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Importanta misiune 
a medicinei sportive
LARGA dezvoltare a culturii 

fizice și a sportului în pa
tria noastră și sarcina trasată de 

Hoiărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. din 26 iunie 1949 Minis
terului Sănătății de a asigura 
sportivilor asistența medicală nece
sară, au ridicat în fața organelor 
sanitare probleme deosebit de im
portante. Acestea se referă atît la 
asigurarea controlului și asistentei 
medicale pentru masele de sportivi 
cît și la organizarea unei supra
vegheri medicale speciale a sporti
vilor noștri de frunte.

In anii burgheziei, în țara noas
tră problema' asistenței și controlu
lui medico sanitar în domeniul cul
turii fizice și sportului n-a figurat 
niciodată în preocupările guverne
lor de atunci. In anii puterii 
populare ea a constituit pentru 
Ministerul Sănătății o sarcină nouă, 
de mare importanță, deoarece se 
lega strins de sănătatea poporului 
muncitor.

Avînd în vedere rezultatele mul
tilaterale pe care le putem realiza 
prin cultură fizică și sport, adică: 
ocrotirea sănătății, o corectă dez
voltare fizică, educarea fizică mul
tilaterală, educarea calităților mo
rale și de voință, reiese limpede im
portanța culturii fizice și a .sportu
lui ca mijloace profilactice și cura
tive.

Practica exercițiilor fizice în scop 
profifactic-curativ, educația fizică 
în școli, antrenamentele în scopul 
realizării performanțelor de înaltă 
clasă precum și toate celelalte ac
tivități în domeniul culturii fizice 
și sportului nu pot fi lăsate spre re
zolvare numai profesorilor de educa
ție fizică, antrenorilor și instructori
lor din colective. Pentru a putea să 
întocmească pe o bază științifică pla
nul lecției sau al ședinței de an
trenament, profesorul sau antreno
rul trebuie să cunoască bine pe 
sportivii cu care lucrează. Ei trebuie 
să le cunoască toate calitățile fi
zice, morale și de voință precum 
și capacitățile lor fiziologice. Toate 
acestea nu sînt altceva decît expre
sia vie a stării lor de sănătate, de 
dezvoltare fizică, a gradului de an
trenament.

Condițiile mediului exterior, ale 
microclimatului, ale terenurilor de 
sport, condițiile de existență, mun
că și alimentație etc. exercită in
fluențe de intensități diferite asu
pra organismului și deci asupra 
performanței sportive. De asemenea, 
procesul de instruire cere ca sporti
vul să-și însușească o serie de cu
noștințe teoretice și practice de or
din igienico-sanitar, de mare im
portanță pentru păstrarea sănătății, 
pentru activitățile de fiecare zi și 
pentru ridicarea nivelului perfor
manței sportive. ,

Experiența sovietică ne arată că 
o cultură fizică științifică nu poate

Atletul sevietic Vasilî Kuznețov 
a stâîlit un nou record european la decatlon
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: In cadrul unui 
concurs de atletism desfășurat re
cent la Kiev, atletul sovietic Va
sili Kuznețov. în vîrstă de 22 ani, 
a stabilit un nou record european 
,1a decatlon. El a totalizat 7959 
puncte, performanță superioară cu 
105 puncte recordului european și 
cu 179 puncte recordului U.R.S.S., 

fi realizată fără a se ține seama 
de nenumăratele probleme de ana
tomie, fiziologie, clinică, igienă 
etc. în legătură cu organismul su
pus ia efort. Iată, deci, că orga
nele științifice medicale. Ministerul 
Sănătății, instituțiile medico-sani- 
tare, nu pot sta în afara mișcării 
de cultură fizică și sport. Alături 
de celelalte organizații de stat și 
obștești, ele trebuie să lucreze la 
rezolvarea în comun a tuturor pro
blemelor ridicate de practicarea 
sportului de mase și de perfor
manță. ’

In ultimii ani medicina sportivă a 
cunoscut o rapidă dezvoltare. S-au 
organizat cursuri de specializare a 
medicilor, s-au înființat centre me
dicale pentru sportivi, bine utilate 
și deservite de un personal califi
cat, care își îndeplinește cu con
știinciozitate sarcinile. Pot fi citate 
ca exemple pozitive în această pri
vință C.M.C.F. din București, Ora
șul Stalin și Cluj. Mai mult, pe lîngă 
marile baze sportive din București 
și alte orașe există cabinete medico- 
sportive.

Totuși, dacă am cerceta numai 
activitatea de control medical, vom 
constata că ea este încă departe 
de a face față din punct de vedere 
cantitativ, dar mai ales calitativ, 
multiplelor cerințe ale mișcării 
spflrtive. La centrul medico spor
tiv din Bacău, de exemplu, nu s-a 
ajuns la o normală organizare a 
controlului sportivilor și aspiranților'
G.M.A.  Sînt zile cînd nimeni nu des
chide ușa acestui centru și alteia 
cînd medicul trebuie să facă con
trolul unor mari grupuri de sportivi, 
deci în mod superficial.

Nivelul scăzut al muncii unor 
medici sportivi nu se datorește nu
mai lipsei de ajutor și îndrumare 
din partea Ministerului Sănătății și 
a organelor sanitare locale. Acest 
nivel este urmarea lipsei de preo
cupare a unor medici de a-și com
pleta mereu cunoștințele, politico- 
ideologice și cele tehnico-profesio- 
nale, este urmarea faptului că 
s-au rupt de teren, de locul unde 
se antrenează sportivul, de antre
nor și de conducerea colectivelor 
sportive.

In lumina învățăturii lui I. P. 
Pavlov despre interrelația și inter
dependența dintre organism și me
diu, medicina sportivă dă me
dicului sportiv posibilitatea să 
vegheze asupra intercelațiilor care 
există intre sănătate, capacita
te de muncă și performanța 
sportivului. Aceasta. în scopul ca 
nici una din ele să nu sufere de pe 
urma celeilalte și astfel patria noa
stră să aibă cît mai mulți oameni 
sănătoși, puternici, capabili să facă 
față mărețelor sarcini ce le revin 
în construirea socialismului și ca 
apărători vajnici ai păcii.

deținut de atletul estonian Heino 
Lipp, care-1 stabilise acum 6 ani.

Kuznețov a realizat următoarele 
performanțe: 100 m. plat: 11’’; 400 
m. plat: 51”; 110 m. garduri; 
15”4/10; 1.500 m. plat: 4’54"4/10; 
lungime: 6,71 m.; înălțime: 1,80 
m.; prăjină : 3,90 m.; disc : 49,85 
m.; suliță : 60,62 m.; greutate : 
13,70 tu.

Echipa de atletism a R. P, R. conduce cu 102-63 
in meciul cu Elveția

întrecerile continuă azi incepind de la ora 17
Cei 25.000 de spectatori și timpul 

admirabil au alcătuit un cadru ex
celent pentru meciul atletic dintre 
reprezentativele Republicii Populare 
Romîne și Elveției, eveniment care 
a adus din nou pe stadionul Repu
blicii din Capitală atmosfera ma
rilor întreceri internaționale. Fru
moasa dispută de pe pista de aler
gări, de la sectoarele de sărituri și 
aruncări ca și numeroasele rezul
tate de valoare au completat cum 
nu se poate mai bine această după 
amiază atletică.

Publicul nostru, apreciat totdea
una de oaspeți pentru obiectivitatea 
și entuziasmul său, nu a făcut nici 
de data aceasta economie de aplau
ze, salutîrud, în egală măsură, pe 
învingători și pe învinși, pe .toți cel 
care au contribuit prin eforturile 
lor la reușita acestui minunat spec
tacol sportiv.

Prima probă a întrecerii, cea de 
110 m. garduri, a adus nu ntunai 
o victorie a culorilor noastre dar șl 
un nou record al R.P.R. obținut de 
Ion Opriș. Timpul de 14,6 sec. îl 
situează pe recordmanul nostru pe 
primul plan al specialiștilor euro
peni ai acestei probe. Cel de al doi
lea record al țării a fost stabilit 
ieri de tînărul Gabriel George-cu,

Reprezentativa R. P. Rumbe a întrecut reprezentativa Franței 
Ia proba de pistol liber

—Des Jamonieres (Franța) a ocupat bed I in clasamentul individual—*

Poligonul_ Tunari, împodobit 
sărbătorește, a găzduit ieri prima 
probă din cadrul întîlnirii inter
naționale de tir dintre reprezenta
tivele R.P. Romîne și Franței.

In cadrul festivității de deschi
dere, după intonarea in nurilor și 
ridicarea drapelelor celor două țări, 
a luat cuvîntul tov. Aurel Ungur, 
președintele comisiei centrale de 
tir, care a adus un călduros salut 
reprezentativei de tir a Franței. In 
continuare, tov. Aurel Ungur a a- 
rătat că în ultimul an sportivii 
romîni și francezi s-au mai în- 
tîlnit în întreceri sportive de un 
înalt nivel tehnic la volei, rugbi, 
tenis de masă și atletism, iar în- 
tîlnirea de tir dintre reprezenta
tiva R.P. Romîne și cea a Fran
ței va constitui un nou prilej de

După terminarea festivității de deschidere, cele două loturi de tră
gători se îndreaptă spre poligon, avînd în frunte pe cei doi căpitani 
de echipă: Gh. Lichiardopol (R.P.R.) și Raymond Durand (Fran(a).

Foto F. Hausleitnet

/. OPRIȘ
oare a aruncat greutatea la 15,87 m. 
Dar și atlețîi elvețieni au obținut 
noi recorduri în cadrul acestei în
treceri. Săritorul de triplu Fr. Port- 
mann a ameliorat de două ori cea 
mai bună performanță a țării sale 
în această probă. La feL cele 4 e- 
chipiere ale ștafetei elvețiene de 
4 x 100 m. au încheiat cursa într-un 
timp care întrece vechea performan
ță a recordului.

cunoaștere și prețuire reciprocă, 
de schimb de experiență și de 
strîngere a legăturilor de priete
nie între cele două țări, contribu
ind, totodată, la întărirea cauzei 
păcii.

Din partea delegației francezei 
luat cuvîntul vicepreședintele Fe
derației Franceze de Tir, Ray
mond Joseph Durand, care a adus 
sincere mulțumiri pentru călduroa
sa primire făcută lotului francez. 
In continuare, Raymond Durand 
a arătat că această întîlnire prie
tenească între reprezentativele de 
tir ale celor două popoare va con
tribui din plin la consolidarea ca
uzei păcii.

