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Să răspîndim 
luptele libere

Meciul de atletism dintre juniorii din R. P. Bulgaria 
și R. P. Romină la înălțimea marilor Întreceri atletice

CU prilejul întrecerilor sportive 
prietenești din cadrul Festiva

lului de la București, iniile de spec
tatori care au populat sala de sport 
Dinamo pentru a asista la desfă
șurarea turneului de lupte libere, 
au fost impresionați nu numai de 
înalta măiestrie a sportivilor sovie
tici, clasați pe primul loc, sau de 
forța și tehnica luptătorilor ma
ghiari, ci și de frumoasa comporta
re a reprezentanților noștri. Surpri
za specialiștilor de peste hotare 
a lost cu atit mai mare cu cit ei 
au aflat că luptele libere — această 
spectaculoasă disciplină din ramu
ra atleticei grele — era aproape 
necunoscută la noi. Pentru a 
se prezenta la turneul din ca
drul Festivalului, reprezentanții 
R.P.R. au fost recrutați din rîndul 
practicanților de lupte clasice și 

I pentru a-și însuși tehnica și tactica 
specifice luptelor libere, deosebit de 
dificile, luptătorii romini au fă
cut dovada unor remarcabile efor
turi. Ei s-au pregătit cu multă însu
flețire și conștiinciozitate, de mare 
preț fiindu-le ajutorul pe care l-au 
primit în permanență de la specia
liștii sovietici și maghiari. Cu aju
torul cunoștințelor dobîndite și a 
muncii de pregătire depuse îtl in
terval de numai trei luni, luptăto
rii noștri au reușit excelenta per
formanță de a se clasa pe locul trei, 
pe echipe, și totodată, să cucereas
că două medalii de bronz (prin Fr. 
Harry și N. Popovici), obținînd șt 
alte locuri fruntașe în clasamen
tul individual.

' Era de așteptat ca în urma aces
tor performanțe obținute de luptă
torii noștri, a entuziasmului stîrnit 
de comportarea lor. factorii de răs- 

•i pundere, comisia centrală cît și 
inspecția de lupte din C.C.F.S. 
să înceapă o temeinică acțiune 
de popularizare a acestui sport, 
să se treacă la răspîudirea lui 
în cadrul colectivelor sportive 
și. printr-o temeinică și susținută 
muncă de agitație, să fie recrutate 
cît mai multe elemente pentriț. crea
rea unor cadre proprii acestui sport. 
De asemenea, ar fi fost necesar ca 
serviciul metodicei din C.C.F.S. 
ca și serviciul de cercetări știin
țifice din C.C.F.S. să pună la dis
poziția antrenorilor și sportivilor 
un material documentar, care să 
constituie o bază de pornire în 
numea de viitor.

Laurii cuceriți la Festival, însă 
n-au constituit stimulentul la car* 
ne așteptam. După ce ecoul frumos 
sei comportări s-a stins, s-a stins 
și interesul pentru dezvoltarea lup
telor libere.

Este drept că pentru populariza
rea acestui sport s-au făcut unele 
demonstrații cu caracter propagan
distic și că în calendarul competi
țiilor interne pe acest an este pre- 

■ văzută desfășurarea
republican de lupte 
faze: de regiune și 
de regiune urmează 
2 și 3 octombrie.
că mai este suficient timp pen
tru desfășurarea in bune condi- 
țiuni a acestei competiții. Lu

campionatului 
libere, in două 

finala. Faza 
să aibă loc la 

S-ar părea.

crurile nu stau tocmai așa. In pri
mul rmd nu există pînă în momen
tul de față nici o preocupare pentru 
această competiție, atît din partea 
comisiei centrale și a inspecției de 
lupte din C.C.F.S., cît și din 
partea colectivelor sportive. Mai 
mult chiar, pînă la ora actuală, la 
forurile de resort nu există nici o 
dată cu privire la modul cum au în
țeles colectivele să-și ducă la bun 
sfîrșit acțiunea de mobilizare a noi
lor cadre de luptători, care, după 
cum am arătat, trebuie temeinic in- 
struiți în acest sport, cu un specific 
diferit de acela al luptelor cla
sice. Ne putem aștepta ea în prima 
Competiție oficială de lupte libere 
din țara noastră colectivele să fie 
nevoite să recurgă la elemente cu 
o pregătire sumară sau chiar nepre
gătite pentru specificul acestui sport. 
Aceasta ar fi desigur in detrimen
tul popularizării luptelor libere care 
sint foarte spectaculoase și ar pu
tea exercita prin calitățile ce le dez
voltă — forță, viteză, agilitate, în- 
de.miliare, suplețe, etc. — o mai 
mare atracție pentru tineret.

Cele trei luni care au mai rămas 
pînă la începerea primului cam
pionat republican de lupte libere tre
buie folosite din plin pentru pregăti
rea în cele mai bune condițiuni a 
participanților, campionatul uri rund 
să fie doar un pas înainte pentru o 
cît mai largă dezvoltare a acestui 
sport. Pentru viitor însă trebuiesc a- 
sigurate din timp bâzele dezvoltă
rii in masă a luptelor libere. Este 
necesar să se înceapă de îndată re
crutarea de noi și noi elemente ca
pabile să facă față cu succes ce
rințelor acestui spoi t. Astfel de ele
mente pot fi cu ușurință găsite în 
rindurile miilor de tineri de la sate 
care practică sporturile ce au afini
tăți cu luptele libere : triata, trînta 
la curea, ,,kureșul" tătăresc și al
tele de acest fel și. de asemenea, 
in rindurile tineretului din uzine 
fabrici și școli. Un început bun în 
această privință îl constituie orga
nizarea de către asociația Recolta 
— în cadrul Spartachiadei de vară 
a satelor — a întrecerilor de tria
tă, ca și a concursului de lupte 
tătărești de la Constanța.

In același timp, trebuie asigurat 
un lot îndestulător de cadre tehnice 
bine pregătite, antrenori și instruc
tori. capabili să învețe tineretul să 
practice acest sport. Pentru pregă
tirea acestora, de un mare folos va 
fi desigur — studierea literaturii 
tehnice de specialitate și in special 
a manualelor sovietice. In această 
privință editura C.F.S. va treimi 
să ia măsuri pentru apariții cit 
mai grabnică a lucrărilor de spe
cialitate aflate sub tipar și să se 
preocupe de traducerea altor lu
crări de acest gen.

Pornind cu elan în munca de 
popularizare a luptelor libere, atră- 
gînd permanent cadre noi și tinere, 
instruindu-le și asigurindu-le tot 
mai bune condiții de flezvoltare vom 
reuși să facem din sportul luptelor 
una din disciplinele sportive cele 
mai iubite de tineretul țării noastre.

Ați fost printre cei 5.000 de spec
tatori de pe Stadionul Republicii 
în minunata după-amiază a zilei de 
ieri? Atunci, nu se poate să nu fiți 
de acord cu noi, cînd afirmăm că 
întrecerile atletice ale juniorilor și 
junioarelor din „Republica Populară 
Bulgaria și Republica Populară 
Romină au constituit un minunat 
spectacol sportiv, rai spectacol pe 
care, din păcate, l-au urmărit doar 
puțini iubitori ai atletismului, din 
Capitala țării noastre.

După concursurile interesante din 
ultimul timp, cu reprezentativele 
Olandei și Elveției, meciul atletic 
al formațiilor de juniori din R.P. 
Bulgaria și R.P. Romîiiă au prile
juit o mare satisfacție iubitorilor 
străvechiului sport al celor care 
aleargă, sar și aruțică. Ei au pu
tut urmări evoluția viitorilor repre
zentanți ai culorilor naționale ale 
acestor țări, întrezărind comporta
rea lor în mar'le c? ;Fjii de mai 
tirziu. Și dacă dini e aceștia unii 
s-au impus în fața celor ce alcă
tuiesc echipele naționale ale țării 
noastre și au pășit pe stadioane în 
întreceri internaționale mai înainte 
de a deveni seniori, juniorii bul
gari și-au inaugurat cu acest pri
lej activitatea lor pe tărîm inter
național. Intr-adevăr, pe Ion Sorin, 
Sanda Grosu, Traian Sudrigean, 
Ileana Marks și pe alții, i-am pu
tut urmări și în recentele concursuri 
internaționale desfășurte pe Stadi
onul Republici: in scldnil) pe Pavel 
Stelian, Aurel Moarcăș, luliu Ka- 
randi i-am aplaudat pentru prima 
oară intr-un concurs internațional.

