie și pînă la 21 iunie 1962 ora 13.

I. — Rapid— Steaua 2
2 — Dinamo București — Progresul PRONOEXPRES

2 X La tragerea Pronoexpres nr. 23 din
3. — Steagul roșu—U.T.A. 1 6 iunte 1962, au fost extrase următoa-
4. — Dinairu) P it ești—Petrol u I X, o rele numere :
5. — Știința Ti mișoara—Metaiul, 1 27 28 21 33 22 12

6. — Minerul—-Știința Cluj 1
7. — Arieșul Tur da—Cri șa na Oradea Numere de rezervă : 5 38

X. 2 Fond de premii : 390.027 lei.

locTragerea următoare va avea 
miercuri 13 iunie 1962, la Deva.

— C.S.M.
reș

— Prahova
Galați

Tg. Mu-
1. 2

să cîștige prin K.O. la M. Mițev. Iorț 
Monea a făcut din nou dovada călită-, 
ților sale și, îndeosebi în meciul fi-, 
nai, a aplicat cu precizie puternicele 
sale directe și upercuturi la bărbie, s-a 
mișcat cu ușurință în .ring, învirigind 
prin abandon pe boxerul turc Topcu. 
V. Mariuțan a reușit o frumoasă re
vanșă în fața lui Pandov, în ciuda di
ferenței de alonjă, favorabilă adversa
rului. Comportări frumoase au avut și' 
Mihai Nicolau și 1. Dinu.

In comentariul său despre . „CUPA 
ORAȘELOR BALCANICE" la box, 
intitulat „Rominii și-au păstrat po
zițiile", ziarul „Naroden sport" din 
Sofia elogiază comportarea boxerilor 
noștri, menționînd. printre altele' 
„Rominii, mai ales la categoriile u 
soare, au fost superiori cu o clasă. E 
au ajuns 
pregătiri fizice excepționale care, fi
rește, le dă încredere în torțele pro
prii, ei prezentîndu-se în majoritatea 
cazurilor ca stăpini ai ringului. Miș
carea lor în ring a fost precisă și bine 
coordonată, au lovit variat, rapid și 
de fiecare dată in punctele nevralgice 
ale adversarilor. Și ceea ce este cel 
mai important — fapt care a constituit 
cheia succesului — este că fiecare 
dintre boxerii romini a adoptat un 
plan tactic bine definit, care le-a asi
gurat superioritatea".

Aceste aprecieri ale ziarului bulgar 
de specialitate fac să apară cu atit 
mai de neînțeles manifestările nega
tive care au avut loc în rindurile 
spectatorilor in seara galei finale. A- 
matorii de box dig Solia au venit în 
număr mare la acele gale. Cuin era 
și firesc, ei au susținut pe boxerii bul
gari și, desigur, au fost nemulțumiți 
că cea mai mare parte dintre 
au fost înfrînți. Este însă 
sine înțeles că și boxerii 
mergînd la Sofia cu gindul 
contribui, pe calea întîlnirilor 
ve, la întărirea prieteniei cu sportivii 
din celelalte țări, erau m același timp 
animați de hotărirea fermă de a lupta 
pentru râștigarea „CUPEI ORAȘE
LOR BALCANICE", așa cum reușiseră 
și la celelalte ediții. După cura se 
spune, în sport ciștigă cei mai buni. 
Și cei mai buni au fost, în mod evi
dent, boxerii noștri. Spre regretul 
nostru, însă, în rindurile spectatorilor 
au avut loc o serie de ieșiri cu totul 
inadmisibile la o competiție sportivă. 
După meciul Nicolau — Velcov, au 
început fluierături și huiduieli, s-a 
produs un adevărat vacarm, ajtmgîn- 
du-se pînă la aruncarea cu pietre și 
sticle pe ring, perturbindu-se desfășu
rarea competiției, ceea ce a făcut ca 
meciul dintre V. Mariuțan și Pandov 
să înceapă cu înfîrziere. Cu toate a- 
cestea, ieșirile huliganice au continuat 
și in timpul și după desfășurarea a- 
cestui meci. Se crease o asemenea si
tuație, incit premierea după uitimul 
meci, ca si obișnuita festivitate de în
chidere a competiției n-au mai putut 
avea toc, iar sportivii noștri au tre
buit să întirzie aproape trei sferturi 
de oră în vestiar pînă cind ordinea 
a fost restabilită.