Au urmat tradiționalele schim
buri de flori, după care sportivii

Prima zi a meciului atletic înce» 
put ieri, a oferit numeroase mo
mente de încordată întrecere. Admi
rabile au fost clipele cînd specta
torii au urmărit cu respirația între
tăiată ,,duelul” dintre Zeno Drago- 
mtr șl Mircea Dumitrescu, d-ispubat 
dincolo de 4 m. la săritura cu pră
jina. sosirea strînsă în cursele da 
400 și 800 m.. în care reprezenta-ntil 
Elveției au impresionat prin vigoa
rea și puterea lor de luptă, arun
cările de peste 44 m. ale Liei Ma- 
noliu, sau eforturile lui H. Răcescu 
care, în cursa de 10 km. marș, a 
reușit să învingă pe campionul eu
ropean Fr. Schwab.

Da fel de frumoase au fost rezul
tatele de la 100 m. plat bărbați.- 
probă în care reprezentanții tioștrf 
au concurat excelent.

Fără îndoială, trebuie să adresăm 
un ,,bravo” colectiv întregii noastre 
echipe, care^-în compania unor ad
versari de valoare, a arătat ieri o 
remarcabilă putere de luptă ,și un 
nemărginit entuziasm, pentru a re
prezenta cu cinste culorile patriei 
dnagi.

V. CHIOSE J

(Citifi desfășurarea probelor In 
pag. 3-a) t 

celor două țări s-au îndreptai 
spre locul de concurs.

★
La ora 10, arbitrul a anunțat 

începerea probei de pistol liber 
(60 focuri).

De la început, atenția tuturor a 
lost atrasă de rutinatul trăgător 
francez Des Jamonieres care, dînd 
dovada de mult caltri și experien
ța în concursuri internaționale,» 
reușit să realizeze o tragere bu- 
na.

Acest lucru a fost confirmat du
pă efectuarea primelor 30 focuri.- 
cînd trăgălorul francez se afla pa 

'oc’ *a eRa^tate de puncte 
(264) cu trăgătorul romîn Ștefan 
Hartvig. In urma acestor prime 
rezultate, se întrevedea o luptă 
strtnsa pentru .primul Ioc între Dea 
Jamonieres, Hartvig și Manicatn 
tre, dar în următoarele 30 focuri, 
trăgătorul francez s-a distanțat 
de trăgătorii romîni. reușind să 
obțină 272 puncte din 300 posi
bile, ocupînd astfel locul 1 c« 
536 puncte din 600. Locul doi în 
clasamentul individual a revenit 
lui Hartvig jR.P.R.). Cu 525 punc
te. Acest trăgător, deși trage nu
mai de 7 luni la pistol liber, a re
ușit să obțină un rezultat foarte 
bun „ El 3 dat dovadă de o hunjf 
pregătire morală și de voință șl 
a realizat o tragere constantă cn 
o varietate de numai 3 puncte ne I 
parcursul celor 6 ținte trase — în- i 
tre 86 și 89 la sută. Locul HI ire 
clasament i-a revenit In! Titus 
Manicatide (R.P.R.) cu 522 pct.

Dacă în lupta pentru primul Ioc , 
Tn clasan-entul individual s-au în
trecut cu dîrzenie Des Jamonieres,- ■ 
Hartvig și Manicatide, în luptai 
pentru victoria pe echipe repre
zentanții țării noastre (Hartvig . 
525. Manicatide 522. Pieptea 511,1 
Elefterescu 507, Corbescu 491) atj j 
dovedit mai multă omogenitate, ! 
reușind să totalizeze 2556 puncte,-] 
față de 2523 cît au obținut oas- ’ 
neții. Echipa Franței a fost corn-:; 
nusă din Des Jamonieres (536)’,-' 
Drubav f500) Giiill urnro (499)> 
Tanvel M98) Martin (490).

Victoria echinei noastre de pis-' 
fol liber este deosebit de valoroa-ij

Continuare In pag^.2-aLS



Akademik Sofia a întrecut Dinamo București 
cn 63-64 (27-27)

Astăzi oaspeții joacă cu Progresul

Au fost desemnați campionii la lupte clasice, juniori

■ Aproape 5000 de spectatori au 
ținut să fie prezenți la întîlnirea 
internațională de baschet disputată 
aseară și care a opus celei mai 
bune echipe a R. P. Bulgaria — 
Akademik — pe echipa noastră 
campioană, Dinamo București.

A fost un joc frumos, dinamic, 
cu faze desfășurate în viteză, cu 
luptă îndârjită atît la un panou 
cît și la celălalt. Victoria a re
venit oaspeților cu scorul de 
69-64 (27-27), dar ea a fost cu
cerită cu prețul unor serioase efor
turi depuse pînă în ultimele se
cunde ale meciului. De altfel, reve
nirea puternică a echipei noastre 
în ultimele minute ale partidei, 
cînd victoria a stat în cumpănă, a 
adăugat o notă de întrecere pasio
nantă spectaculozității fazelor.

Akademik Sofia ne-a arătat din 
nou, că baschetul bulgar a cucerit 
galoanele de fruntaș în Europa 
datorită faptului că aplică în în
tregime principiile jocului modern: 
viteză, cît mai puțin dribling și coș 
'de la semi distanță. In special 
în acțiunile de cont-raatac jucătorii 
bulgari au ajuns din 2-3 pase 
date cu mare iuțeală sub coșul 
echipei dinamoviste. Cele ilustrate 
cu ocaz'ia vizitei echipei naționale 
a R. P. Bulgaria în anul trecut 
sau de partidele susținute anul a- 
ccsta de Spartac Sofia au fost re
petate de jucătorii de la Akade
mik. Important este de asemenea de 
subliniat că în acțiunile ofensive 
imaginația, puterea de creație a 
jucătorilor este lăsată liber și că 
ea se integrează doar „în mare" 
principiilor generale de tactică. Nu 
există așa dar schițe fixe de ac
țiuni tactice. In schimb nici un 
jucător nu-și permite fantezii sau 
acțiuni personale de dragul spec
taculozității, dar în detrimentul e- 
chipei. Pătrunderile sint efectuate, 
însă numai atunci cînd acțiunea 
colectivă a creiat drumul spre coș. 
In apărare oaspeții joacă „înfipt", 
cu multă vigoare și nu renunță 
ușor la nici un duel pentru balon.

Dinamo București a avut o com

Reprezentativa R. P. Romîne a întrecut 
reprezentativa Franței la proba de pistol liber

(urmare din pag. l-a)

să, întrucît ea a fost obținută a- 
supra unei echipe in componența 
careia au intrat trăgători cu înal
tă pregătire și care are la activ 
multe concursuri internaționale. 
Intre aceștia Des Jamonieres se. 
ridică cu mult peste valoarea ce
lorlalți trădători de pistol liber ai 
Franței. Dăm mai jos clasamen
tul pe echipe și individual la pro
ba de pistol liber (60 focuri).

Clasament pe echipe:
I R P R. 2556 puncte
II. Franța 2523 puncte

Clasamentul individual
1 DES JAMONIERES (Fran

ța) 536 pct.; 2. Ștefan Hartvig 
'(R.P.R.) 525 punct.: 3. Titus Ma- 
nicatide (R.P.R.) 522 p.; 4. Iulius 
Pientea (R.P.R.) 511 net.: 5. Ilie 
Elcfterescu "(R.P.R.) 507 pct.: 6. 
Mmcel Drubav (F'ranți) 5(10 pct.:
7. Jules Guillaume (Franța) 499 
pete.; 8. Roger Tauvel (Franța) 
<98 pct.; 9. Ilie Nițu (R.P.R ) 496

Reuniunea ciclistă
de pe velodromul Dinamo

' Competițiile desfășurate ieri pe 
velodromul Dinamo din Capitală 
au constituit un bun prilej de an
ii enament în vederea fazei finale 
a campionatelor R.P.R., care începe 
la 18 iulie.

Proba de viteză a revenit lui G. 
Navrea (C.C.A.) care se află 
într-o formă foarte bună. Aplicând 
e tactică nouă, sprintul de departe, 
Navrea a depășit categoric în fi
nală, pe tinărul C. Voicu (C C.A.), 
complet surprins de acțiunea co
legului său de colectiv. Dan Dumi
trescu (Știința), s-a clasat pe lo
cul 3.

Ptoba feminină de viteză a fost 
ciștigată de Venera Vasilescu (Di
namo), urmată de Aurelia Dră- 
ghici (Dinamo), Ilona Kedveș 
(Progresul CPCS) și Claudia Te- 
lehuz (Știința). Ultima, deși de
butantă în cursele pe pistă, a avut
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portare onorabilă. Ea a pus în di
ficultate în permanență echipa bul
gară care, așa cum mai arătam, a 
cucerit cu muite emoții victoria la 
numai 5 puncte diferență. Jucă
torii noștri au cules multe mingi, 
mai ales sub panoul propriu, și au 
și acționat in dese rînduri cu mult 
tact, creind atacuri poziționale de 
bună calitate. Pivoții au colaborat 
cu destul succes iar în apărare 
s-au anihilat muite din acțiunile 
surprinzătoare și rapide ale oaspe
ților. Faptul însă că jucătorii noștri 
nu au — în general — așa cum 
s-a mai accentuat în multe rînduri, 
un procentaj satisfăcător în arun
cările de la semi distanță — ne 
privează de concretizarea unei su
periorități pe care o avem la un 
moment dat. Așa cum ne-au demon
strat jucătorii bulgari trebuie să 
ne simplificăm mult jocul, să eli
minăm pe cit posibil driblingul și 
să punem accentul pe realizarea 
contraatacurilor rapide.

Nu trebuie să orritem faptul că 
dacă dinamovjștii au reușit in 
partida cu Akademic să țină a- 
proape mereu pasul cu oaspeții, a- 
ceasta se datorește în mare măsu
ră și dirzeniei cu care au jucat 
toți oamenii care au intrat pe te
ren.

Iată acum pe autorii punctelor: 
AKADEMIK: Gh. Panov (13), L. 
Panov (20), Rașcov (10), Ciura- 
ncv (5), Neicev (4). Darvov (7), 
Ilov (8), Toncev (2). DINAMO: 
Constantinide (4). Dan Niculescu 
(3). Nagv (17). Răducanu (11). 
Folbert (7). Stroe (2), Călugă- 
reanu (20). La Dinamo a mai fost 
întrebuințat Miulescu.
ASTĂ7I AKADEMIC 1NT1LNEȘTE 

ECHIPA PROGRESUL
Oaspeții susțin în seara aceasta 

al doi’ea și ultimul meci din ca
drul turneului ce-au făcut la noi. 
Ei vor întilni, începînd de la ora 
20.30 tot pe terenul din incinta 
velodromului Dinamo, echipa Pro
gresul.