Constructorul Chij 
și Flamura roșie Sa’ati calificate 
in campionatul republican de lupte 

pe echipe
Oradea, 18 (Prin telefon). In 

fața -unui mare număr de spectatori 
s-a desfășurat sîmbătă și duminică 
întrecerea pentru calificarea în 
campionatul republican de lupte pe 
echipe. Concursul a avut loc în 
sala A.R.L.IJ.S.

Au participat cele patru finaliste 
de zonă: Constructorul Cluj, Fla
mura roșie Galați, Progresul Bucu
rești și Metalul București (concu- 
renții acesteia din urmă participînd 
însă individual), care s-au clasat 
in ordinea de mai sus. Interesant 
este faptul că primele trei clasate 
(Constrictorul, Flamura roș'e și 
Progresul) au totalizat, la sfîrșitul 
concursului, cîte 7 puncte, iar ordi
nea în clasament și deci și promo
varea au fost stabilite de numărul 
de victorii nete obținute Astfel, 
Constructorul Cluj a reaFzat 10 tu
șuri, Flamura roșie Galați 7 tu
șuri, iar Progresul București 4 
tușuri. Primele două clasate promo
vează în campionatul republican de 
lupte pe echipa pe anul 1955.

In general, concursul a avut o 
desfășurare interesantă, -participan- 
ții dînd dovadă de o bună pregă
tire. La sfîrșitul concursului a fost 
întocmit și un clasament al celor 
mai buni concurenți:

cat. 52 kgr.: Mofnar (Constr.), 
Dumitrescu (Met.);

cat. 57 kgr.; Barbu (Met.), Zi- 
neopol (FI. r.), Szekely (Constr.);

cat. 62 kgr.; Hagiu (FI. r.), Sîr- 
bu (Prog.),' Streche (Met.);

cat. 67 kgr.: Breazna (Progr.), 
Donose (Fl. r.), Stanciu (Met.);

cat. 73 kgr.: Abernian (Met.), 
Stanciu (FI. r.), Gaidoș (Constr.);

cat. 79 kgr.: Ilîtru (Progr.),
Ctiiriță (Fl. r.). Kiss (Constr.);

cat. 87 kgr.: A. Tocsauer 
(Constr), Lefter (Met.), Hociotă 
(Progr.),

cat. grea: M. Radu (Constr.), 
Babin (FI. r.).

Echipei Constructorul i s-a îiimî- 
nat o cupă, iar celelalte echipe au 
primit plachete.

Comportarea lor a îndreptățit ade
văratele manifestații de simpatie 
ale publicului. In obținerea victo
riei sale de la 5 km. marș, Pavel 
Stelian a găsit un puternic sprijin 
în încurajările spectatorilor, iar 
Aurel Moarcăș a asaltat cu succes 
vechiul record de la 110 m. garduri 
în vreme ce cei din tribune îl în
curajau frenetic.

Fără a se arăta intimidați de de
butul lor internațional, tinerii a- 
tleți din echipele reprezentati
ve ale R.P. Bulgaria au luptat cu 
dîrzenia caracteristică sportivilor 
din țara vecină, iar la unele pro
be au vădit avansate cunoștințe 
tehnice. Pe primul plan al întrece
rilor din ziua I-a a întilnirii s-a 
situat, de altfel, un concurent bul
gar și anume Dimiter Hlebarov, 
care, în dificila probă de săritură 
cu prăjina, a reușit o excelentă 
performanță, sărind 4,15 m., cifră 
care constituie un nou record de 
seniori al R. P. Bulgaria. O 
frumoasă impresie au mai lăsat 
Pavlina Țoticofer (la săritura în 
lungime), N. Furnagiev (la arun
carea discului), Teodorova (la a- 
runcarea discului), Bîcevarov (la 
100 m.) și alții.

întrecerea de ieri s-a înscris pe 
linia marilor competiții din ultimii 
ani, în care tineretul sportiv al 
țării noastre și-a dat prietenește 
mîna pe stadion, cu tineri sportivi 
dintr-o țară vecină și prietenă, în- 
trecîndu-se într-un spirit sportiv, a- 
nimațî de o vie dorință de a obține 
rezultate cît mai bune care să a- 
ducă glorie culorilor țărilor lor. In

înotătorii romîni 
învingători la Sofia

SOFIA, 18 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). In bazinul 
de înot din parcul sportiv „Diana“ 
din Sofia s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică întîlnirea internațională 
de natație dintre echipele reprezen
tative ale R.P. Romîne și R.P. Bul
garia. Timpul fiind frumos, în tri
bunele din jurul bazinului au luat 
loc numeroși spectatori, atît în pri
ma cît șt în cea de a doua zi a în
trecerilor. In general, întrecerile au 
fost interesante și au scos în evi
dență buna pregătire a înotătorilor 
romîni, care au cîștigat, de altfel 
aceasta întîlmre, cu 117 puncte fală 
de 68 cît au totalizat înotătorii bul
gari.

In prima zi, înotătorii romîni au 
terminat victorioși în 7 din cele 8 
probe, iar în a doua zi ei au ocupat 
locul I în 5 din cele 7 probe dis
putate.

La sărituri, spectatorii au aplau
dat o victorie a sportivilor romîni, 
locul I în această probă fiind cu
cerit de Klaus Wittemberger.

La polo pe apă, cele două repre
zentative și-au împărțit victoriile. 
In prima zi a învins echipa R.P.R. 
cu 8—0, iar în revanșa de a doua 
zi echipa R.P.B. a reușit să-și adju
dece victoria cu scorul de 4—2.

Iată acum rezultatele tehnice:
400 m. liber femei: 1. E. Bock 

(R.P.R.) 6:19,5; 2. H. Theiss
(R.P.R.) 6:40,2; 3. Decova (R.P.B.) 
6:42,7.

400 m. liber bărbați: I. G. Meder 
(R.P.R.) 5:07,1; 2. Cociuban
(R.P.R.) 5:12,3; 3. Cerno Rubașki 
(R.P.B.) 5:29,5.

100 m. fluture femei: I. E. Orosz 
(R.P.R.) 1:29,2; 2. Bratu (R.P.R.) 
1:35: 3. Sahotnikova (R.P.B,) 
1:43,5. 

cuvîntarea sa, doctorul Gheorghi 
Petcov, conducătorul delegației de 
atleți bulgari, a redat bogatul con
ținut politic al. acestei manifestații, 
spunînd: „Prezenta întîlnire inter
națională de atletism este o contri
buție la prietenia de nezdruncinat 
care există între tineretul țărilor 
noastre, o contribuție la cauza pă
cii. Tineretul țărilor noastre se în
tărește și se dezvoltă multilateral. 
EI construiește baraje, uzine electri
ce, dărîmă vechile norme de muncă 
și stabilește altele noi, participă cu 
tot elanul și entuziasmul tinereții 
la construirea socialismului in ță
rile noastre.

O parte din acest tineret îl vom 
vedea astăzi și mîine întrecîndu-se 
pe pista de atletism. Nu încape 
nici o îndoială că performanțele ce 
vor fi realizate în diferitele probe, 
sint roadele grijii calde, părintești, 
ale Partidului Muncitoresc Romin 
și Partidul Comunist Bulgar față 
de dezvoltarea și consolidarea cul
turii fizice și sportului în țările 
noastre*. *

Concursul internațional continuă 
astăzi pe Stadionul Republicii. A- 
ceasta nu este numai o informație, 
ci și o invitație pentru cei care, 
în mod greșit, au privit cu neîncre
dere meciul atleților juniori din R.P. 
Bulgaria și R.P. Romînă și nu 
și-au luat obișnuitul loc în tribunele 
Stadionului din Dealul Spirit pen
tru a urmări probele, a încuraja 
pe concurenți și pentru a culege, la 
sfîrșitul zilei bucuria unui minunat 
spectacol sportiv.