Fără îndoială că astfel de manifes
tări nu au nimic comun și nu poț sluji 
scopului pentru care sînt orgarrfzate în 
general competițiile sportive și, îndeo
sebi, cete balcanice, care trebuie să 
contribuie la întărirea continuă a prie
teniei dintre sportivii țărilor din aceas
tă regiune. Este adevărat că și ziarul 
„Naroden sport" a dezaprobat aceste 
ieșin, arăiind că asemenea spectatori 
„nu-.și au locul pe terenurile de sport 
și pe stadioane".

Sportivii noștri vor merge și la în- 
tîlniriie sportive viitoare animați de 
dorința de a-șî dovedi măiestria și 
totodată de a întări relațiile de prie
tenie cu sportivii țării prietene și ve
cine. Fără îndoială insă că este nece
sar ca aceste intîlniri să se bucure 
de condițiuni normale de desfășurare, 
astfel ca ele să corespundă pe deplin 
scopului nobil pe care trebuie să-l 
slujească.

Revenind 
noștri, este 
învățăminte 
rind, va trebui să ridicăm nivelul pre
gătirii boxerilor noștri de categorie 
mare. Unii boxeri vor trebui ajutați 
să-și ridice pregătirea tehnică (ex. Ba
dea), orientarea în ring și hotărirea 
in acțiuni (Stoenescu, Nicolau), vi
teza în execuții și folosirea unei game 
mai bogate de lovituri (Ciucă).

Pe viitor se impune, in general, o 
atenție crescindă din partea antreno
rilor din 
față de 
ce în ce 
tri asffel 
și la „europenele" din 1963.

. A
in prezent in, stadiul unei

aceștia 
de la 
noștri 
de a 

sperti-

la comportarea boxerilor 
necesar să tragem unele 
pentru viitor. In primul

cluburi și asociații sportive 
pregătirea multilaterală di» 
mai intensă a boxerilor noș- 
ca aceștia să fie la înălțime

Ploiești—Diriamo
1 Rubrică redactată de Loto Pronosport

MARIN NJCOLAE 
AL. INOVAM



In al doilea joc

Handbalistele noastre au întrecut echipa II. R. S. S.: 5—3 (3—1)
SESIUNEA COMITETULUI OLIMPIC INTERNATION

MOSCOVA 6 (prin telefon). Marți fost de data aceasta sever< marcată, a 

fast 
Au- 
>2), 
17),

'după-amiază, pe terenul din parcul . făcut din .nou un joc foarte bun. 
Lujniki, s-a desfășurat cea de a doda'■ Cele 8 goluri ale partidei au 
întîlnire internațională dintre echipele marcate în _ următoarea ordine: 
reprezentative feminine de handbal în 
7 ale Uniunii Sovietice ți R. P. Ro
mine. De data aceasta, handbalistele 
române au evoluat la un nivel mai a- 
propiat de adevărata tor valoare, reu
șind să obțină revanșa în fața echipei 
gazdă.

Trăgind învățămintele necesare din 
primul meci, jucătoarele noastre s-au 
apărat cu mai multă atenție, iar în 
atac — față de sistemul 4-f-2 aplicat 
de handbalistele sovietice — romîncele 
au circulat mai activ, au folosit cu 
mai mult curaj blocaje și angajări la 
pivoți. Din astfel de acțiuni, reprezen
tantele noastre au marcat cîteva go
luri spectaculoase.