EFTIMIE IONESCU

pct.; 10. Gh. Corbescu (R.P.R.) 
(491 p.; 11. Andre Martin (Fran
ța) 490 pct.; 12. Ion Romașcanu 
(R.P.R.) 487 pct.

★
Concursul dintre reprezentativ 

vele de tir ale R. P. Romine și 
Franței continuă astăzi, cu înce
pere de la ora 9, pe poligonul Tu
nari, cu disputarea probei de ar
mă liberă calibru redus (3x40 
focuri). La această probă vor 
trage și 5 dintre cele mai bune 
trăgătoare ale țării noastre (Lia 
Sîrbu. Felicia Iovăncscu, Rodica 
Grozea. Marieta Juverdeanu și 
Ana Mânu) care vor cor$a numai 
în clasamentul individual al pro
bei.

La această probă sc vor face 
clasamente și pe fiecare poziție 
(culcat, genunchi, picioare) și, bi
neînțeles, pe 3x40 focuri. Con
cursul va lua sfîrșit mîine dună 
desfășurarea prol-elor de armă li
beră combinată (30 focuri 50 rn. 
+ 30 focuri pe 100 m.) și pistol 
viteză (60 focuri).

ISABELA MÂRDARESCU 

o comportare meritorie. Toi Venera 
Vasilescu a cîștigat și alergarea 
pe 500 m. cu start de pe loc.

Emil Popescu (Dinamo) a ocu
pat primul loc in cursa de elimi
nare pentru categ. Ill și neclasi
ficați, urmat de A. lonescu (Voin
ța), G. Calcișcă (Voința) și G. 
Dumitrescu (Știința). Proba de 
urmărire pe echipe a revenit ca
tegoric echipei C.C.A. (Norhadian, 
Ion Vasile, Tupa, I Constantines- 
cu). La tandem, echipajul Recol- 
ta-Locomotiva P.T.T. (Dan Marin- 
Molnar) a cucerit o frumoasă vic
torie. depășind echipajele Progre
sul, Dinamo și Metalul.

Proba de semifond pe 75 tururi 
(30 km.) a fost cea mai disputată 
întrecere de acest fel din actualul 
sezon. 28 cicliști bine pregătiți 
și-au disputat întîietatea, cu multă 
dîrzenie, de la primul la ultimul tur.
I. Baciu a arătat remarcabile ca
lități de semifondist, — obținînd o 
victorie categorică •

Ieri au luat sfîrșit la Ploești în
trecerile finale ale campionatului re
publican de juniori, la lupte clasice. 
După patru zile de întreceri dîrze, 
care s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic, superior celui din campiona
tul anului trecut, au fost desemnați 
campionii celor 12 categorii de greu
tate. Fără îndoială, tricourile de 
campioni au fost îmbrăcate de cei 
mai buni din cei peste 100 concu- 
renți care au făcut cîntarul primei 
zile de concurs. N-au lipsit nici 
surprizele ; astfel, unul din cei mai 
buni juniori, campion pe anul tre
cut, G. Ofițerescu (reg. Timișoara) 
a trebuit să se mulțumească cu lo
cul doi, titlul de campion la cate
goria 51 kgr. fiind cucerit de Gh. 
Marcovici (B. Mare) un element 
deosebit de talentat, cu serioase 
perspective. Puțin a lipsit și ca Gh. 
Toth (de asemenea campion pe a- 
nul trecut) să nu mai cîștige tit
lul 1

Regiunii Timișoara i-au revenit _4 
titluri, regiunilor București și Baia

Activitatea șahistă
■ Au început semifinalele cam

pionatului feminin de șah al R.P.R., 
pe anul 1954. In Capitală se dispu
tă întilnirile din cadrul a două 
gru;c semifinale, cuprinzînd 23 
de jucătoare. Jocurile au loc în 
fiecare după-amiază, în sala de șah 
a colectivului Progresul Finanțe 
Bănci din Calea Victoriei nr. 111. 
In provincie se dispută turnee la 
Brăila, Cluj, Iași și Arad. Parti
cipă jucătoare aparținind categorii
lor superioare. Primele trei clasate 
se califică pentru finala care va 
avea loc in luna octombrie.

B In sala de șah a Trustului nr. 
1 Construcții din str. Luca Stroici 
(fostă Robert de Flers) nr. H va 
avea loc astă-seară, la ora 20, o 
interesantă reuniune șahistă. Ma
estrul sportului Ion Bălanei și 
fostul campion republican Vic
tor Ciocîltea vor vorbi despre rezul
tatele lurenului zonal pentru cam
pionatul mondial de șah, desfășu
rat recent in R. Cehoslovacă După 
conferință vor avea Ioc simultane.

INFORMAȚII

Otonosport
lată cum arată un buletin de îa 

concursul nr. 16 (etapa din 11 
iulie) cu toate pronosticurile e-
xacte :

I Galați — Iași 1
II Birlad — Bacău 1

III București — Ploești 1
IV Constanța — Orașul Stalin 1

V Reșița — Arad 1
VI Timișoara — Craiova 1 

VII Cluj — Oradea X
VIII Tg. Mureș — Baia Mare 1 

IX Csillagheghy — Ganz Va
gon (R.P.U.) 1

X Sdrgyăr — ’Elore Buda
pest (R.P.U.) X

XI Dinamo Vasas — Szikra
GâzmuveJ; (R.P.U.) 1

XII Postăs Budapest — Ken-
savgyâr (R.P.U.) 1

CONCURSUL nr. 17 (Etapa
1 august 1954)

I C.C.A. — Dinamo Praga
II Dinamo Orașul Stalin — Fla

mura roșie Arad
HI Minerul Petroșani — Pro

gresul Oradea
IV Metalul C. Turzii — Locomo

tiva Timișoara
V Flacăra Mediaș — Progresul 

Sibiu
VI Metalul Sibiu Metalul Steagul 

roșu
VII Locomotiva Oradea — Me

talul Oradea
VIII Locomotiva Arad — Con

structorul Arad
IX Metalul Cimpina — Flacăra 

Moreni
X Știința Ciaiova — Flacăra 

Pitești
XI Progresul Focșani — Loco

motiva Pașcani
XII Locomoiiva Constanța — 

Metalul Ploești

MECIURI DE REZERVA

A. Flacăra .Moinești — Flamura 
roșie Buhuși

B. Metalul Galați — Metalul 
Brăila

C. Progresul Cluj — Flamura 
roșie Cluj

D. Flamura roșie 1 g. Mureș — 
Flamura roșie Sf. Gheorghe.

Mare câte două titluri. Restul 
campionilor sînt din regiunile Plo
ești, Oradea, Cluj și Arad, Iată, de 
altfel, lista noilor campioni și a ur
mătorilor doi clasați din fiecare ca
tegorie de greutaie :

Cat. 48 kgr.: 1. T. Petriclcă (Ti
mișoara) 0 p.. 2. I. Toma (Hune
doara) 3 p., 3. V. N.igy (R.A.M.) 
6 p.

Cat. 51 kgr. : 1. Gh. Marcovici 
(Baia Mare) 2 p., 2. C. Ofițerescu 
(Timișoara) 4 p., 3. M. Peter (Ti
mișoara) 6 p

Cat. 54 kgr. : 1. Gr. Cernea (Plo
ești) 3 p.. 2. D. Tihan (Buc.) 4 p., 
M. Cristea (Hunedoara) 5 p.

Cat.57 kgr. : 1. Â. Incze (Oradea) 
1 p., 2. W. Guist (Regiunea Stalin) 
4 p., 3. N. Popescu (Timișoara) 6 p.

Cat. 60 kgr. : 1. V. Micula (Timi
șoara) 0 p., 2. Gh. Voicu (Regiunea 
Stalin) 4 p„ 3. I. Gado (Oradea) 
6 p.

Cat. 63 kgr. : 1. D. Gheorghe 
(București) 0 p., 2. D. Grozavii (Ti
mișoara) 4. p., 3. I. Ghibu (Hune

Olga Orban (Progresul Cluj) șf Vasile Cosa 
(Met. Satu Mare) cîștigători ai concursului republican 

de scrimă (juniori)
SATU. MARE, 11. (Prin telefon 

de la trimisul nostru). — Campio
natele de scrimă rezervate juniori
lor și desfășurate în localitate 
timp de trei zile, au luat sfîrșit.

Proba de floretă fete a revenit ti
nerei trăgătoare din Cluj OLGA 
ORBAN (Progresul). Caracterizată 
printr-o deosebită dîrzenie. siguran
ță și mobilitate, superioară celor- ' 
jalte concurente, Olga Orb.m și-a 
însușit pe merit titlul de cîștigă- 
toare a concursului. O valoare foar
te ridicată a arătat în turneul final 
și talentata floretistă bueureșleană 
Eugenia Țărăngoiu (Progresul Fi
nanțe Bănci), care a ocupat locul 
doi la egalitate de victorii cu câști
gătoarea competiției, dar de care 
a fost învinsă în meciul de baraj cu
4-2.  Eugenia Țărăngoiu a avut o 
bună pregătire tehnică, dar, în unele 
ocazii, a fost lipsita de dîrzenie. Și 
Kapdebo s-a remarcat prin pregăti
rea sa.

Iată clasamentul final al probei 
de floretă fete :

1. OLGA ORBAN (Progresul 
Cluj) 6 v, după baraj. 2. Eugenia 
Țărăngoiu (Progresul Finanțe 
Bănci) 6., v. după baraj. 3. Judith 
Kapdebo (Știința Cluj) 5 v. 4. Ma
ria l.utski (Metalul Satu Mare) 4 v. 
5. Csaga Szant-Kiralyi (Progresul 
LM.F. Tg. Mureș) 2 v. (24 t. p.). 6. 
ludith Schleet (Știinta Cluj) 2 v. 
(25 t. p.). 7. Ingrid Kapler (Fla
mura roșie Timișoara) 2 v. (26 
t. p.). 8. Julia Simon (Progresul 
Tg. Mureș) 1 v.

intiln’rea de box dintre Metalul „23 August” 
și Locomotiva Brăila

Dintre întilnirile care au avut 
loc sîmbătă seal a, merită a fi re
ținută victoria iui Al. Bariciu (Me
talul) obținută prin abandonul 
brăileanului Ilie Gheorghe în re
priza lila și succesul lui M. Co- 
valiu care l-a învins prin k.o. teh
nic in a doua repriză pe K. Băz- 
drăgan (Locomotiva). In cadrul ca
tegoriei cocoș, s-au întâlnit, Dinu 
Eugen (Metalul) și Ștefan Voican 
(Loc. Brăila). .Nu a fost pentru 
prima oară cînd Dinu Eugen a 
boxat nereglementar, uzînd de ți
neri și împingeri. Ștefan Voican a 
știut însă să răspundă prin lovituri 
pjecise. remareîndu-se, în special 
prin directele de stânga, care pînă 
la urmă i-au adus o binemeritată 
victorie

fn priina întilnire disputată ieri 
dimineață, au boxat Jack Priffer 
(Metalul) și .Sfori Bogoi (Loco
motiva). Atît Priffer cît și Bogoi 
au demonstrat un box curat, fără 
nereguralităti. Mai combativ. Stan 
Bogoi a cîștigat intilnirea la 
puncte. Au urcat apoi pe ring, Ed- 
Paiș (Metalul) și 1. Borcan (Lo
comotiva). Păiș a avut de întâm
pinat o puternică rezislență din 
partea pugilistului din Brăila. Cu 
toate că a atacat puternic în ulti

Meciul atletic
are

Concursul de atletism orga
nizat de asociația Voința pen
tru atleții din Capitală, care 
trebuia să se desfășoare as- 

doara) 6 p.
Cat. 66 kgr.: 1. M. Cochină (Bucu

rești) 1 p., 2. A. Wunderlich (Arad) 
4 p., 3. S. Văjdan (Timișoara) 6 p.