(Continuare In pag. 2-a)

190 m. fluture bărbați: 1. Po
pescu (R.P.R.) 1:10,9; ’ 2. Zahan 
(R.P.R.) 1:15; 3. Popov (R.P.B.) 
1:20,4.

160 m. spate femei: 1. Kononovai 
(R.P.B.) 1:30,9; 2. Reiser (R.P.R.)' 
1:35,2; 3. Geapunova (R.P.B.)
1:35,9.

100 m. liber bărbați: 1. Novad 
(R.P.R.) 1:02; 2. Marchițiu (R.P.R.)' 
1:02: 3. Ghincev (R.P.B.) 1:02,3.

Ștafetă 4x100 rw. mixt femei:
I. R.P.R. 5:57,5; 2. R.P.Bulgaria 
6:23,8.

Ștafetă 4xt00 m. mixt bărbați:
1. R.P.R. 4:47; 2. R.P.B. 4:59,4.

1.500 m. liber bărbați: 1. C. Me
der (R.P.R.) 20:50,1; 2. Cociuban
(R.P.R.) 21:48.2; 3. Cerno Riibask» 
(R.P.B.) 22:26.

200 m. bras femei: 1. E. Orosz 
(R.P.R.) 3:15,3; Mangesius (R.P.R.) 
3:24: 3. Arueti tR.P.B.) 3:27,9.

200 in. bras bărbați: 1. F Hei te 
(R.P.R.) 2:50,4; 2. Mitrofan
(R.P.R.) 2:52.6; 3. Zlatarev (R.P.B.) 
3:01,L

190 ni. liber: 1. Kononova 
(R.P.B.) 1:16,5; 2. H. Theis
(R.P.R.) 1:20,1; 3. E. Bock (R.P.R.)' 
1:20.4.

100 m. spate bărbați: 1. Biokev 
(R.P.B.) 1:12,4: 2. Csordas (R.P.R.) 
1:16.3: 3. Racev (R.P.B.) 1:16,4.

Ștafetă 4x100 m. liber femei:
1. R.P.R. 5:15,3; 2. R.P.B. 5:42,7.

Ștafetă 4x100 m. liberi bărbați:
1. R.P.R. 4:10: 2. R.P.B. 4:19.

Sărituri din turn (10 metri):
1 Klaus Wittenberger (R.P.R.)
148,53 pte.; 2. II. Wittenberger, 
(R.P.R.) 145,92 pte.; 3. Decov
(R.P.B.) 144,89 pte.

A. LEBANOV



Meciul de atletism dintre juniorii din R. P. Bulgaria și R. P. Ronwnă Gabriel Moiceanu (Progresul C.PX.S.) a cîștigat 
campionatul cblist de fond al R. P. R.

(Urmare din pag. I-a).

110 m. GARDURI

Prima probă a întrecerii interna^ 
ționale dintre echipele de juni
ori ale R. P. Romîne și R. P. 
Bulgaria a fost cursa de 110 tn. 
garduri. Această cursă a prilejuit 
o luptă deosebit de dîrză, în ca
re cei patru concurenți au depus 
toate eforturile pentru a obține un 
rezultat cît mai bun. Lupta este 
interesantă chiar de la plecare. 
Cei patru alergători trec primele 
garduri aproape în același timp. 
Concurenții romîni reușesc să cîș- 
tige apoi un avantaj față de ad
versarii lor, datorită atît vitezei 
mai mari între obstacole, cît și li
nei tehnici mai bune a trecerii ob
stacolului. In schimb, atleții bul
gari Vîrbanov Și Ciolakov, sim- 
țindu-se depășiți, nu mai reușesc 
să-și măsoare exact pașii între 
garduri, le lovesc, și rămîn în ur
mă. Pe ultimii 20 ni-, Moarcăș își 
mărește și mai mult avantajul Și 
trece linia de sosire după 16,2 sec. 
din momentul startului. Cu acea
stă performanță el stabilește un 
nou record de juniori al țării noas
tre la proba respectivă.

Rezultate tehnice :
1. Aurel Moarcăș (R.P.R.) 16,2

sec. (nourecord R.P.R. de juniori);
2. A. Tudose (R.P.R.) 16,7 sec.;
3. L. Vîrbanov (R.P.B.) 17,1 sec.;
4. G- Ciolakov (R.P.B.) 17,3 sec.

400 m. PLAT BĂIEȚI
Talentatul nostru reprezentant 

Traian Sudrigian n-a avut o con
curență puternică în această pro
bă. încă ia jumătatea cursei, cînd 
el refăcuse handicapul de culoar, 
învingătorul putea fi ușor între
văzut. In linie dreaptă, Sudrigian 
a intrat cu avans apreciabil, pe 
'care l-a mărit treptat pînă la linia 
de sosire, cîștigînd cu un timp 
bun, O cursă frumoasă a făcut și 
cel de al doilea reprezentant al 
nostru, I. Carandi, clasat pe locul 
secund. Petrov a făcut eforturi 
apreciabile în lupta pentru locul 2, 
dar nu a mai avut resurse sufi
ciente pentru ultima sută de metri.

Rezultate tehnice: 1. T. Sudri
gian (R.P.R ) 49,7 sec. ; 2. I. Ca
randi (R.P.R.) 51,1 sec.; 3. P. Pe
trov (R.P.B.) 52,3 sec. ; 4. D. Mi- 
tev (R.P.B.) 52,6 sec.

DISC FETE
încă din prima încercare repre

zentanta bulgară S. Teodorova a 
reușit o aruncare de 39,02 m., 
instalîndu-se pe primul loc în cla
samentul probei. Reprezentanta 
noastră Paraschiva Lucaci, reușind 
un rezultat în jurul performanțe
lor sale obișnuite, a ocupat locul
2. Dumitru Emilia și E. Milieva 
au luptat pentru locul 3, pe o dis
tanță de puțini centimetri. Rezul
tate tehnice: 1. S. Teodorova 
(R.P.B.) 39,02 m.; 2. P. Lucaci
(R.P.R.) 36,72 m.; 3. E. Dumitru 
(R.P.R.) 32,55 m.; 4. E. Milieva 
(R.P.B.) 32,47 in.

100 m. PLAT BĂIEȚI
Foarte spectaculoasă a fost și 

ace-slă probă, =n care s oi între
cut atleți de valoare apropiată. 
Luînd un start corect, atletul bul
gar Bîcevarov a plecat foarte 
puternic, reușind să obțină, chiar 
după primii metri, un mic avan
taj. Cei doi reprezentanți ai noș
tri, Farkaș și Barbu, depun mari 
eforturi pentru a-1 ajunge. Dar și 
Bîcevarov luptă din toate puterile 
și conduce pînă Ia linia de sosire, 
pe care o trece primul.

Rezultate tehnice: 1. N. Bîce- 
varov (R.P.B.) 11,2 sec.; 2. M.
Barbu (R.P.R.) 11,4 sec.; 3. C. 
Farkaș (R.P.R) 11,4 sec; 4. S.
Stoianov (R.P.B.) 11,6 sec.

GREUTATE BĂIEȚI
Atletul bulgar Nencio Furnagiev 

era cunoscut prin remarcabilele 
sale performanțe obținute la acea
stă probă. Cu greutatea de 7,250 
kgr. el reușise, cu mult în urmă, 
rezultate în- jurul a 14 m. El a 
confirmat aceste performanțe, cla- 
sîndu-se în întrecerea de pe sta
dionul Republicii pe primul loc 
într-una din probele sale prefe
rate. Cei 14,32 m. se datoresc în pri
mul rînd unei tehnici remarcabile- 
Reprezentantul nostru, Constantin 
Crețu, a reușit și el să obțină o 
bună performanță, confirmînd, ca 
și învingătorul probei, progresul 
pe care l-a înregistrat în acest an. 
Trebuie remarcată și performanța 
obținută de I. Vorovenciu, care a 
realizat 13,32 m.

Rezultate tehnice; I. N. Furna- 
/giev (R.P.B.) 14,32; 2. C. Crețu
llRJ’ R.) 13,18; 3. 1. Vorovenciu

la înălțimea marilor întreceri atletice
(R.P.R.)’ 13,32; 4. I. Serafimov
(R.P.B.) 12,72.