Toate jucătoarele au luptat cu o 
deosebită ambiție pentru victorie și au 
reușit o comportare frumoasă. Repre
zentativa Uniunii Sovietice, iu care 
principala realizatoare, Bobrova, a

rora Leonte (min. 2 și min. 
Rjanskaia (min. 16), Boțan (min. 
Frantz (min. 23), Vunteșmeri (min. 
33), Boțan (min. 35) și Klumbite 
(min. 36). De notat că la 6corul de 
5—2, Ana Boțan a ratat o lovitură de 
la 7 metri.

Au fost folosite în acest joc toate 
componentele lotului, cu excepția Cor
neliei Constantinescu. O comportare 
foarte bună au avut Irina Heater și 
Aurora Leonte.

Echipa R. P. Romine va 
joi și simbătă încă două 
laroslav.

N1COLAE
antrenor

mai susține 
meciuri

NEDEF
federal

Atieții romîni au evoluat cu succes

la

în concursul internațional de la Pardubice (R. S. Ceh.)

Turneul de polo 
de la Belgrad

BELGRAD 6 (prin telefon)__ Marți și
miercuri au continual în localitate în- 
tilnirite de polo din cadrul turneului 
internațional. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate : mărfi: R. D. Ger- 
mană-R. P. Romînă 4-3 (0-0, 2-1, 0-2, 
2-0), U.R.S.S.-Italia 3-2, Iugoslavia A- 
Iugoslavia B 6-0.

Miercuri: R. p. Romînâ-Iugotslavia 
B 3-2 (2-1, 0-0, 1-0, 0-1), U.R.S.S. 
— R. D. Germană 6—2, Iugoslavia 
A — Italia nu s-a disputat' cJeoarece 
jucătorii italieni au refuzat să intre 
în apă din cauza temperaturii scă
zute din bazin.

PRAGA (prin telefon de la trimisul 
Agerpres).

Atleții romini au evoluat cu succes 
in concursul internațional de la Par
dubice la care au luat startul numeroși 
participant! fla întrecerile „Dinamovia- 
dei“ ioclieiată duminică la Praga. Re
prezentantul nostru Zoltan Vamoș a 
obținut victoria in două probe : Ia 800 
m cu timpul de 1:55,6 și la 1.500 m 
cu 3:54,6. Proba de 3.000 m plat a 
fost cîștigată de Andrei Barabaș 
8:25,7, urmat de polonezul Ovzcarek 
8:26,2. Ana Roth-Sălăgeanu a ocupat

primul loc in proba de aruncarea greu
tății cu rezultatul de 15,64 m, înaintea 
atletei sovietice lakovceva (14,83 m).

Alte rezultate: săritura cu prăjina : 
Gronovski (R.P.P.) — 4,50 m; 2. Si- 
mionescu (R.P.R.) — 3,90; greutate 
(m): Ianas (U.R.S.S.) — 16,22 m; 3. 
Ivanov (R.P.R.) — 15,74 m; Ciocan: 
Zsivotszki (R.P.U.) ■— 64,92 m; 100m 
(f): Maria Itkina (U.R.S.S.) — 11,6 
sec; 80 m garduri: Kulikova (U.R.S.S.) 
— 11,3; suliță; (m) : Ahrendt
(R.D.G.) — 72,27 m.

Pentatloniștii in întrecere la Leipzig

Pe scurt
• Selecționatele de baschet ale 

R. S. Cehoslovace au susținut o du
blă întîlnire la Tbilisi. Echipa mas
culină a fost învinsa cu 73-71 de e- 
chipa Burevestnik, iar echipa femi
nină a ciștigat cu 75-23 meciul cu 
selecționata Universității din Tbilisi.

• Peste 130 de alpitiiști din Anglia, 
Italia, R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, 
Franța, R. D. Germană, H. P. Bul
garia și alte țări vor vizita vara a- 
oeasta U.R.S.S., pentru a efectua es
caladări, împreună cu alpiniști so-

- vietici, pe diverse trasee din Pamir.
Alpiniștii englezi vor avea în frunte 
pe încercatul sportiv John Hunt, care 
a urcat pe Everest în 1953.