Cat. 69 kgr.: I. Gh. Toth (Timi
șoara) 4 p., 2. I. Chefer (Arad) 6 p.,
3. I. Fischer (Timișoara) 8 p.

Cat. 72 kgr.: 1. L. Maior (Bala 
Mare) 1. p„ 2. Gh. Bucur (BtfrM- 
rești) 3 p., 3. R. Jorj (Cluj) 6 p.

Cat. 75 kgr: l. Gh..Gaidoș (Cluj) 
0 p„ 2. Șt. Morv.ai (Arad) 3 p., 3.
C. Olteanu (Regiunea Stalin) 6 p.

Cat. 78 kgr.: 1. I. Cttruțiu (Ti
mișoara) 1 p„ 2. Gh. Popovici (B. 
Mare) 3 p., 3. I. Sipoș (Oradea) 6p.

Cat. grea (peste 78 kgr.) : 1. I. 
Valentir (Arad) 1 p.. 2. AL Radu 
(Cluj) 3 p„ 3. R. Zwick (Galați) 
6 P- . . , .

Pe regiuni, Ț imișoara are cel mai 
mare număr de puncte (20) (într-un 
clasament în care locurile ar fi ast
fel punctate: locul 1-3 p., locul 2-1. 
p.), urmată de București (8 p.). Arad 
(7), Baia Mare si Cluj (6) etc.

I. ȘEJNESCU

Dintre trăgătoarele necalificate 
în finală s-a remarcat Fretnda (Pro
gresul Oradea).

Deosebit de dîrză a fost întrece- 
rea din cadrul probei de sabie băr
bați. Intr-adevăr, lupta pentru vie- , 
torie a determinat pe finaliști să 
lase de o parte elementele tehnice 
și să se bazeze mai mult pe dîrze
nie și combativitate.

Ca și la floretă fete, învingăto
rul probei a fost cunoscut numai în 
urma barajului, în care Vastie Coșa
l-a  învins cu 5—4 pe Nicolae Gliile- . 
zan (Știința Cluj). Vasile Coșa are (► 
meritul că s-a prezentat constant 
de-a lungul întregii competiții și, 
în momente grele pentru el, a dat . 
dovadă' de calm și hotărâre. Ghile- 
zan a fost cel mai tehnic trăgător 
ai campionatului, dar valoarea sa 
nu a fost constantă. Iată clasamen
tul final al probei de sabie: 1. VA
SILE COȘA (Metalul Satu Mare) , 
5 v. (după baraj). 2. Nicolae Ghile- 
zan (Știința Cluj) 5 v. (după ha- - 
raj). 3. Iosif Tatar (Met. Satu 
Mare) 4 v. (25 t. p.). 4. N. Drîmbă 
(FI. roșie Tim.) 4 v. (26 t. p.). 5. 
FI. Poenxru (Flacăra Ploești) 3 v. 
(26 t. p.). 6. G. Sz.ntpălyi (Pro
gresul Oradea) 3- v. (32 t.p.). 7. L. 
Rotoonyi (Șt. Cluj) 2 v. (32 t. p.).
8. Sabin Pop (Șt. Cluj) 2 v. (33 i. p.).

Din cei necalifieați în finală s-au 
remarcat larnovski (Progr. Tg. Mu
reș) și Hovanv (Progr. Or.).

RENATO ILIESCU

ma repriză, acesta din urniă, nu a 
mai putut recupera din punctele 
pierdute în primele dopa reprize, 
astfel că Păiș și-a adjudecat victo
ria la puncte.

Decizia acordată de juriu în in-t 
tîlnirea dintre Gh. Simion (Meia- 
iul) și N. Legrade (Locomotiva) 
este nejustă. In primele două re-j 
prize, Gh. Simion a atacat mai,, 
mult, a fost mai decis și a lovit 
mai precis. Lin meci nul — ațt 
cum sună decizia dată '— nu re
prezintă ceea ce s-a petrecut pf 
ring. Victoria in această întilnire 
eia de partea lui Gh. Simion 
După trei reprize de luptă spec 
taculoasă /, Buzea (Locomotiva)
l-a  învins la puncte pe Toma Tu 
dor (Metalul). A fost cea mai fru 
moașă luptă a reuniunii.

In ultima partidă, Ion Zlătari 
(Locomotiva) a fost opus meta 
lurgistuiui Petre Dumitrescu. Dis 
pută, a fost interesantă, inițiativ: 
trecînd cînd de o parte cind d 
cealaltă. Rezultatul întîlnirii -* 
meci nul — este just și demon ■ 
strează egalitatea de forțe de p . 
ring-. Oft. Zamjirescu (Metalul) ' 
cîștigat prin Reprezentarea advei 
sarului, AL Fătăciune.

P. MIIIAI

organizat de Voința 
lot miine

tăzi, a fost amînat pentru mîi
ne. El va avea loc pe stadio
nul Republicii cu începere de 
la ora 8 din ineața și 17,30 du
pă amiază.



Echipa de atletism a R. P. R. conduce cu 102-63 
in meciul cu Elveția

întrecerile continuă azi incepind de la ora 17

Etapa a Il-a
în „Cupa Orașelor” la fotbal

(urmare din pag. l-a)
DESFĂȘURAREA PROBELOR

110 mg. Avînd o pîeciare exce
lentă, Ion Opriș a țîșnit din start 
și a avut avantaj chiar de la pri
mul gard. El a mărit apoi acest a- 
vantej, cu trecerea fiecărui gard, 
terminînd cursa în 14,6 sec. — nou 
record r.p.r.. Elvețianul Kost a 
făcut eforturi însemnate pentru a fi 
cît mai aproape de învingător. Re
zultate: 1. I. Oprjș (R.P.R.) i4,6
sec.; 2. J. Kost (Elveția) 14,9 sec.;
3. O. Bernard (Elveția) 15,3 sec.;
4. 1. Wittman (R.P.R.) 15,4 sec.

10 km. marș. O cursă interesantă, 
la capătul căreia reprezentantul 
nostru, Haralambie Răcescu, a ob
ținut prima sa victorie internațio
nală. întrecîndu-1 cu peste 300 m. pe 
campionul european Fritz Schwab. 
Răcescu a arătat o bună pregătire 
fizică și tehnică și mai cu seamă 
o remarcabilă putere de luptă. Re
zultate: 1. H. Răcescu (R.P.R.) 
47:01,6; 2. F. Schwab (Elveția) 
48:49.8; 3. N. Liga (R.P.R.) 49:49,6;
4. W. Bischel (Elveț’a) 51:41,6.

Triplu salt. Chiar de la prima 
săritură, F. Portman a reușit 14,78 
m., rezultat care întrece cu 20 cm. 
recordul național al Elveției. A- 
cestui nou record nu i-a fost dat 
însă să trăiască prea mult, deoare
ce, la cea de a 3-a săritură, Port- 
nhan l-a întrecut cu 9 cm. Remar- 
cabilă este performanța lui Vir
gil Zăvădescu care, deși accidentat, 
a sărit 14,51 m. in condițiuni nor
male, probab'l că el ar fi înregis
trat un nou record. Rezultate: 1. F. 
Portmen (Elveția) 14.87 m. (re
cord național); 2. V. Zăvădescu 
(R.P.R.) 14.51 m ; 3. E. Hug (El
veția) 13,94 m.; 4. T. Chitul
(R.P.R.) 13,91 m.

Disc femei. Constantă în aruncă
rile de peste 41 m., Li,a Manol’u a 
ocupat primuî loc în clasamentul 
psobei, cu un rezultat foarte bun : 
44,38 m. De remarcat este faptul 
că ea a mai obținut încă o arun
care peste 44 m. Întrecerea pentru 
locul II a fost viu disputată de 
Gete Georgescu și Cretei Bolliger. 
Abte în ultima aruncare. Geta Geor
gescu a reușit să-și întreacă adver
sara. Rezultate : 1. L. ManoL’i
(R.P.R.) 44.38 in.; 2. G. Georgescu 
(R.P.R.) 38.40 m.; 3. G. Bo'.liger 
(Elveția) 37.85 m.; 4. R. Bosshard 
(Elveția) 34,78 m.

Greutate băibațl După ce a de
pășit prima aruncare. Gabriel Geor
gescu a reușit mai apoi să arunce 
15,87 m., performanță care repre
zintă un nou recond al țării. Dc no
tat că toate aruncările sale au mă
surat mai mult de 15 m. Locul II 
ia revenit lu! Mihai Ra'ca. cu o per
formanță mai slabă decît aceea cu 
care a cîștigat în întîlnirea cu O- 
tanda. Căpitanul echipei elvețiene, 
W.‘ Senn, a ocupat locul al IlI-lea 
oi 14,48 m. Rezultate: I. G. Geor
gescu (R.P.R.) 15,87 m. (nou record
R P R.) ; 2. M Rta i ca (R.P.R.)
15.09 m. : 3. W. Senn (Elveția)
14,48 m.; 4. M. Hubacher (Elveția)
14.16 m

400 m. plat. A fost urna dintre
«ele mai «Fsputate probe. Victoria
b revenit elvețianului Hegg. care a
realizat un rezultat mai slab doar 
cu o zecime decît cel mai bun re
zultat al său din acest an. Lăuda
bilă este comportarea celor doi re
prezentanți ai noștri, care au luptat 
cu multă însuflețire, realizînd me
rituoase recorduri personale. Rezul
tate: 1. î. Hegg (Elveția) 48,2 sec.;
2. I. Savel (R.P.R.) 48,4 sec.; 3. R. 
Weber (Elveția) 48.6 sec.; 4. T. Su- 
dngean (R.P.R.) 49.6 sec.