100 m. PLAT FETE
Cu un start bun, Ioana Luță, 

cîștigătoarea acestei curse în me
ciul atletic dintre echipele noastre 
și cele ale Elveției, s a desprins 
de la început de celelalte concu
rente. Mărindu-și treptat avanta
jul, ea a cîștigat detașat înscriind 
cea de a doua victorie internațio
nală a sa din acest an. O cursă 
bună a făcut- și cea de a doua 
componentă a echipei noastre, So
fia Moțiu, care, reziștînd atacu
rilor Ninei Nicolova a păstrat pînă 
la sfîrșit locul secund, trecînd în 
această ordine linia de sosire.

Rezultate tehnice: 1. I. Luță
(R.P.R.) 12,8 sec.; 2. S. Moțiu 
(R.P.R.) 13,1 sec.; 3: N. Nicolova 
(R.P.B.) 13,3 sec.; 4. N. Staicova 
(R.P.B.) 13,5.

SĂRITURA CU PRĂJINA
Această probă a necesifat două 

ore și jumătate pentru stabilirea 
configurației definitive a clasamen
tului, deși primele două locuri au 
fost decise destul de repede. Pre
zența la start a recordmanului de 
seniori al R. F. Bulgaria, D. Hle- 
barov nu lăsa nici un dubiu în 
privința învingătorului. La 3,90 m. 
Borisov trece dm prima încercare, 
Hlebarov din a doua. La 4 m. pri
mele două încercări sînt nefavo
rabile ambilor concurenți. Dar 
după ce Borisov a doborît și la 
cea de a treia, Hlebarov reușește, 
cu un apreciabil efort de voință, să 
treacă ștacheta. încununată de 
succes este și săritura sa la 4,10 
m., cu care tînărul atlet stabilește 
un nou record de seniori al țării 
sale. (Vechiul record aparținea cu 

- 4,06 m. lui Stefanov și fusese sta
bilit sîmbătă la Sofia). Dar nici 
acesta n-a viețuit mult, căci, în 
încercarea următoare, cînd șta
cheta se afla la 4,15 m., talentatul 
săritor bulgar reușește iarăși să 
o treacă, stabilind un nou record 
și totodată o performanță de va
loare europeană. Epuizat de efor
turile depuse, el renunță la 4,20 
m., după ce dărîmase la prima în
cercare.

Rezultate tehnice: 1. D. Hleba
rov (R.P.B.) 4,15 m.; 2. A. Bo
risov (R.P.B.) 3,90 ni; 3. I. Tur- 
cu (R.P.R ) 3,40 m. ; 4. M. Tran- 
dafilov (R.P.R.) 3,20 m.

SULIȚA FETE
Magdalena Bernațchi n-a cîști

gat atît de ușor cum ar lăsa să 
întrevadă diferența dintre cea mai 
bună performanță a sa din con
curs și a adversarei sale, tinăra 
atletă bulgară Gospodinova. Pen
tru că, în timp ce Bernațchi ob
ținea rezultate inegale de la o a- 
runcare la alta, Gospodinova lup
ta cu o dîrzenie de admirat pen
tru a-și îmbunătăți recordul, care, 
înainte de începerea concursului, 
era de 33,10 m. Gospodinova a 
reușit rezultai? mereu mei bune, 
aruncînd la 35,72 in. Totuși, obți- 
n'nd într una d.n aruncări 37,98 
m., Bernațchi și-a întrecut ad- 
'ersara dirc.'t.'i 6 comportare mai 
slabă a avut cealaltă reprezen
tantă a noastră, tînăra Gabriela 
Stoica, ale cărei aruncări au do
vedit o insuficientă pregătire teh
nică. In sfîrșit, cea de a patra cla
sată atleta bulgară Bocieva, s-a 
prezentat sub valoarea sa obișnuită, 
fiind accidentată.

Rezultate tehnice: 1. M. Bernaț- 
chi (R.P.R.) 37,98; 2. V. Gospodi
nova (R.P.B.) 35,72; 3. G. Stoic? 
(R.P.R.) 33,97; 4. L. Bocieva
(R.P.B.) 27,79.

LUNGIME FETE
Sanda Grosu și Paulina Țolico- 

fer, deținătoarele recordurilor ce
lor două țări, au oferit o întrecere 
deosebit de interesantă, soldată eu 
rezultate valoroase înregistrate de 
ambele atlete. După primele două 
încercări, conducerea o are Țolico- 
fer. Dar, la cea de a treia încer
care, Sanda Grosu reușește o să
ritură de 5,60 m. trecînd în frunte. 
Tînăra reprezentantă bulgară de
pune eforturi mari pentru a-și îm
bunătăți rezultatele. Ea reușește de 
două ori la rînd 5,55 m., dar nu 
poate obține o performanță supe
rioară celei realizate de Sanda 
Grosu. Pînă la sfîrșit, disputa a 
continuat sub semnul aceleeași în
cordări, totuși, diferența de 5 cm. 
dintre primele două clasate nu a 
mai putut fi modificată. Ca și Ioa
na Luță, recordmena noastră la 
săritura în lungime, Sanda Grosu, 
a obținut ieri a doua victorie in
ternațională din acest an. Bune sînt 
și performanțele celorlalte două 
concurente, Ganeeva și Mari^/Aa- 

ria, care au luptat pentru locul 3. 
A învins Ganeeva cu aceeași di
ferență de 5 cm. ca și între primele 
două clasate.

Rezultate tehnice: 1. S. Grosu 
(R.P.R.) 5,60 m. (record R.P.R. 
egalat); 2. P. Țolicofer (R.P.B.) 
5,55 m.; 3. N. Ganeeva (R.P.B.)' 
5,18 m.; 4. M. Mariș (R.P.R.)
5,13 m.

5 Km. MARȘ
Imediat după start, concurentul 

Zlatev a luat conducerea, menți- 
nîndu-se în frunte aproape pînă la 
jumătatea distanței. De aici, însă, 
el nu mai poate rezista atacurilor 
tot mai susținute ale reprezentantu
lui nostru St. Pavel, care, după tu
rul VII trece în frunte și, mărind 
tur de tur distanța, față de concu
rentul său cel mai apropiat, termină 
primul această cursă cu un avăns 
apreciabil. Ambii concurenți bul
gari au primit cîte un avertisment 
pentru mers nereglementar.

Rezultate tehnice: 1. St. Pavel 
(R.P.R.) 24:02,8; 2. D. Zlatev
(R.P.B.) 24:15,6; 3. N. Roateș 
(R.P.R.) 24;22,4; 4. S. Cavadscht 
(R.P.B.) 25:20,8.

1500 m. PLAT
Primul tur este alergat de concu

renți într-un ritm susținut,, dar nici 
unul din ei nu încearcă să se 
desprindă. De-abia după 400 m. re
prezentanții noștri Deheleanu și 
vamoș trec la conducere și în
cearcă chiar să-i depășească pe 
adversarii lor. Dar numai după 100 
m. atletul bulgar Lozanov revine 
și ia conducerea. El nu rezistă însă 
ritmului impus de reprezentanții 
noștri, astfel că Deheleanu, Vamoș 
și apoi Metodiev iau conducerea. 
Metodiev este cel care trece primul 
linia de sosire, dar el este descali
ficat pentru că și-a jenat în cursă 
adversarul.

Rezultate tehnice: 1. I. Deheleanu 
(R.P.R.) 4:08,6; 2. Z. ' Vamoș
(R.P.R.) 4:09,6; 3. A. Lozanov
(R.P.B ) 4:09,8.

DISC BĂIEȚI
Reușind o aruncare de 43,53 m. 

Nencio Furnagiev a reușit să se 
claseze pe primul loc și în proba 
de aruncarea discului. Ca și co
echipierul său Todorov, Furnagiev 
a dovedit o bună tehnică, element 
prin care s-a remarcat și la proba 
de aruncarea greutății. Tehnica re
prezentanților noștri, deși mult îm
bunătățită, a lăsat pe alocuri de 
dorit.