• Etapa a 17-a a turului ciclist al 
Italiei Lecco-Casalo (194 km) a fost 
ciștigată de italianul Pellegrini în 4h 
49:24,0. In clasament conduce Balma-

jnion (Italia), urmat Ia 2:21 de Bat- 
tistini (Italia). A abandonat francezul 
Anglade.

• In primul său meci al turneului 
1 pe care îl întreprinde în U.R.S.S.

echipa scoțiană de fotbal Glasgow 
Rangers a întrecut cu scorul de 3-1 
(1-0) pe Lokomotiv Moscova.

LEIPZIG 6 (prin telefon). Marți a 
început în localitate concursul inter
național de pentatlon modern, la care 
iau parte 40 de sportivi din R. D. 
Germană (6 echipe și individuali), 
R. P. Romină (1 echipă) și R. P. Po
lonă (1 echipă și cîțiva individuali). 
Fiecare echipă este formată din 4 
concurenți, în clasamentul pe echipe 
contînd primii trei.

Prima probă a concursului, călăria, 
s-a desfășurat intr-o pădure foarte 
deasă, la 20 km de oraș. Traseul a 
măsurat 2.500 m (15 obstacole) dar 
fiind marcat în pădure și avînd mai 
multe intersecții el a fost foarte di
ficil de executat. Atît sportivii romîni, 
cit și cei polonezi, au avut nevoie de 
patru recunoașteri pentru a fi cit de 
cit familiarizați cu acest traseu. Și 
totuși unii concurenți s-au... rătăcit pur 
și simplu prin1 .pădure.

Iată acum rezultatele obținute’ in
dividual : 1. Schubert (R.D.G. I) 
4:26,0-1170 pj, 2. Werner (R.D.G. I) 
4:45,0-1075 p 'Wobser (R.D.G. III) 
4:47,0-1065 4. Wobe (R.D.G. III)

4:47,0-1065 p ; 5. Paszkiewicz (R. P. 
Pol.) 4:48,0-1060 p;... 14. Marinescu 
5:04,0-980 p; 15. Tomiuc 5:05,0-975 p; 
...23. Țintea 5:17,0-915 p:... 33. Panciu 
5:38,0-750 p. Clasamentul ne echipe: 
1. R. D. Germană I 3.275 p; 2. R. D. 
Germană II 2.905 p ; 3. R. P. Romină 
2.870 p; 4. R. P. Polonă 2.645 p.

Miercuri a avut loc proba de spadă. 
La ora la care am efectuat convorbi
rea telefonică întrecerile se aflau în 
plină desfășurare.

MOSCOVA 5 
transmite: La 4 
sala mare a Teatrului din Kremlin, s-a 
deschis cea de-a 59-a sesiune a Comi
tetului Olimpic Internațional (C.I.O.).

Au participat L. I. Brejnev, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., reprezentanți de seamă ai 
mișcării, sportive internaționale, cunos- 
cuți sportivi sovietici, oaspeți din 
străinătate, reprezentanți ai organiza
țiilor sportive și de cultură fizică din 
U.R.S.S., ziariști sovietici și străini.

De la tribună a luat cuvintul M. M. 
Pesliak, vicepreședinte al Comitetului 
olimpic al U.R.S.S., care din însărci
narea Comitetului olimpic al U.R.S.S., 
a salutat pe membrii C.I.O. și pe toți 
cei prezenți. El a subliniat că sporti
vii sovietici apreciază activitatea rod
nică a C.I.O., în dezvoltarea 
întărirea legăturilor dintre 
tuturor continentelor, pentru 
rea ideilor olimpice, ideilor 
și înțelegerii.

In numele sportivilor sovietici I.D. 
Mașin, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Asociațiilor și organi
zațiilor sportive din U.R.S.S. a salutat 
pe participanții fa sesiune.