100 m. femei. Clasica probă, 
care se anunța foarte echilibrată, a 
Justificat așteptările pubi cu'.ui care 
e putut aplauda frumoasa victorie 
a tinerei noastre reprezentanțe Ioa
na Luță. Dezavantajată de un start 
întîrziat, Claudia Dunrtrescu a lup-

Deși învinsă, echipa de ștafetă i 
feminină a Elveției de 4 x 100 | 
m. a stabilit ieri un nou record 
national (49,7). lată ce ne-a 
declarai una din componentele 
echipei, cunoscuta atletă elve
țiană Gretel Polii g r :

„Pista excelentă și adversare 
mai rapide decît noi, ne-au sti
mulat pentru a obține un mult 
dorit record a! nostru. Sint deo
sebit de fericită că am colabo
rat la realizarea acestei perfor
manțe, care putea fi mai bună.

Atlefii elevețieni Hegg și Seiller vătafi de Matțy

tat cu dîrzenie pentru a reface din 
handicapul plecării greșite și a ter
minat a doua, la egalitate cu în- 
vingătoarea. Cele două concurente 
elvețiene au cedat de puțin pe ul
tima parte a probei. Rezultate : 1. 
I. Luță (R.P.R.>^12,6 sec.; 2. C. Du. 
niitrescu (R.P.R.) 12,6 sec.; 3. S.
Pretot 12,7 sec.; 4. E. Jakob 12,8 sec.

800 m. bărbați. Aci reprezentan
ții noștri, adoptînd o tactică ne
potrivită, sau, mai exact, susținută 
doar de D. Bîrdău, au scăpat de 
sub supraveghere pe concurentul 
principal E. Biihler. Acesta, atent 
și dispunînd de resurse pentru un 
finiș puternic, a atacat pe ultima 
porțiune atunci cînd Bîrdău depu
sese multe eforturi iar Ursu nu a 
mai putut prelua inițiativa. Ca as
pect. cursa a amintit de coa din în- 
tîluirea cu Olanda, în care Bîrdău 
și Ursu nu s-au înțeles în colabo
rarea lor pe parcurs. Rezultate : 
1. E. Biihler (Elveția) 1:53,5; 2. D. 
Bîrdău (R.P.R.) 1:53,6; 3. A. Ursu 
(R.P.R.) 1:53,9; 4. D. Seiler (Elve
ția) 1:54.8.

5.000 m. plat. In absența „vete
ranului" Dinu Cristea, tînărul Gre- 
cescu a reușit să aducă echipei 
noastre victoria, datorită unu! fru
mos efort și unei curse inteligente 
El a avut nu numai satisfacția pri
mei victorii internaționale, ci șl pe 
aceea a celui mai bun timp reușit 
pînă acum. P. Page a impresionat 
prin fulcul său larg și lejer și prin 
finiș. Acestea nu i-au fost însă su
ficiente. deoarece învingătorii! și-a 
asigurat de pe parcurs avantajul 
victoriei. N. Bunea a concurat sub 
posibilitățile sale. Rezultate : 1. C. 
Grecescu (R.P.R.) 14:52,2; 2. P. Page 
(Elveția) 15:01,6 ; 3. N. Bunea
(R.P.R.) 15:12.6; 4. R. Morgenthaler 

'(Elveția) 15:34.0.
100 m. bărbafi. Ca și Opriș la 

110 m. garduri, Măgdaș a hiat un 
start perfect și, cu toate că a avut 
de suportat asaltul insistent al el
vețianului Wehrli, a reușit sâ trea
că primul linia de sosire. O fru
moasă revenire a avut Stoenescu, 
al cărui start a fost defectuos, dar 
cursa a măsurat doar... 100 de me
tri ! Aceasta este prima victorie 
internațională într-o probă de sprint 
realizată în ultimul timp de atleții 
noștri. Rezultate : 1. I. Măgdaș
(R.P.R.) 10,7 sec. ; 2. H. Wehrli
(Elveția) 10,7 sec.; 3. AL Stoenescu 
(R.P.R.) 10,8 sec.; 4. F. Gricsser 
(Elveția) 11,0 sec.

înălțime femei. Tînăra noastră 
atletă lolanda Balaș a cîștigat ieri 
o nouă întrecere internațională, do- 
vedindu-se a fi constantă la sări
turile peste 1,60 ni. In felul acesta 
ea a demonstrat încă odată marile 
ei posibilități și clasa mondială pe 
care o posedă. Locul II a revenit 
celeilalte reprezentante a țării noa

dacă schimburile noastre s-ar 
fi făcut în condiții mai bune. 
Alergătoarele rcmînce sint foarte 
dotate, dar și ele nu au execu
tat perfect schimburile.

După cum știți, am concurat 
și la proba de aruncarea dis
cului, unde, deși de asemenea 
învinsă, am avut satisfacția de 
a avea în față adversare deo
sebit de puternice. In special 
Lia Manoliu aruncă discul nu 
numai cu o tehn că eficace, dar 
și cu o admirabilă estetică. Am

stre E. Karbach, dar nu fără emo
ții. Ea a trecut 1,48 m. din a treia 
încercare dușiă ce pînă la 1,45 m. 
fusese condusă de atleta elvețiană
Giiomen. Rezultate: 1. I. Balaș
(R.P.R.) 1,61 m.; 2. E. Karbach
(R.P.R.) 1,48 m.; 3. E. Giiomen
(Elveția) 1.45 m.; 4. B. Schweitzer
(Elveția) 1,35 m.

Șuti fă bărbafi. Chiar de la prima
aruncare A. Demeter a obținut re
zultatul de 64,91 m. cu care a cîș
tigat și această nouă întrecere in
ternațională. Tot de la prima arun
care a obținut și Dumitru Zamfir 
62,27 m., performanță cu care s-a 
clasat al doilea. Rezultate: 1. A. De
meter (R.P.R.) 64,91 m.; 2. D. Zam
fir (R.P.R.) 62,27 m.; 3. E. Lflthy 
(Elveția) 58,88 m.; 4. E. Muller (El
veția) 57,57 m.

Prăjină. După o întrecere care a 
durat peste 3 ore, victoria a reve
nit lui Zeno Dragomir cu o perfor
manță de 4,15 m. La această înăl
țime a și reușit să-l întreacă pe 
principalul său adversar. Mircea Du
mitrescu. Acesta din urmă condu
sese în clasament pînă la săriturile 
de la 4,10 m. Amîndoi atleții noștri 
și-au stabilit în acest concurs cele 
mal bune rezultate din acest an. 
Același lucru l-au făcut ieri și a- 
tleții elvețieni. Rezultate: 1. Z. Dra
gomir (R.P.R.) 4.15 m.; 2. M. Du
mitrescu (R.P.R.) 4.10 m.; 3. F.
Bossart (Elveția) 3,90 m.; 4. E. Bai- 
siger (Elveția) 3.90 m.

4 X 100 ni.. femei, a oferit o în
trecere foarte echilibrată și pasio
nantă. La capătul cursei ambele e- 
chipe au reușit noi recorduri. E- 
chipa de ștafetă a Elveției a stabi
lit cu 49.7 sec. recordul națtomaL 
iar echipa noastră, compusă numai 
din junioare, a reușit de asemenea 
un nou record a! țăr!l de junioare. 
Rezultate : 1. R.P.R. (Moțiu. Marks, 
Luță. Copîndeanu) 49,5 sec.; 2. El
veția (Jakob, Hânseler, Bolliger, 
Pretot) 49.7 sec.

4 x 100 m. bărbați. Victoria a re
venit echipei noastre abia în schim
bul al treilea cînd Stoenescu aduce 
ștafeta lui Wiesenmayer cu un ușor 
avantaj, pe oare acesta îl mărește 
însă pînă la sosire. Rezultate : 
1. R.P.R. (Opriș, Măgdaș, Stoe
nescu, Wiesenmayer) 42,0 sec.; 2. 
Elveția (Huber, Griesser, Eihenber- 
ger, Vogel) M2,2 sec.

800 m. femei. Probă desfășurată 
în afară de concurs, pentru selecția 
atletelor din lotul R.P.R. a dat ur
mătoarele rezultate: Florica Dumi
tru 2:18,1; MariFs Cuțui 2:19,5; 
Ana Popa 2 : 20,3.

★

întrecerile zilei a doua a meciu
lui atletic internațional dintre echi
pele R. P. Romine . și Elveției se 
vor desfășura astăzi pe stadionul 
Republicii cu începere de la ora 17.

Cionicile au fost făcute de:
R. V1LARA. EM. VALE- 
RIU și A. CALIN.

admirat-o sincer. In plus, a- 
mîndouă aruncătoarele dumnea
voastră de disc arată un calm 
perfect in momentul execuției. 
Am fost deosebit de impresio
nată de atmosfera prietenească 
care domnește între concurenții 
celor două echipe. Atletele ro- 
mince sînt toate foarte amabile.

Stadionul minunat și utilat 
modern, ca și publicul foarte 
sportiv dau un cadru excelent 
întrecerii noastre atît de fru
moase".

PLOEȘT1 —BUCUREȘTI
2-4  (1-1)

PLOEȘTI 11, (prin telefon). Cei 
1500 de spectatori au asistat la un 
joc care, pînă în min. 80, părea să 
ia sfirșit cu victoria ploestenilor, 
întrucît aceștia conduceau cu 2—1.’ 
In ultimele 10 minute de joc. bucu- 
rețtenii atacă însă puternic și, pro- 
fitînd..<ie 0 ser'e de greșeli ale a- 
părării gazdelor, înscriu trei punc
te, prin care își asigură victoria cu 
scorul de 4—2 (1 — 1).

Golurile au fost marcate astfel: 
In min. 3 Călinescu (Ploeșii) des
chide scorul cu o lovitură de cap 
bine plasată; în min. 24 Marinică 
(Buc.) egalează, datorită unei gre
șeli comisă de Garbeloti; în min. 
68. Sibianu asigură avantajul echi
pei ploeștene. care a dominat terito
rial timp de 35 de minute în repriza 
a 11-a; în min. 80, Stoenescu (Buc.) 
egalează, reluînd o lovitură liberă 
executată de Mazilu; în min. 83. 
Mazilii și în min. 86 Asan urcă 
scorul la 3—2 și respectiv 4—2 în 
favoarea bucurcșțenilor.