Rezultate tehnice: 1. N. Furna
giev (R.P.B.) 43,53 m.; 2. T. Teo- 
dorov (R P.B.) 41,83 m.; 3. V. Ma- 
nolescu (R.P.R.) 41,09 m.; 4. I. Di- 
nescu (R.P.R.) 39,02

LUNGIME BĂIEȚI
Bine pregătit și avînd experien

ța concursurilor internaționale, Iorț 
Sorin și-a depășit adversarii, obți- 
trind mai multe sărituri peste 7 m. 
Imbunătățindu-și viteza în elan, el 
va reuși, fără îndoială, rezultate su
perioare.

Atleții bulgari clasați pe locurile
3—4 au obținut cele mai bune re
zultate ale lor, la capătul unei lupte 
foarte frumoase: Chircev 6,78 și 
Cojokarov 6,63. Iulius Iordan, spe
cialist la suliță, și-a depășit cea 
mai bună performanță din acest se
zon, obținind o săritură de 6,44 m.

Rezultate tehnice: 1. I. Sorin
(R.P.R.) 7,17 m.; 2. C. Chircev
(R.P.B.) 6.78 m.; 3. L. Cojokarov
(R.P.B.) 6,63 m.; 4. I. Iordan
(R.P.R.) 6,44 m.

ȘTAFETELE DF. 4x100 m.
Spectatorii au așteptat cu obiș

nuita nerăbdare disputarea acestor 
întreceri care, ca de obicei, au fost 
pasionante. In ambele au învins 
echipele țării noastre, care au avut 
schimburi bune, în afară de cel rea
lizat de Ioana Luță în echipa fe
minină care a fost destul de slab. 
Cu multă dîrzenie au luptat cei pa
tru componenți ai echipei mascu
line.

Rezultate tehnice: 4x100 m. fete: 
1. Echipa R.P.R. (S. Moțiu, I. 
Marks, I. Luță, D. Copîndeanu) 
49,9 sec.; 2. Echipa R.P.B. (N. 
Staikova, P. Țolicofer, N. Ganeeva, 
N. Nicolova) 52,1 sec. 4x100 m. 
băieți: I. Echipa R.P.R. (C. Farkaș, 
M. Barbu, I. Carandi, P. Vintiles- 
cu) 43,5 sec.; 2. Echipa R.P.B. (M. 
Bîcevarov, I. Ghencev, P. Ghencev,
S. Stoianov) 43,9 sec.

După prima zi, clasamentul ge
neral este următorul: Echipa R.P.R. 
93 puncte (băieți 60 puncte + fete 
33 puncte). Echipa R.P.B. 71 punc
te (băieți 49 puncte + fete 22 
puncte).

Cronicile au fost redactate de: 
EM. VALERIU. TUDOR VOR
NICII, TEODOR ROIBU și 
iâLERIU C1I1OSE.

Competiția desfășurată ieri pe șo
seaua Pitești, pe o distanța de 2U0 
km., ar fi putut fi o adevărată în
trecere de campionat, dacă toți par
ticipant ar fi înțeles acest lucru și 
ar fi fost pătrunși de însemnătatea 
probei la al cărei start s-au pre
zentat.

Dar, numai cu cîțiva cicliști mai 
combativi, din cei aproape 30 care 
au luat plecarea, și cu un pfuton 
care, după ce anihila încercările de 
evadare se iroseau în hărțuieli 
scurte, fără continuitate și convin
gere — ceea ce crea apoi perioade 
de acalmie — desigur că media 
orară* finală nu putea fi mai mare 
de 36,300 km. Media orară obținută 
la limită (regulamentul probei pre
vedea 36 km, norma de cat. I) este 
destul de modestă pentru un cam
pionat disputat pe o șosea excelen
tă, umbrită și pe o vreme neaștep
tat de frumoasă și calmă. Insă a- 
supra problemelor pe care le-a ri
dicat acest campionat, realergat, 
vom insista în numărul de mîine. 
Pentru azi vom nota cîteva date 
și cifre, din care reiese clar că ci
cliștii noștri fruntași sînt capabili 
să obțină medii orare de 39—40 
km, chiar și pe 200 km, cu singura 
condiție ca toți să manifeste com
bativitate și, mai ales, să vrea să 
lupte.

După primul sfert de oră de la 
plecare, plutonul parcurge 10 km 
rulînd compact. După o jumătate de 
oră, sînt parcurși 19,700 km, fără 
ca în pluton să se producă prea 
mare animație. La km. 25 evadea
ză Moiceanu și V. Ionescu, care 
însă sînt prinși după 14 km. Se 
împlinește o oră de la plecare cînd 
observăm că au fost acoperiți 39 
km. Cu excepția cîtorva scurte în
cercări de fărîmițare, plutonul se 
menține compact. Moiceanu și Po- 
receahu conduc puternic. Istrate, 
M. Niculescu, M. Ștefănescu fac 
tentative nereușite. V. Ionescu 
sparge. După o oră și jumătate au 
fost parcurși 57,500 km. Media ora
ră 39. Plutonul este tot compact. 
Aci, N. Voicu evadează și la tre
cerea prin Găești are un avans de 
800 m. El este însă prins după 
20 de km. Urmează un moment 
calm. întrerupt apoi de Nuță și 
G. Șerban, care se desprind din 
pluton. La 91 km de la plecare, 
cronometrul marchează [ 2 ore 20 
min. Media orară 39 km.

Aci, cei doi fugari au un avans 
de 400 m. față de Sebe și Voicu, 
600 m. fafă de Hora și A. Dobre 
și 800 m. față de grosul plutonu
lui. Cîțiva kilometri mai departe, 
G. Șerban slăbește, iar lui Voicu i 
se rupe schimbătorul, blocîndu-i 
roata, astfel că după punctul de

Concurs de scrimă la Cluj
CLUJ 18 (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). — Comportenții 
și componentele lotului de scrimă 
al R.P.R. au participat la un con
curs desfășurat în compania trăgă
torilor din asociațiile Știința și 
Progresul din localitate. Au fost în
registrate următoarele rezultate:

Floretă femei: 1. Taitiș Maria 5 
v.; 2. Orb Ecaterina 4 v.: 3. Șam- 
sudean Elena 3 v.; 4. Orban Olga

.Ștsleta celei de a X-a eliberări a patriei noastre'4
Alături de întregul popor munci

tor, tineretul nostru sportiv întîm- 
pînă măreața zi de 23 August cu 
noi succese în producție, cu noi 
performanțe pe terenul de sport. In 
loațe regiunile țării se fac pregă
tiri pentru organizarea de compe
tiții în cinstea zilei de 2.3 August 
iar în unele orașe și sate s-au și 
desfășurat primele întreceri.

Una din cele mai importante ma- 
nifestațiuni sportive, ce vor avea 
loc cu acest prilej va fi ștafeta 
combinată care se va numi „Ștafeta 
celei de a X-a aniversări a eliberă
rii patriei noastre". Ștafeta va a- 
duce la București, în ziua de 23 
August, mesajul de recunoștință 
și devotament al sportivilor din în- 
tieaga țară față de Uniunea So
vietică, față de Partidul Muncito
resc Romîn și guvernul Republicii 
noastre Populare.

Alergarea va fi organizată de co
mitetele C.F.S. regionale, raionale 
$■ orășenești în perioada 1—22 au
gust și va avea următoarele etape; 

întoarcere (km. 100) toți concu- f 
renții se regrupează. Sima (Plo- 
ești) și G. Șerban (C.C.A.) sparg, ■' 
iar Marin Niculescu (Ploești) ră- 
mîne și urmează o perioada de a- l . 
calmie. Totuși, după 3 ore inre- | 
gistrătn Ill km. parcurși. Media 
orară: 37 km. Monotonia amenință ț 
să se prelungească, dar Poreceanu, 
Moiceanu, Istrate, I. Constantines- 
cu, Schuster, Sebe și V. Georgescu 
încearcă să dinamizeze alergarea. 
O evadare în patru (Georgescu, 
Moiceanu, Constanlinescu și Ho
ra) face ca, din nou media orară 
să urce. Dar, după 15 km. fugarii 
sînt prinși și media orară generală 
scade apoi treptat. Cîteva hărțuieli 
scurte, fără convingere, izolate și . 
neînchegate și cei 18 cicliști ră
mași în primul pluton „reușesc" să 
parcurgă ultima parte a cursei cu 
32 km pe oră. Astfel se distruge 
media orară de aproape 38 km 
care se realizase, fără prea mari 
eforturi, de a lungul a două treimi 
din cursă.