Avery Brundage, președintele Comi
tetului Olimpic Internațional a rostit 
o amplă cuvîntare.

Ne-am întrunit intr-o țară, a spus 
A. Brundage, care in ultimele cîteva 
decenii a obținut succese sportive 
uriașe. In locul celor cîteva construcții 
prost echipate, existente in anul 1912, 
cind am vizitat pentru prima dată 
Rusia, vedem in prezent nenumărate 
terenuri sportive, bazine de înot, săli 
de gimnastică și stadioane .

Uniunea Sovietică, a declarat Brun
dage, transpune în viață mai intens 
ca oricare altă țară ideile baronului 
Pierre de Cubertin fondatorul jocuri
lor olimpice modeme. In U.R.S.S. pro
gramul național al educației fizice și 
competițiilor sportive este pus in slujba 
creșterii unor generații de tineri vi- 
guroși și sănătoși, contribuie la edu
carea unor buni cetățeni.

Brundage a subliniat in continuare 
că în prezent zeci de . țări sprijină 
ideile olimpice. Creșterea interesului 
țață de sport, și dezvoltarea sportului 
internațional strut intr-adevăr uânitoa-

(Agerpres). — TASS 
iunie, la Moscova, in

sportului, 
sportivii 
răspindi- 
prietexiiei

Vă prezentăm pe Vladimir Trusenev- 
noul recordman mondial la disc: 61,64 m

Agențiile de presă au făcut deja cu
noscută întregii lumi excepționala per
formanță realizată luni, după-amiază 
la Leningrad, de către atletul sovietic 
Vladimir Trusenev. care a stabilit im

Dia nou un singur lider ia Curăță»: Efim Gheller
Ultinvel«xdouă runde au produs noi 

modificări în „tripleta** din fruntea 
clasamentului. Acumulind l*/8 p. (re
miză cu Petrosian, victorie la Filip) 
Gheller se află, deocamdată, singur 
pe primul loc, avînd ț/8 punct avans 
față de Petrosian (remiză cu Keres) 
și 1 punct față de Keres (a cărui par
tidă cu Kordnoi s-a întrerupt). Tal 
a remizat consecutiv cu Benko Și

Fischer-Filip și 
rămas netermi-

Fischer. Partidele 
Koroinoi-Benko au 
nate.

Iată clasamentul
1. Gheller 12 p„ 2.
3. Keres 11 p. (1).
(1), 5. Korcinoi 8 p. (2), 6. Behko 8 
p. (1), 7. Tai 6 p., 8. Filip 4 p. (1).

Pină la încheierea turneului au mai 
rămas de jucat 10 runde.

după 18 runde : 
Petrosian Il*/8 p., 
4. Fischer 8l/2 p.

CALEIDOSCOP DIN CHILE
• PRIMII sportivi care au depus co- 

, roane de flori la monumentul generalu
lui chilian Bernard O’Higgins — eroul 
luptei de eliberare a poporului chilian 
împotriva colonialiștilor spanioli —- care 
a trăit în secolul trecut — au fost fot-

. baliștii sovietici și uruguayeni.
• FOTBALIȘTII mexicani care parti

cipă la campionatul mondial sînt supuși
• unui regim sportiv foarte sever. Printre 

altele, ei nu au voie să... fumeze decît 
trei țigări pe zi.
• ULTIMA hotărîre a F.I.F.A. cu pri

vire la selecționarea jucătorilor străini, 
chiar naturalizați, care nu au voie să 
joace decît în echipele reprezentative ale 
țărilor de origină, va intra în vigoare în 
toamna acestui an. Astfel, Di Stefano și 
alți jucători naturalizați în Spania sau 
Italia nu vor mai putea evolua în echi
pele acestor țări.
• ÎN HOLUL hotelului Carrera din 

Santiago de Chile se află expusă ma
cheta stadionului „Aztec” din capitala 
Mexicului, unde doresc mexicanii să or
ganizeze în anul 1970 campionatul mon
dial de fotbal.