A arbitrat Gh. Ionescu (Orașul 
Stalin).

M. BEDROSIAN 
corespondent

BÎRLAD— BACĂU 5-C (2—0)

BÎRLAD, (prin telefon). — Inlîl- 
nirea dintre selecționata locală și 
reprezentativa orașului l’.acău a pri
lejuit o partidă spectaculoasă. Ju
cătorii ambelor echipe au luptat 
cu deosebit elan, realizînd acțiuni 
spectaculoase și bine organizate. 
Oaspeții au fost mai puțin eficienți 
în atac și nu au reușit să marcheze 
nici un gol. In schimb, gazdele au 
dovedit o bună finalii ite în acțiuni 
și au înscris de 5 ori prin Ciungii 
(min. 35), lacob (min. 41). Hladnik 
(min. 65). Fluschi (min. 66), Dan 
(min. 87).

S-au evidențiat Cojocarii, Ciungu, 
Ciinop. Ghergheli (Bîrlad), lovan, 
loanovici (Bacău).

Meciul, la care au asistat peste 
3000 de spectatori, a fost condus de 
arbitrul T. Asztalos.

H. IAOOBOVICI 
corespondent

TIMISOARA —CRAIOVA 
‘5—1 (2—0)

TIMIȘOARA 11, (prin telefon de 
la subredacția noastră). Jocul a 
fost viu disputat, în special în pri
ma repriză, cînd echipele au luptat 
cu multă combativitate. In repriza a 
doua, oaspeții nu au mai putut face 
față ritmului de joc și au cedat, a- 
lura, permițînd gazdelor să domine 
categoric.

Cele cinci puncte ale învingăto
rilor au fost înscrise, în ordine, 
de: Hess (min. 16). Manciu (min. 
28), Hess (min. 57). Pop (min. 
65), V. Lupu (Craiova, mi». 80). 
Pentru Craiova a înscris, Lazăr 
(min. 87).

S-a evidențiat: Gero II, Don, 
Langa .lovan, Hess (Timișoara), și 
Anuțescu, Anghel, B. Popescu. V. 
Lupu (Craiova).

A arbitrat; D. Rusii (Arad).
PAVEL VELȚAN

REȘIȚA—ARAD 2—1 (0—0)

REȘIȚA II. (prin telefon). Intîl- 
nirea dintre selecționatele orașelor 
Reșița și Arad a prilejuit un joc 
foarte dinamic și spectaculos. Echi
pa locală a fost mai hotărîtă în ac
țiuni și a repurtat o meritată vic
torie, mulțumită, mai ales, insisten
ței cu care a atacat de la jumătatea 
reprizei a doua.

Scorul a fost deschis de Apro 
în minutul 66. După patru minute 
reluînd o centrare a lui Hrean. 
Jojart a urcat scorul la 2—0 pen
tru Reșița. Singurul punct al oaspe
ților a fost realizat de Szekeli, în 
min. 82.

S-au remarcat: Plev,. Botoceanu 
și Apro de la Reșița și Szekeli și 
Feieș de la Arad.

A condus bine D. Schulder, Bucu- ' 
rești.

CLUJ—ORADEA 1-1 (I—I)

CLUJ 11, (prin telefon de la sub
redacția noastră). — Peste 5000 de 
spectatori au urmărit acest joc de 
un slab nivel t hnic, influențat și de 
terenul alunecos din cauza ploii că
zut’ înainte de meci. In repriza l-a, 
ambele echipe au avut perioade e- 
gale de dominare, nici una dintre 
ele neputînd însă fructifica, fie din 
cauza ineficacității înaintărilor, fie 

datorită jocului b«n al apărărilor. 
Scorul a tost deschis în min. 7 de 
către Chilin (Cluj) care, primind 
o pasă de la Pipaș, a tras pe lin
gă port arul Sugar. Opt minute mai 
tîrziu, orâdenii egalează prin Dwla- 
mă, care interceptase mingea venită 
din bară în urma unui șut al lui 
Sulyoc. S-au remarcat Nagy, Chilin, 
și Tibernardo de la clujeni și Su
lyoc, Barcu și Kiss de la orădeni.

R. F1SGH 
corespondent

ORAȘUL STALIN—CONSTANȚA
1-3 (1-0)

ORAȘUL STALIN, 11 (prin te
lefon de la subredacția noastră).

Pe terenul „Tractorul roșu", în 
fața a peste 1000 de spectatori, s-a 
disputat meciul dintre reprezenta
tivele Orașului Stalin și Constan
ței. In prima repriză, gazdele au 
dominat și au reușit să acumuleze 
un avantaj de un punct, prin go
lul marcat în min. 43 de Sandu 
loan, în urrra unei acțiuni perso
nale. In repriza a Ii-a, constăn- 
țenii atacă dezlănțuit și reușesc 
să egaleze în min. 47 prin Ra
dulescu. Tot el ridică scorul in 
min. 56. Lipsa de pregătire fizică 
a gazdelor dă oaspeților posibili
tatea să mai înscrie prin Bcdi- 
van în min. 85, ultimul punct »1 
întîlnirii.

S-au remarcat: Radulescu și
Dobrotă de Ia Constanta și La- 
zarovici și Cicerone de la Orașul 
Stalin. Intîlnirea a fost condusă 
de Ilie Drăghici (București).

GRIGOPE CHIRIȚESCU
N. DUMITRESCU r

GAI.AȚI—IAȘI 1-0 (0-0)

GALAȚI. 11 (prin telefon). -= 
Peste 2000 de spectatori au ur
mărit o întîlnire deosebit de dis
putată, în care ambele echipe s-au 
străduit să furnizeze un joc cît 
mai tehnic. In primele 20 minute, 
jocul se desfășoară la arnbele 
porți, dar pînă la sfirșitul primei 
reprize scorul continuă să rămî- 
nă alb. în ciuda străduințelor de
puse de ambele înaintări.

Unicul gol al jocului este în
scris de Tănase di.ntr-o lovitura 
liberă de la 20 metri. Jocul a 
fost condus de Z. Drăghici (Con
stanța).

G. BIRSAN
A. SCHENCK MAN 

corespondenți

TG. MUREȘ—BM A MARE 7-4
' (2-0).

TG. MUREȘ, U (orin telefon)’. 
Pe stadionul din localitate s-a 
disputat Intîlnirea de fotbal dintre 
reprezentativele orașelor Tg. Mu
reș și Baia Mare. Jocul a fost de 
o factură tehnică scăzută, d<sj 
ambele echipe au luptat cu multă 
ardoare pentru obținerea unui se-* 
zultat cît rrai bun. Prestînd un 
joc mai organizat și cu o linie de 
atac mai agresivă localnicii au 
reușit să-și adjudece victoria, cu 
scorul de 7-4 (2-0) Punctele în
vingătorilor au fost marcate de 
Szighiarti (2). Laslo (2), Csatari. 
Bacs și Mesaros. Pentru învinși aii 
înscris Horvath (2), Colonckrai și 
Ujvari. Intîlnirea a fost condusă 
de A. Boloni (Orașul Stalin).

NERVA POPA
I

CLASAMENTELE

SERIA I

1. Bîrlad 2 1 1 • 7:2
2. Galați 2 1 1 0 8:2
3. Bacău 2 1 0 1 1:5

4. Iași 2 0 0 2 5:2

SERIA 11

1. București 2 2 • 0 6:3
2. Orașul Stalin 2 1 0 1 7.3
3. Constanța 2 1 0 1 4:3
4. Ploești 2 0 e 2 2:10

SERIA 111

1. Timișoara 2 1 1 0 5:1
2. Reșița 2 1 0 1 3:3
3. Craiova 2 1 0 1 3:6
4. Arad 2 0 1 1 1:2

SERIA IV
1. Oradea 2 1 1 0 9:1
2 Baia Mare 2 1 0 1 6:«
3. Tg. M ureș 2 1 0 1 7:12
4. Cluj 2 0 1 1 2?
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Intilnirile de volei de la Budapesta
R. P. R. - R. P. U. (FEMININ) 3-2

R. P. U. - R. P. R. (MASCULIN) 3-0
BUDAPESTA, 11 (prin telefon).— 

Sîtnbătă și duminică s-<au desfășu
rat în Capitala R. P. Ungare întîl- 
nirile de volei dintre reprezentati
vele masculine și feminine ale R.P. 
Ungare și R.P. Romîne. întrecerile 
s-au bucurat de mult interes din 
partea sportivilor budapestani, care 
au avut prilejul să urmărească 
jocuri dinamice, spectaculoase.

In meciul dintre reprezentativele 
feminine, echipa Republicii Populare 
Romîne a obținu o frumoasă victo
rie, cu scorul de 3—2 (15—10; 7—15; 
15—4; 10—15; 15—p). Echipa R.P.R. 
a Jucat bine, în toate compartimen
tele, dovedind o înaltă pregătire 
tehnică și tactică. Jucătoarele au 
făcut un blocaj ermetic, care a fost 
greu de străpuns. In atac, au fost 
folosite acțiunile variate, cu lovi
turi de atac executate din pasul doi, 
cu schimburi de locuri, etc. Doina 
Corbeanu s-a dovedit cea mai bună 

realizatoare, reușind numeroase 
puncte.

Echipa R.P.R. a folosit următorul 
lot de jucătoare: Rodica Sădeanu, 
Tineta Pleșoianu, Adriana Honet, 
Natalia Todorovschi. Sonia Colce- 
riu. Cornelia Timoșanu. Toate a- 
ceste jucătoare au luptat cu deo
sebită însuflețire, reușind să aducă 
patriei noastre o frumoasă victorie 
sportivă internațională. In mod deo
sebit s-au evidențiat Doina Corbea
nu, Adriana Honet și Tinela Ple
șoianu.

Echipa R. P. Ungare s-a prezen
tat în vădit progres față de ultimele 
întîlniri internaționale. Jucătoarele 
și-au îmbunătățit mult tehnica in
dividuală, prestînd totodată un joc 
tactic avansat. S-au evidențiat Bor- 
bely și Simon.

In întîlnirea dintre echipele mas
culine, reprezentativa R. P. Ungare 
a realizat o viotorie categorică cu 

Campionatul republican de tenis

scorul de 3—0 (la 13,10 și 10). E- 
chipa R.P.R. a jucat foarte bine 
în primul set, cînd a condus pînă 
la 13—11. Aci însă, avînd la fileu 
o linie de atac ineficace, nu a mai 
putut obține punctele necesare vic
toriei. In celelalte seturi, echipierii 
romîtii s-au comportat neașteptat de 
slab, prestînd un joc cu mult sub 
valoarea lor normală. In schimb, 
jucătorii maghiari au avut o com
portare foarte bună, în special în 
apărarea din linia a Il-a, depășin- 
du-și categoric adversarii.