De aci încolo cicliștii se supra
veghează și mai mult și, firește, 
media orară scade mereu. M. Nicu
lescu, M. Ștefănescu, Istrate și 
Datcu fac în mod cu totul inutil . 
dese „ruperi" pe 100—120 metri, 
dar nu le continuă, iar plutonul se 
arată mulțumit că este compact.

La sprintul final, tînărul Gabriel 
Moiceanu (Progresul C.P.C.S.), cu 
un finiș puternic, întrece pe Ștefan 1 
Ștefu (Dinamo) și C. Șandru 
(C.C.A ), devenind campion de fond 
al R.P.R. pe 1954. In același timp r 
cu învingătorul s-au clasat alți 15 . 
alergători printre care:'M. Nicules- s? 
cu (Flamura roșie), M Ștefănescu 
(Flamura roșie), V. Georgescu 
(Dinamo), Norhadian (C.C.A), I. 
Constantinescu (C.C.A.), Jstrate 
(Progresul C.P.C.S.), Schuster 
(Dinamo), Nuță (Dinamo) și alții.

EMIL 1ENCEC

Concomitent cu proba de campio
nat s-au alergat, tot în organiza
rea asociației Avîntul, și alte probe 
pe șosea care au dat următoarele 
rezultate.

Categoria curse, 80 km. 1. E. 
Popescu (Dinamo), 2. A. Capră 
(Avîntul), 3. E. Goigotzi (Știința), 
4. C. Slobozeanu (Rezervele de 
muncă), 5. Keller (Voința).

Categoria semicurse, 50 km. 1. St. K 
Dragomir (Progresul F.B.), 2. F. 
Constantinescu (Flamura roșie), 3. 
Stan G. Ion (Tînărul dinamovist).

Proba feminină pe 20 km pentru 
începătoare, a fost cîștigată de 
Erta Schuster urmată de Otilia 
Konert, ambele din tabăra de tine
ret. Au participat 15 cicliste.

2 v.; 5. Ionescu Maria 1 v.; 6. Ță- 
răngoi Eugenia 0 v.

Floretă bărbați: 1. Uray Zoltan 
5 v.; 2. Orban Vasile 4 v.; 3. Geor
gescu Cornel 3 v.; 4. Szilagy losif 
2 v.; 5. Covaci Ștefan 2 v.; 6. Olă- 
nescu Barbu 0 v.

Sabie: 1. Pelmuș Cornel 5 v.: 2. 
Mustață Dumitru 3 v.; 3. Szabo Ti- 
beriu 3 y,: 4. Biro Paul 2 v.: 5. Or- ■ 
ban Vasile 2 v.; 6. Lazăr Ghevr- 
ghe 0 v.

etapa l-a: de la comune la cen
trul de raion;

etapa a Il-a: de la centrele de 
raion la centrul de regiune;

etapa a lll-a: de la centrul de 
regiune la centrul de regiune.

Etapele l-a și a Il-a vor fi or
ganizate între 1—15 august Iar 
etapa a III-a, între 7—22 august pe 
următoarele cinci trasee:

Traseul nr. 1: Timișoar.a-Craiova- 
Pitești-București;

Traseul nr. 2: ®radea-Baia Mare- 
Cluj-Tg. Mureș-©rașul Stalin- Plo- 
ești-București;

Traseul nr. 3: Arad-Deva-Orașul 
Stalin-București;

Traseul nr. 4: Sttceava-Iași-Ba- 
cău-Bîrlad-Galați-București;

Traseul nr. 5: Constanța-Călă-
rașî-București.

Schimburile vor fi alcătuite din 
două sau mai multe persoane — a- 
lergători, alergătoare, cicliști, ci
cliste, călăreți, motocicliști — iar 
acolo unde există posibilitatea vor 
fi organizate schimburi turistice și 
nautice.



Venera Marinescu și Vasile Oprea, 
camp.oni de viteză ai R. P. R.

Ieri după-amiază (odată cu des
fășurarea probei de viteză băieți 
și fete) au început campionatele 
de ciclism pe pistă ale R.P.R. 
Titlurile de campioni de viteză ai 
R.P.R. au revenit, pe merit, Ve- 
nerei Marinescu de la Dinamo și 
lui Vasile Oprea de la Casa Cen
trală a Armatei. După ce și-a în
trecut toate adversarele din serii, 
Venera Marinescu și-a disputat 
finala probei cu Silvia Iosif (Fla
mura roșie) și Aurelia Drăghici 
(Dinamo). Toate aceste trei a- 
lergătoare realizaseră în seriile 
anterioare același timp: 14,8 sec. 
In finală, Venera Marinescu, cu 
un sprint foarte bun a reușit să 
cucerească primul loc și să obți
nă cel mai bun timp din acest 
sezon: 14,2 sec. Acest timp ega
lează cea mai bună performanță 
a alergătoarelor noastre. S-au e- 
vidențiat, prin buna lor compor
tare din acest campionat Silvia 
Iosif, Aurelia Drăghici și Mioara 
Gheorghe (Știința), clasate pe lo
curile următoare. Slab s-a prezen
tat Eda Ziirner (FI. roșie), care 
în cursele anterioare se dovedise 
o foarte bună vitezistă.

La băieți, lupta a fost foarte 
strînsă încă de la disputarea pri
melor serii. După disputarea se
riilor și a recalificărilor, pentru 
semifinalele probei s-au clasat C. 
Voicu, V. Oprea, I. Ioniță și Gh. 
Navrea de la C.C.A., C. Reinhardt 
de la Flamura roșie și P. Tache 
de la Dinamo In sferturile de fi
nală, cel mai bun timp fusese 
realizat de Navrea, care a între
cut pe Lemîndroiu și pc Bilciu cu 
12.9 sec. In prima semifinală, C. 
Voicu atacă prin surprindere și nu 
mai este prins de Navrea și Ta
che. Ioniță, ciștigătorul celei de 
a doua semifinale, profitînd de 
faptul că Reinhardt se urcase 
sus pe ultimul viraj, înaiiitea ce
lor 200 metri, urmărindu-1 pe 
Oprea care încerca să imprime 
el tactica cursei, țîșnește puternic, 
ținînd coarda, și nu mai poate fi 
prins.

Concursurile de
Sîmbătă și dumimeă au avut loc 

la Ștrandul Tineretului din Capitală 
întrecerile de înot din cadrul cam
pionatului asociației Voința, faza 
de zonă. Probele disputate în cele 
două zile de concurs au revenit îno
tătorilor de ta colectivul Vo’nța 
Textil Confecții. Cele mai bune re
zultate le-au obținut : Ciorbă care, 
în proba 100 m. liber sen’ori a rea
lizat timpul de 1:08- tar pe distanta 
400 m. liber a obținut 5:49.1; A. 
Schmaltzer, 1:24,7 în proba de 100 
m. br«s juniori categ l-a : Bujorea- 
nu, 1:33,8 la 100 m. bras juniori 
categ. Il-a; Mariana Filipescu, 
1:24,1 pe 100 m. liber senioare: 
Stoica, 25:34,0 la 1.500 m. seniori și 
Tache Bujor 55:3 la 50 m. cu gre
nadă.

Celelalte probe au. revpnit urmă
torilor înotători : 100 m. liber ju
niori categoria I-a : Nagy 1:22,2 : 
100 m. bras senioare: H. Lobe! 
1:38; 100 m bras junioare categ.
l-a: E. Vitan 1:41,8; 100 m. spate 
seniori: V. Pescaru 1:28,7 : 200 m. 
bras senioare : H. Loh'el 3:34,2 ; 100 
m. fluture junioare categ. I-a: E. 
Vitan 1:43.2.