• DUPĂ cum se știe, pe cupa de aur 
„Jules Rimef* care se acorda ciștigătoa- 
rei campionatului mondial sînt gravate 
numele țârilor care au ciștigat acest tro
feu. Se pare că nu peste mult timp, di
mensiunile mici ale cupei nu vor mai 
permite gravarea viitorilor ciștigători. 
In acest scop s-a propus așezarea cupei 
pe un piedestal care va permite grava
rea numelor echipelor clștigătoare pină 
in anul 1J9®.

• LUCRĂRILE parlamentului chilian 
au fost întrerupte ! Aceasta datorită fap
tului că majoritatea membrilor parla
mentului doresc să urmărească jocurile 
din cadrul campionatului mondial. To
tuși, nu se poate spune că întrecerile din 
Chile se desfășoară sub semnul unui 
interes general. Pină acum cel puțin, 
marea majoritate a partidelor a avut loc 
în fața unei asistențe reduse.

9 ÎNAINTEA inceperii meciului dintre 
reprezentativele Cehoslovaciei și Spa
niei, fotbaliștii cehoslovaci l-au felicitat 
pe căpitanul echipei lor Ladislav Novak. 
Motivul ? Cil acest prilej, Novak a îm
brăcat pentru a GO-a oară tricoul echipei 
reprezentative.

• ORGANIZATORII au angajat pentru 
nevoile turneului final un translator, un 
adevărat campion... poliglot. Tînărul chi
lian de 24 de ani, Gilbert Sancher, vor
bește perfect spaniola, franceza, germa
na, engleza, rusa și portugheza. Se 
descurcă bine și în limbile japoneză, 
chineză și bulgară.
• LA 11 IUNIE jucătorul brazilian Cu- 

tinho va împlini 19 ani.
• DINTRE toți arbitrii de fotbal care 

conduc meciurile din cadru! campiona
tului mondial, doar trei au mai arbitrat 
și în ediția din 1958: Latîșev (U.R.S.S.), 
Dusch (R.F.G.) și Gardeazabal (Spania).
• ECHIPELE reprezentative Chile și 

Elveția au găsit în vestiare cite un afiș. 
In cabina echipei elvețiene, pe afiș era 
scris : „împotriva 11-lui elvețian vor fi 
70.011... chilieni”, în timp ce în vestia
rul chilienilor se putea citi următorul 
text : „Jucăm împotriva sistemului la
căt — deci știm ce ne așteaptă”.
• DUPĂ meciul R.P. Ungară—-Anglia 

Grosics a declarat că nicicînd echipa 
maghiară nu a întilnit o reprezentativă 
engleză atît de puternică.

$ FOARTE interesantă a fost trans
misia crainicului maghiar Szepesi cu 
prilejul meciului Ungaria—Anglia. La 
începutul transmisiei el a atras atenția 
auditorilor că, din cauza distanței mari, 
și pentru faptul că transmisia se face

pe unde scurte, va vorbi foarte rar. Așa 
a șl fost de altfel pină în minutul 85. A- 
poi, cind scorul era 2-1 în favoarea echi
pei maghiare, el și-a cerut scuze, decla- 
rînd că tensiunea partidei este atît de 
mare încit ultimele minute le va trans
mite în tempoul său obișnuit : adică re
pede, cu voce tare și intonații care re
flectau mai bine momentele importante 
ale desfășurării meciului.
• NUMERELE jucătorilor de pe tricou 

sînt cifrate de la 1 la 22, adică atitea nu
mere clți jucători sînt înscriși pe listele 
fiecărei echipe. Există însă o singură 
excepție. Echipa Uruguayului are și nu
mărul 23, Aceasta deoarece nici unul din 
jucători n-a vrut să primească... numă
rul 13.
• ÎN MECIUL cu Anglia, Grosics a 