Din echipa învingătoare s-au re
marcat Hennig, Szilagy și Antal- 
peter.

Din echipa R.P.R., singurul care 
a corespuns a fost Mu.șat, restul 
jucătorilor, comportîndu-se foarte 
slab.

Ambele meciuri au fost conduse 
de arbitrul Menen (R. P. Polonă).

ECHIPA DE FOTBAL MAGHIARĂ „HALADAS4*
JOACĂ MIERCURI ÎN CAPITALĂ

Stadionul Republicii din Capi
tală va găzdui miercuri 14 iulie 
cu începere de la ora 18, întîlnirea 
internațională prietenească de fot
bal dintre echipa selecționată a 
tineretului din R.P.R. și echipa 
„Haladas“, care activează în pri

SELECȚIONATA TINERETULUI DIN R. P. R.— 
METALUL CÎMPIA TURZII «-1 (3-1)

CLUJ 11 (prin telefon de la 
subredacția noastră). — Cei peste 
5000 de spectatori care au iirmărit 
întîlnirea de fotbal dintre selec
ționata tineretului din R.P.R. și 
Metalul Cîmpia Turzii au asistat 
la un joc frumos, în care jucătorii 
selecționatei tineretului au mani
festat o superioritate evidentă, cu
cerind victoria cu 6-1 (3-1). Mai 
ales în repriza a II-a tinerii jucă
tori ai selecționatei au prestat 
un joc de bună factură tehnică, cu 
pase precise și șuturi puternice Ia 
poartă. Au înscris : Ene (min. 6, 
26 și 33), și Sucfli (min. 55 și 81) • 

ma divizie a campionatului R. P. 
Ungare.

Echipa maghiară este așteptată 
să sosească în Capitală marți di
mineața.

'(Agerpres)'

și Botescu (min. 58) pentru selec
ționata tineretului din R.P.R. șl 
Mureșan (Metalul Cîmpia TurziiȚ 
(min. 44). Cele două echipe au a- 
liniat următoarele formații:

Selecționata tineretului din 
R.P.R.: Toma — Ivănescu, Dușan, 
Victor Dumitrescu — Hidișan, Pe-, 
reț — Gîrleanu (Suciu) Botescu, 
Ene, Neagu, Dragoman.

Metalul Cîmpia Turzii: Mîndruț 
(Riter) — Lazăr (Ciucă) Safar, 
Felecan — Ban, Rujici —’ Mure
șan, Copil, Cacoveanu, Stancu 
(Roman), Burian.

E. BOCOȘ

In cadrul campionatului republi
can de tenis s-au desfășurat urmă
toarele întîlniri:

CLUJ, 11 (prin telefon de la 
subredacția noastră). — C.C.A. — 
Progresul Finanțe Sfaturi Cluj 8-3. 
Rezultate tehnice: Gh. Viziru — 
A. Pusztai 6-0, 6-3, 7-5; M. Vi
ziru — Ghidrai 7-5, 6-1. 6-4; Năs- 
lase — Faur 6-0, 6-3, 6-3; Chi- 
varu — Sereșter 6-2, 6-3, 8-10, 7-5; 
Gh. Viziru — Ghidrai 6-1, 6-1, 6-2; 
M. Viziru — A. Pusztai 6-4, 6-4,
6-3;  Lia Doboșiu — Iulia Benedek 
6-3, 12-10; Eleonora Roșianu —: 
Judith Avram 2-6, 2-6; Gh. Viziru, 
C. Roșianu — Sereșter, Faur
3-6.  6-1, 6-3, 6-4; Lia Doboșiu, 
Eleonora Roșianu ■— lulia Bene
dek, Judith Avram 3-6, 10-12; Lia

ATLEȚiS MAGHIARI ÎNVINGĂTOR LA LONDRA
Vineri și sîrnbătă s-a desfășu

rat la Londra un turneu interna
tional de atletism, la care au par
ticipat și 5 atleți din R. P. Un
gară

Atleții maghiari au fost mult 
aplaudați pentru frumoasa lor com
portare: 4 dintre ei au ocupat locul
l, iar unul a ocupat locul al doilea.

La săritura în lungime, Foldessi 
Odon a cucerit primul loc, cu per
formanța de 7,48 m. Proba de a- 
runcare a ciocanului a fost cîști- 
gată de Csermak lozsef, cu 59,41
m. O performanță bună a reușit 
și Tamas Homonnai, care a sărit 
la prăjină 4,26 m. Proba de 3.000 
in. obstacole a fost foarte dispu
tată. Atletul maghiar Jeszenski a

Concorsul internațional de cauiotaj 
de la Leningrad a luat sfîrșit

LENINGRAD 10 (Agerpres) 
TASS transmite:

La 9 iulie a luat sfîrșit la Le
ningrad concursul internațional de 
canotaj, la care au participat cele 
mai bune echipaje din Uniunea 
Sovietică, Finlanda ți Suedia.

Programul zilei a început cu 
desfășurarea probei de canoe sim
plu (10.000 m.) După primii kilo
metri la conducerea cursei a fost 
Fagerstroem (Finlanda) și V. Ko
zîrev (U.R.S.S.). Lupta celor doi 
sportivi a fost foarte pasionantă. 
Pe ultima parte a traseului, Fa- 
gerstroem a luat avantaj și n-a 
mai putut fi ajuns, cu toate în
cercările lui Kozîrev. Fagerstroem 
a realizat timpul de 1 h l’14”8/10. 
Spectatorii au aplaudat cu căldură 
succesul sportivului finlandez. Al 
doilea s-a clasat Kozîrev cu un 
timp de lh 2’18”8/10, iar al treilea 
Al .Silaev (U.R.S.S.) cu lh 
2’52”2/l0.

Au luat apoi startul ambarca
țiunile canoe dublu. Sportivii din 
cele 3 țări s-au întrecut pe o dis
tanță de 10 000 m. Canotorii so
vietici Valentin Oriscenco și N. 
Perevosicov s-au clasat pe primul 
loc cu un rezultat de 55’53”!/10.

Doboșiu, Constantin Năstase — 
Judith Avram, Ghidrai 2-6, 3-6.

TIMIȘOARA (prin telefon de la 
subredacția noastră). — Progresul 
Finanțe Bănci București — Metalul
I.R.E.T.  Timișoara 6-5. Rezultate 
tehnice: T. Bădin — Sorin Mihai
6- 2, 6-2, 8-6; C.. Zacopceanu — E.
Lorinczi 6-1, 6-3, 6-0 ; T. Bădin —
E. Lorinczi 6-0, 6-1, 6-0; C. Zacop
ceanu — Sorin Mihai 7-5, 6-3,
11-13, 4-6, 6-3; Cristea — Fr. Lo
rinczi 6-2, 6-4, 6-4; Guttman — 
Gorici 6-4, 6-1, 4-6, 6-4; M. Za
copceanu — O. Gorog 0-6, 1-6; 
Savu — Petruța 3-6, 7-5, 1-6; M. 
Zacopceanu, Savu — O. Gorog, 
Petruța 1-6, 2-6; Cristea, Gut
tman — E. Lorinczi, Fr. Lorinczi
7- 5, 2-6, 4-6; Savu, Guttman — 
Gorog, Sorin Mihai 4-6, 4-6, 0-6.

condus cu autoritate pînă în ulti
mul tur, cînd, în urma unui ac
cident suferit la trecerea gropii cu 
apă, s-a rănit la picior. Totuși, 
Jeszenski nu a abandonat* cursa 
și a ajuns la țintă în același timp 
cu învingătorul probei, englezul 
Johnson: 9:00,8. Aruncarea discu
lui a fost cîștigată de Ferenc Klics 
cu 51,33 m.

In cadrul aceluiași concurs, atle
tul englez Green a doborît recor
dul mondial pe 3 mile. El a par
curs distanța de 4827 m. (3 mile) 
în 13:32,2 (Vechiul record mon
dial i-a aparținut lui G. Haegg cu 
13:32,4). Pe locul al doilea, cu a- 
celași timp, a sosit Chateway 
(Anglia).

A sosit apoi echipajul Al. Belia- 
ev-Al. Antoșin (U.R.S.S.) cu 
56’36”8/10, iar pe locul trei echi
pajul suedez Blumqvist-Lindbek.

La proba de caiac dublu (1000 
m.), cel mai bun timp a fost rea
lizat de echipajul sovietic A. Tro- 
sencov-I. Kuznețov, care a marcat 
3’35”8/l0. Foarte interesantă a 
fost cursa caiacelor de o singură 
persoană. La . întrecere a partcipat 
și suedezul Fredriksson, unul din 
cei rrai buni canotori din lume. 
El a terminat învingător, cu un 
timp de r47’’6/10, demonstrînd o 
înaltă măiestrie. Al doilea s-a cla
sat Nichitin Lev (U.R.S.S.) cu 
1’5O”8/IO.

Sportivele sovietice Zoia Trifo
nova și Sofia Frolova au cîștigat 
proba de caiac dublu fete pe o 
distanță de 500 m. Timpul înre
gistrat de acest echipaj a fost de 
1’54”. Competiția s-a încheiat, cu 
desfășurarea probelor de caiac 
simplu (10.000 m.) și caiad dublu 
(10.000 m.). Stik Anderson (Sue
dia) a cucerit primul loc la proba 
de caiac simplu, iar echipajul Li- 
forsh și Wredberg (Suedia) a re
purtat victoria la caiac dublu.

ORAȘUL STALIN (prin telefon 
de la subredacția noastră). — Pro
gresul l.T.B. București — Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin 10-1. 
Rezultate tehnice : Caralulis — Ra- 
coviță 8-6, 6-1, 3-6, 6-3; Schmîdt- 
Bogdan 6-0, 6-2, 6-1, Caralulis — 
Bogdan 6-1, 6-3, 6-2; Prundeanu — 
Straub 6-1, 6-4, 6-3; Schmidt — 
Racoviță 2-6, 7-5, 8-6, 2-6, 6-2; 
Kiselef — Bosch 4-6, 2-6, 7-5, 10-8,
2-6;  Eva Stăncescu — Rodica Ta- 
vitian 6-4, 6-0; Rodica Andreescu 
— Delia Stănescu 6-1, 6-2; Cara
lulis, Kiselef — Bosch, Straub 
6-3, 6-4, 6-2;. Eva Stăncescu, Ro
dica Andreescu —■ Rodica Tavitian, 
Delia Stănescu 6-2, 6-1; Eva Stăn
cescu, Arnulf Schmidt — Rodica 
Tavitian, Ion Racoviță 6-3, 6-0.