★
La baza de natație a asociației 

Rezervele de Muncă de pe lacul Tei 
au continuat s'mbă'ă si duminică 
pro.bc’e finale ale campionatului, pe 
asociație. Rezultatele înregistrate 
sînt următoarele : 100 m. bras ju
niori categoria l-a: Virgil Cupeș.

INFORMAȚII
• PROGRAMUL PRONO

SPORT nr. 14, care s-a pus în 
vînzare ieri cuprinde următoa
rele:

— Buletinul concursului Nr. 17 
(etapa 1 august), cu un comenta
riu al rezultatelor obținute in ul
timii ani de echipele respective — 
de G. Florian.

— Concursul de vară al „Pro
gramului PRONOSPORT"; o pro
blemă de arbitraj la fotbal, un 
rebus, două monoverbe, un careu 
de cuvinte încrucișate cu tema 
„In apă" șa.

— Pe toate stadioanele.
— Poșta noastră.
— Humor: ghicitori sportive, de 

Jack Berariu și G. Mihalache.
— Lista oficială a premiilor de 

Ia concursul nr. 16 (etapa II iu- 
ie).

Astfel, pjntru iinala probei de vi
teză băieți s au clasat Voicu și 
Ioniță. Cel de-al treilea finalist 
a fost desemnat in seria de reca
lificare, unde s-au întrecut patru 
alergători. Oprea atacă la timp, 
și (rece primul linia de sosire, ca- 
lificîndu-se pentru finală urmat, 
in ordine, de Tache Petre, Rein
hardt și Navrea.

In finală, primul care atacă 
este tînărul Voicu. Oprea merge 
însă atent în spatele lui și, pe 
linia dreaptă, reușește să ia a- 
vansul necesar pentru a ocupa 
primul loc și a cuceri astfel titlul 
de campion al R.P.R. ia proba 
de viteză.

Vasile Oprea a realizat în fi
nală și cel mai bun timp al zilei, 
12,8 sec. In acest campionat s-au 
remarcat C. voicu de la C.C.A. 
Tache Petre și E. Marinescu (Di
namo), Reinhardt (FI. roșie).

In general desfășurarea probei 
de viteză din cadrul campionate
lor de ciclism pe pistă ale R.P.R. 
a arătat că cei care au știut să 
aplice o tactică nimerită față de 
adversar, au redșit să cîștige. 
Astfel, tînărul E. Marinescu de la 
Dinamo și colega sa de club Io- 
landa Iacob ca și Bilciu de la 
Progresul au reușit să cîștige 
serii numai datorită tacticii și a- 
tenției deosebite cu care au aler
gat. V. Oprea, deși, în general, 
foarte atent, a greșit și el în se
mifinala care a fost cîștigată de 
Ioniță. Timpii înregistrați în pro
ba de, viteză băieți nu ne mulțu
mesc. Este necesar ca viteziștii 
noștri să lupte cu mai,multă dîr- 
zenie pentru a înregistra rezulta
te de o mai mare valoare.

Campionatele de ciclism pe pistă 
ale R.P.R. continuă mîine după- 
amiază, de la orele 16,30 cu des
fășurarea probei de 1000 m. cu 
start de pe loc băieți și fete, pre
cum și serii și sferturi de finală 
la urmărire individuală băieți și 
iete.

PAULA LAZĂRESCU

înot din Cap’tală
(regiunea București) 1:29.2; 50 m. 
liber junioare categ. /-a .- Constanța 
Cîmpeșnu (regiunea București) 39.2: 
50 m. spate junioare categ ll-a: 
lise Bielz (regiunea Stalin) 1:04,8; 
50 m. spate juniori categ. ll-a: 
loan Imling (regiunea Timișoara) 
38.8; 200 m. bras junioare categ. 
l-a : Elena Movilă (regiunea Bucu
rești) 3:38,2; 400 m. liber juniori: 
Dumitru Țintea (regiunea Bucu
rești) 6:05,5: 3x50 mixt junioare
categ. ll-a: (regiunea București) 
2:57,1 ; 3x50 mixt juniori categ II-a : 
(regiunea București) 2:03.5; 100 m. 
liber juniori categ I-a : Dumitru 
Țintea (reg'unea București) 1:09.5; 
50 m. bras junioare categ. ll-a : 
Alexandru Stoian (regiunea Bucu
rești) 43.3 : 50 m. liber junioare ca
teg. ll-a : Sofia Munteanu (reg'u- 
nea București) 48,4 : 3x100 m. mixt 
junioare categ l-a : (reg’unea Bucu
rești) 4:12.3; 100 m fluture juniori 
categ l-a: Ioan Sigismund (Regiu
nea Autonomă Maghiară) 1:39.8

Frumoasa inițiativă a asociației 
de a crea o bază de natație proprie, 
merită toată lauda. Numeroși elevi 
din școlile profesionale Rezervele 
de Muncă, precum și copiii munci
torilor din cartierul Tei. vor avea 
astfel posibilitatea să se antreneze 
în mod organizat sub conducerea 
instructorilor și antrenorilor de spe- 
cielitate.

Qfono sport
Programul Pronosport nr. 14 

are opt pagini și este tipărit în 
două culori.

• LA CONCURSUL nr. 16 (e- 
tapa 11 iulie), un deosebit succes 
au înregistrat participanții din Bu
curești și din Baia Mare. Astfel, 
în București au fost înregistrate 
2 buletine cu cite 12 pronosticuri 
exacte și 51 buletine cu cîte 11 
pronosticuri exacte, iar în regiunea 
Baia Mare un buletin cu 12 pro
nosticuri exacte și trei buletine cu 
c:te 11 pronosticuri exacte. Cite 
II pronosticuri exacte au mai in
dicat participant!' din următoarele 
regiuni: Regiunea Stalin (12 bu
letine), Cluj (8), Hunedoara (o), 
lași (5). Craiova (4), Constanța 
(4), Timișoara (4) ș.a.

D-iiamo București
Aproape 3.000 de spectatori au 

fost prezenți sîmbătă după-amiază 
în tribunele stadionului Dinamo, 
pentru a urmări întîlnirea amicală 
dintre echipei? Dinamo București 
și Dinamo Orașul Stalin ,ln, acest 
meci gazdele au dovedit o bună 
pregătire sub toate aspectele. In 
schimb, oaspeții s-au comportat tot 
așa de slab ca în ultimele jocuri 
susținute în turul campionatului. 
Chiar în perioada de dominare de 
la începutul reprizei a doua, ei au 
practicat un joc confuz, imprecis, cu 
numeroase greșeli, atît în apărare 
ca și în atac, unde în special in
terii au abuzat de dribling, demar- 
cindu-se mult prea lent. Dinamo 
București, deși lipsită de aportul 
jucătorilor Birtașu, Neagu și Ene, 
a făcut un joc foarte bun. Aripa 
Ozon — Călinoiu — Suru a dove
dit multă imaginație și o intuiție 
clară în acțiunile la poartă. Tre-

Frumoasa comportare
CLUJ 19 (prin telefon de la tri

misul nostru).
Pe stadionul Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej din localitate s-a desfă
șurat o interesantă reuniune de 
box între selecționata tineretului și 
echipa reprezentativă a orașului O- 
radea. Peste 3.000 de spectatori au 
urmărit întîlnirile, aplaudînd fru
moasa comportare a tinerilor bo
xeri, care au dovedit remarcabile 
calități. Boxerii din selecționata ti
neretului au fost, într-adevăr, foar
te bine pregătiți din punct de ve
dere fizic dar ei au arătat lipsuri 
in ceea ce privește tehnica și tac
tica individuală.

Iată rezultatele înregistrate: la 
categolia muscă, Mircea Dobrescu

Semifinala campionatului feminin 
de șah al R.P.R.-grupa Ctaj
CLL'J 18 (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). — In cadrul se
mifinalei campionatului de șah fe
minin al R.P.R., grup Cluj, clasa
mentul se prezintă astfel după 6 
runde: I. Ududec Elena (Buc.) 5 
p.; 2. Reicher Rodica (Buc.) 5 p.;
3. Zamfirescu Silvia (Buc.) 4 p.;
4. Filipescu Sanda (Buc ) 3*/a p.;
5. Gilliger Ida (Alba Iulia) 3 p.;
6. Szabo Elena (Cluj) 3 p. Partici
pă 11 concurente.