fost accidentat. La o minge blocată în 
picioarele lui Greaves, jucătorul englez 
l-a călcat pe mină. De aceea internațio
nalul maghiar nu și-a asumat răspun
derea de a juca în meciul cu Bulgaria.
• PRIMUL meci din cadrul campiona

tului mondial (Chile—Elveția) a cunoscut 
o desfășurare interesantă nu numai în 
ceea ce privește evoluția scorului, ci și 
în ce privește... calitatea mingilor de fa
bricație chiliană ! In cursul acestei par
tide au fost sparte nu mai puțin de trei 
mingi !
• CEL MAI tînăr antrenor al unei e- 

chipe finaliste la cea de a 7-a ediție a 
Cupei „Jules Rimet” este chilianul Fer
nando Riera (39 ani), care a fost antre
norul echipei franceze Reims și a for
mației portugheze Benfica. „Decanul de 
virstă" al antrenorilor este vest-germa- 
nul Sepp Herberger (65 de ani), care nu 
a părăsit acest post din anul 1936. Intre 
cei doi există opt antrenori a căror vîr- 
stă se situează între 40 și 50 ani și alți 
șase avînd între 50 și 56 ani.

nou record al lumii ia aruncarea di6- 
cului, cu un rezultat de 61,64 m.

Prin intermediul ziarului „Sovietoki 
sport" am aflat pentru cititorii noștri 
cîteva amănunte despre concursul de 
la Leningrad și despre proaspătul re
cordman mondial. Concursul s-a. des
fășurat pe stadionul „Medik" din o- 
rașul de pe malul Nevei și a angrenat 
in întrecere pe unii dintre cei mai buni 
atleți din Leningrad. Deși timpul nu 
a fost favorabil, Trusenev a fost con
stant în aruncări bune, stabilind noul 
record mondial din cea de a doua în
cercare. El a aruncat mai îrrtîi 59,50 
m, iar în a doua încercare a obținut 
rezultatul record — 61,64 m. Este 
pentru prima oară oînd un discobol 
sovietic intră în posesia recordului 
mondial al acestei probe (vechiul re
cordman mondial era Oerter (S.U.A.) 
— 61,10 m.

Trusenev s-a născut 
1931. El are 1,90 m 
greutate variind între 
Practică atletismul din i 
1956 a devenit maestru 
Antrenorul noului recordman mondial 
este cunoscutul specialist sovietic Vik
tor Alexeev, același care pregătește pe 
Irina Press și pe alți valoroși atleți 
sovietici. Iată cele mai bune rezultate 
ale lui Trusenev din ultimii ani: 
56,25 m (1959), 56,24 m (I960) 57,84 
ni (1961).

re. Dar mai 
tați, a spus 
citat unele încercări de impiedi 
colaborării sportive interna 
Președintele C.I.O. a subliniat i 
tură cu aceasta că principiile j< 
olimpice resping orice discri 
politică, rasială sau religioasă.

In încheiere Brungade a m 
în numele Comitetului Intern 

Olimpic, Comitetului olimpic al U. 
pentru invitația de a organiza 
a 59-a sesiune a C.I.O., la M* 

După aceea, L. I. Brejnev, 
dintele Prezidiului Sovietului f 
al U.R.S.S., a rostit o cuvîti

★
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

rile celei de-a 59-a sesiuni a ( 
tului Olimpic Internațional au 
nuat in saloanele hotelului „ 
skaia" din Moscova. La lucrări 
cipă 47 din cei 60 de membri ai

Participanții la sesiune au pri 
noi membri ai C.I.O. Comitetek 
pice din R.P. Mongolă, Dahome 
nidad și Barbados.

Participanții C.I.O. au discuți 
acțiunile discriminatorii față de 
tivii unor țări, cu ocazia câmp 
lor mondiale de hochei pe gheaț 
Colorado Springs și a campio 
mondiale de schi de la Cliamon 
miletul executiv al C.I.O. a ado 
unanimitate rezoluția prin care i 
ca organizarea Jocurilor Olimpii 
altor mari competiții internațior 
nu îie încredințată decit acelor ț 
căror guverne vor acorda viză 
trare tuturor sportivilor, îără 
discriminare.