întîlnirea triunghiulară de ciclism 
de la Praga

Praga 11 (prin telefon de la co
respondentul nostru). —

Pe velodromul din capitala R. 
Cehoslovace a început sîrnbătă în
trecerea internațională triunghiu
lară de ciclism dintre reprezentati
vele R. P. Romîne, R. D. Germane 
și R. Cehoslovace. La proba de 
200 m. victoria a revenit alergăto
rului Foucek (R. Ceh.) care a rea
lizat timpul de 12,1 sec. Pe urmă
toarele .locuri s-au clasat: Machek 
(R. Ceh.), Oprea (R.P.R.), Ioniță 
(R.P.R.), Wahl (R.D.G.) și Hleck 
(R.D.G.).

Proba de 1 km. disputată între 
echipe formate din 2 alergători a 
revenit echipei R. Cehoslovace 
(Jauris, Foucek) cu timpul de 
1:05,8. Pe locul doi s-a clasat echi
pa R.D. Germane (Hleck, Nietsche) 
cu timpul de 1:07,1 iar pe locul 
trei echipa R. P. Romîne (Ioniță, 
Dumitrescu) cu timpul de 1:09,9.

Cursa de urmărire desfășurată pe 
distanța de 4 km. a revenit de ase
menea echipei R. Cehoslovace (Cih
lar,' Opavsxy, Jurza, Nouza) cu 
timpul de 4:54,5. Locul doi a re
venit echipei R. D. Germane (Nie
tsche, Maraun, Wahl, Hleck) cu 
timpul de 5:01,6 iar pe locul trei ‘ 
s-a clasat echipa R. P. Romîne 
(Dumitrescu, Ioniță, Lemîndroiu, 
Oprea) cu timpul de 5:07,3.

Ultima probă a zilei a fost cursa 
de semifond, 50 ture cu sprinturi 
din zece în zece ture. Pe primul 
loc s-a clasat ciclistul Cihlar (R. 
Ceh.) care a totalizat 11 p. El a 
fost urmat de Nietsche (R.D.G.) 
cu 7 p., Opavsky (R. Ceh.) 7 p. 
Jahrling (R.D.G.) 7 p. și Wahl
(R.D.G.) 5 p.

Din cauza ploii puternice care 
a căzut în tot cursul zilei de as
tăzi, probele care urmau să se 
desfășoare în continuarea întîlni- 
rii au fost aminate pentru luni.

ANUNȚ
Biletele pentru jocul inter

național de fotbal dintre echi
pa Haladas (R.P. Ungară) și 
Reprezentativa de tineret a ță
rii noastre se pun în vînzare 
astăzi. începind de la ora 16, 
la casele de bilete din strada 
Hașdeu, la agenția Dinamo și 
la agenția Locomotiva. Pentru 
asociațiile sportive, biletele se 
vînd numai astăzi Ia casa 
specială de bilete de la Sta
dionul Republicii.

3 recorduri republicane în Campionatul motocidist 
de viteză in coastă de pe Dealul Feleacului
CLUJ, 11 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Azi la Cluj, 
motocicliștii noștri nu s-au bucu
rat de un timp prielnic în timpul 
probelor Campionatului de viteză 
în coastă disputate pe Dealul Fe- 
leacului. Ploaia torențială a împie
dicat o desfășurare normală în 
toate categoriile, iar alergătorii au 
fost nevoiți să piloteze cu multă 
prudență motocicletele. De aseme
nea s-a resimțit în mod evident 
lipsa de pregătire a materialului, 
mașinile suferind multe defecțiuni.

Toate aceste cauze adunate la un 
loc au făcut ca în această ediție 
a Campionatului de viteză în coas
tă, să cadă numai trei recorduri, 
cifră care este departe de a fi sa
tisfăcătoare. Vremea nefavorabilă, 
după cum am arătat, a influențat 
în mod direct concursul, care a tre
buit să fie și întrerupt pentru două 
ore. De asemenea, trebuie subliniat 
faptul că o parte din alergători nu 
au putut alerga decît o singură 
manșă din două.

Iată care sînt rezultatele tehnice 
înregistrate:

Categoria 100 cmc. 1) T. Popa 
(Dinamo): 5.38.47. 2) I. Popa (Di
namo): 5.49.71.

Categoria 125 cmc. sport. 1) I. 
Omăt (Avîntul): 5.13.87. 2) Ar
mand Munteanu (C.C.A.): 5.14.56. 
3) C. Nedelcu (Dinamo): 5.17.64.

Categoria. 250 cmc. sport. 1) Gh. 
Ioniță (C.C.A.): 4.12.20. 2) D. Du- 
mitrache (C.C.A.): 4.14.81. 3) G. 
Petrescu (Metalul): 4.53.98.

Categoria 350 cmc. sport. 1) V. 
Szabo (Dinamo): 3.56.04. 2) P.
Iordăchescu (C.C.A.) 3.57.76. 3)
Gr. Bereni (Dinamo): 3.59.90.

Categoria 500 cmc. sport. 1) Mir
cea Cernescu (Dinamo): 3.33.49.
2) Gh. Mormocea (C.C.A.): 3.38.96.
3) P. Kaitor (Voința): 3.45.95.

Categoria 750 cmc. snort 1) Al. 
Lăzărescu (C.C.A.): 3.38.57. 2) M. 
Antonescu (C.C.A.) 3.45.51. 3) M. 
Alexandrescu (Metalul) 4.39.25.

Categoria 500 cmc. ataș. 1) Gh.

Sctarte știri externe
Sofia II (prin telefon). — Echi

pa maghiară de fotbal Vasas Bu
dapesta care se află în turneu în 
R. P. Bulgaria a jucat joi la Sofia 
în compania echipei Dinamo. După 
un joc frumos victoria a revenit 
fotbaliștilor maghiari cu scorul de
3-2.  Punctele au fost marcate de 
Szylagy I (2) și Vada pentru în
vingători și Arghirov (2) pentru 
învinși.

Duminică, echipa Vasas a jucat 
în compania selecționatei secunde a 
orașului Sofia. Victoria a revenit 
gazdelor la scorul de 4-2 (1-1). 
Pentru gazde au înscris: Blagoev, 
Hristov, Tașkov și Arghirov. Pen
tru oaspeți au marcat: Szylagy II 
și Berendi.

Echipa Vasas va mai susține 
două întîlniri la Orașul Stalin, ur- 
mînd ca ultimul meci să-l susțină 
duminica viitoare la Sofia în com
pania echipei Ț.D.N.A.

★

Echipa Ț.D.N.A. Sofia care se 
află în turneu în R. P. Albania 
a jucat la Tirana, întîlnind echi
pa Partizan. Meciul s-a terminat 
la egalitate 2-2 (1-0).

Ion — C. Udrescu (C.C.A.) 4.04.39. 
2) J. Ionescu — Al. Schneider (Di
namo): 4.09.23. 3) Murgu Ștefan —* 
St. Turea (Voința) 5.23.43

Categoria 750 crnc. ataș. 1) I. SpH 
ciu — Al. Huhn (C.C.A.) 3.54.13. 
(Nou record. Vechiul ' record: 
3.55.42). 2) M. Dănescu — H. Szis- 
er (C.C.A.) 4.10.71. 3) Sandi Ște
fan — Fr. Sziser (Dinamo) 
4.16.69.

Categoria 125 cmc. fete. 1) Elena 
Coterbic (Voința) 6.25.57. 2) Ligia 
Păscuțiu (Voința) 9.35.52.

Categoria 125 cmc. curse. 1) Ro
mano Moldovan (C.C.A.) 4.40.98.
2) Mihai Pop (Dinamo) 4.45.67.
3) Nicu Ștefan (Voința) 4.48.51.

Categoria 250 cmc. curse. 1) E. 
Szabo (Dinamo). 3.54.64 (Nou re
cord. Vechiul record: 4.05.06). 2. 
N. Niculici (C.C.A.) 4.01.41. 3) V. 
Arpad (Voința) 4.05.53.

Categoria 350 cmc. curse. 1) C. 
Radovici (Metalul) 3.58.11. 2)'
Gh. Voiculescu (C.C.A.) 3.58.7Î;
3. D. Niculici (C.C.A.) 4.09.56.

Categoria 500 cmc. curse. 1) M. 
Sărățeanu (Dinamo) 3.35.69. 2) L 
Olaru (Dinamo) 3.38.65. 3) N. Să
deanu (C.C.A.) 3.40.10.

Auto ptnă la 2 litri. 1) Al. Uți 
(Dinamo) 3.53.95 (Nou record. Ve
chiul record: 3.57.11). 2) Marin 
Dumitrescu (Progresul) 4.33.05.

Auto peste 2 litri. 1) Jean Cal- 
cianu (Metalul) 3.35.25 . 2) Al. 
Frim (Voința) 4.02.30. 3) V. Co- 
drea (Metalul) 4.13.36.

Foarte bune comportări au arătat
L. Szabo (Dinamo), Al. Uță (Di
namo) și echinajul I. Spiciu —’ 
Al. Huhn (C.C.A.) care'— dealtfel 
au stabilit noi recorduri, precum ș! 
N. Omăt (Avîntul) care a întrecut 
alergători exnerimentati ca Ar. 
Munteanu, Nedelcu, etc. De ase
menea, o remarcă specială merită
M. Cernescu (Dinamo) al căruț 
timp 3.33.49 este' foarte anroniat 
de recordul republican (3.33.07).

G ȘTEFANESCU

PRAGA 11, (prin telefon). — In 
cadrul ultimelor .jocuri din turnul 
campionatului de fotbal al R. Ce
hoslovace astăzi s-au disputat ur
mătoarele meciuri restante: U.D.A.- 
Banik Kladno 3—0; Spartak Sta
lingrad Praga-Tânkista 2—1; Kridla 
Vlasti Oloniouc-Banik Ostrava 1 — 1: 
Spartak Sokolovo Praga-Slwan 
Bratislava 1—0.

Jucînd primul meci din cadrul re
turului campionatului de fotbal at 
R. Cehoslovace, echipa Dynamo 
Praga a jucat astăzi cu Jskra Zilina 
de care a dispus cu scorul de 4—2.

★
OSLO 10 (Agerpres). :
In primul joc din cadrul turneu

lui pe care îl întreprinde în Nor
vegia, echipa maghiară de fotbal 
Csepell Vasas a întîlnit la 9 iulie 
o selecționată norvegiană, alcătuită 
din jucătorii echipelor Frigg și 
Lyn. Fotbaliștii Tnaghiari au ter
minat învingători cu scorul de 5-1 
(2-0).
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