Răspunzind la o întrebară a 
pondentului agenției telegraf^' 
R.P.D. Coreeană, referitor la p 
tatea alcătuirii unei echipe con 
R.P.D. Coreene și Coreei de sin 
celarul C.I.O., Otto Mayer, a 
„Comitetul olimpic al R.P.D. ( 
s-a declarat în repetate rinduri 
cord cu formarea unei echipe c 
împreună .cu sportivii din Con 
sud. Această inițiativă nu a găs 
răspuns din partea cercurilor s 
din Coreea de sud. în această : 
C.I.O. a hotărit: dacă pină la 1 s 
brie Comitetul olimpic din Cor 
sud nu va da un răspuns afi 
se va |>ermite R.P.D. Coreene i 
ticipe separat la Jocurile Olim 
la alte competiții sportive. T® 
Otto Mayer a declarat că preș® 
Comitetului olimpic ai R.F. Ge 
Karl Ritter von Halt, a asigurat 
că sportivii din cele două state 
ne vor participa cu o echipă u 
Jocurile Olimpice.

In continuare, participanții la 
ne vor asculta rapoartele del< 
Japoniei și Austriei in legătură 
gătiriîe care se fac pentru Joci; 
Iknpice de vară (Tokio) și ceti 
nă (Innsbruck).

există și numeroas 
președintele C.I.O

Rezultate excelent
ale halterofililor mag

la 3 august 
înălțime și o 
105—107 kg. 

anul 1954. In 
i al sportului.

Cu prilejul unui concurs < 
avut loc duminică la Budapesta 
de halterofili maghiari au obțin 
zultăte excepționale. Astfel, la 
goria mijlocie, VEREȘ GYOZO 
lizat 157,5 kg Ia „împins1* și lf 
la „aruncat**. Ambele rezultai 
pășesc recordurile mondiale. L 
tlon, Vereș a realizat 470 kg 
mai bună performanță mond 
anului). Alte rezultate : CAT. C 
Nagy 300 kg (87,5-97,5-115), 
PANA: Fbldi 355 kg (120—IOC 
CAT. UȘOARA: Szabo 345 kg (11 
-137,5) ; CAT. GREA ; Ecser 4 
(record maghiar — V.r. 457). E 
realizat 160 la împins, 140 la 
și 180 la aruncat. Pe locul 2 fi
șat Vanczâk cu 427,5 kg. (140- 
165) urmat de Vălyi cu 395 kg.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Campionatul mondial de f

U. R. S. S., R. S. Cehoslovacă, R. P. Ung
Brazilia, Chile și R. F. Germană primele participa 

în sferturile de finală
Miercuri, în Chile s-au desfășura! 

următoarele partide din cadrul grupe
lor campionatului mondial de fotbal 
U.R.S.S.—URUGUAY 2-11 (1-0). 
(Golul victoriei a fost înscris de Po- 
nedelnik în min. 90).
BRAZILIA — SPANIA 2—1 (0—1)
R. F. GERMANĂ—CHILE 2—0 (1—0) 
R. P. UNGARĂ—ARGENTINA 0-0

In urma acestor rezultate, U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă (indiferent de re
zultatul de azi cu Mexic), R. P. Un-

gară, Brazilia, Chile și R. F. C 
nă s-au calificat in sferturile 
nală.

Celelalte două echipe din s 
vor fi cunoscute azi, după joc 
R.P.F. Iugoslavia — Columbi 
R. P. Bulgaria — Anglia.

Indiferent de rezultatul dintri 
veția—Italia (care va avea lo 
azi), niciuna din aceste forma 
se mai poate califica (în a 
grupă s-au calificat Chile și R.F.