Concursul de caVf’care 
la tenis

Etapa de ieri a concursului de ca- 
lif:oare în campionatul categoriei 
A la tenis (echipe) s-a soldat cu 
rezultate normale. Dintre acestea, 
trebu’e subliniată ușoana victorie în 
deplasare a Locomotivei P.T.T. din 
Capitală. Intr-adevăr, această echi
pă a făcut un joc foarte bun și mult 
superior celui prestat de reprezentan
ții colectivului din Timișoara. Un re
zultat remarcabil a obtînut Flamura 
roșie din Oradea. întrecînd echipa 
bucureșteană Constructorul. Deși 
localnicii au învins cu 7-4 jocurile 
au fost echilibrate, frumoase chiar, 
dar, din păcate, ele au fost urmă
rite de foarte puțini spectatori.

Iată rezultatele tehnice :
TIMIȘOARA. — Locomotiva PTT 

București — Locomotiva Timișoara 
10-1. — Rezultate individuale ; Ci- 
rimbei-Dimîtrovici 6-1. 6-1. — Til
den — Puhala 9-7, 6-3. — Ciritnbei
— Puhala 3-6. 6-2. 6-3. — Tilden — 
Demetrovici 6-2, 6-3. — Marinescu
— Ghibernic 6-2, 6-1. — Stodottr — 
Ritter 6-1. 6-3. — Marana Dinopol
— Gherănescu 6-1. 6-2. — Orenski
— Rozalia Czapp 6-2. 1-6. 6-4. — 
(dublu bărbați) Marinescu — Ci- 
rimbei = Ritter — Ghibern’c 6-2, 
6-1. — (dubiu feme') Dinopol — 
Orenski — Ghermănescu — Czapp 
6-1. 6-1. — (dublu mixt) Dinopol — 
Petre — Czapp — Puhala 6-4. 2-6, 
4-6.

ORADEA. — Flamura roșie Ora
dea — Constructorul București 7-4.
— Rezultate indiv'dp- : Ana
I.iska — Ana lonescu 6-0, 6-0. — 
Benedek — Gh. Flcea 5-7. 7-5, 6-0.
— .Matei — Fc. Murța 6-2. 6-3. 
(dublu femei) L’ska — Palma 
lonescu — Murta 6-1. 6-2 — Benedek
— Stan Florea 6-3, 13-11 — Varodi
— Rado 6-2. 6-2. — Petrovici —
Stan Florea 3-6 1-6. — Petro”'c'
— Gh. F'orea 2-6, 3—6—Nagv Ba-
lint — Golescu 6-8. 6-2. 4-6. — 
(dublu bărbaji) Pali — Benedek —■ 
Gh. Flo-ea — Golescu 5-7. 4-6.
(dnb’u nrxh r ic’-o grzU'eh — Stan 
FI., Ecat Mur^ 6-2, 7-5.

— Dinamo Orașul
buie subliniat însă că întreaga e- 
chipă a „raers", ceea ce a atîrnat 
sensibil în balanța categoricei vic
torii obținută de Dinamo București. 
Jocul începe în nota de dominare 
a bucureșteni'or. Ei deschid scorul 
în min. 13 prin Ozon: lansat de 
Călinoiu, acesta pătruhde în careu 
și înscrie printr-un șut plasat. Nu 
irec decît 10 minute și același O- 
zon, urmărind o fază din imediata 
apropiere a porții, înscrie cu capul. 
Două minute mai tîrziu este rîn- 
dul lui Băcuț I să mărească avan
tajul echipei sale, printr-un șut pu
ternic tras prin surprindere de la 
25 m. Nici la 3—0 oaspeții nu ri
postează, astfel că bucureștenii 
continuă să aibă inițiativa și, în 
min. 31, Călinoiu, speculînd inopor
tuna ieșire din poartă a lui Mun
teanu, introduce mingea în plasă, 
pecetluind scorul primei reprize la
4—0. După pauză, oaspeții se arată 

a boxerilor din selecționata tineretului
întrece lă puncte pe L. Ambruș. In 
limitele categoriei cocoș, Victor 
Schiopu învinge la puncte pe M. 
Csomdrtahi. La „pană" Gustav Rip- 
ka, într-o dispută foarte îndîrjită, 
întrece la puncte pe Otto Bostiog, 
Eustațiu Mărgărit cîștigă prin des
calificare în fața lui Iosif Ambruș, 
iar N. Bîrsan întrece la puncte pe 
M. Mîclăuș. La categoria semiușoa- 
ră. Dănilă Done învinge la puncte 
pe Ion Chendreanu. La categoria 
ușoară, Iosif Demeter învinge prin 
inferioritate, în repriza a Il-a pe 
St. Milorieanu, iar M. Stoian învin
ge prin abandon, în repriza a Il-a 
pe V. Burcă. -In limitele categoriei 
semimijldcie s-au întîlnit C. Ior- 
dache și D. Cristea. După trei re

SELECȚIONATA TINERETULUI -
CLUJ, 19 (prin telefon). Dumi

nică a avut loc în orașul nostru 
întîlnirea amicală de fotbal dintre 
selecționata tineretului și echipa 
Progresul din Oradea. întrecerea 
dintre cele două formații nu s-a ri
dicat Ia nivelul tehnic așteptat și, 
în această privință, trebuie subli
niată din nou slaba comportare a 
selecționatei tineretului. In spe
cial în prima repriză. echipa 
tineretului nu a corespuns sub 
nici un aspect și nu a știut 
să concretizeze situațiile favo
rabile din fața porții. Echipa a 
fost lipsită de omogenitate și în 
special slaba legătură dintre com
partimente cît și lipsa unui joc 
de asociație s-au făcut mult sim
țite. In prima repriză, selecționata 
tineretului a aliniat următoarea 
formație; Birtașu-lvănescu. Du- 
șan. Victor Dumitrescu-Hidișan, 
Peretz, Suciu, Nicușor, Ene, Nea- 
gu. Dragoman.

După pauză, în echipa tineretu
lui se fac unele modificări, și, ca 
urmare, ea desfășoară un joc mai 
legat, periclitînd mai des poarta 
orădenilor. In această parte a jo
cului. a fost înscris și unicul punct

Circuitul de marș Locomotiva a fost cișhgat 
de Flamura roșie

Pe un traseu de 3z Km s-a 
desfășurat ieri circuitul de marș pe 
echipe, organizat de asociația Lo
comotiva.

La această întrecere au partici
pat mărșăluitori din asociațiile Fla
mura roșie, Dinamo, Rezervele de 
muncă. Progresul și Locomotiva.

Datorită organizării, care a fost 
deosebit de bună, circuitul de marș 
s-a bucurat de succes, fiecare echi
pă- depunînd toate eforturile pen
tru a aduce victoria asociației res
pective.

Demn de remarcat este faptul 
că toate echipele au desfășurat în
trecerea în spirit colectiv Sportivii 
fruntași și-au încurajat tinerii co
echipieri. dîndu-le un ajutor efectiv 
in timpul întrecerii.

Rezultatele puteau ft mai bune 
dacă la start se prezentau și măr
șăluitori din alte asociații, care 
crin participarea lor, ar fi dat în
trecerilor un caracter mobilizatoric 
mai larg.

Trecînd peste această lipsă des
tul de gravă mai ales pentru C.C.A.,

Stalin 6—1 (4 — 0)
mai deciși și fac o adevărată risipă 
de energie, dar în cele 20 minute 
de insistentă dominare, ei nu reu
șesc să înscrie decît o singură 
dată (min. 56) prin Florea. Către 
sfîrșitul jocului, bucureștenii preiau 
inițiativa și mai înscriu două go- 
'uri (min. 78 și 89) prin Suru.

Arbitrului Gh Dulea (Buc.), care 
a condus corect, i s-au aliniat for
mațiile:

Dinamo București: Constantines- 
cu — Lazăr, Băcuț II, Szocke — 
Nemeș, Băcuț I — Raica. Toma, 
Ozon, Călinoiu, Suru.

Dinamo Orașul Stalin: Munteanu 
(Stamate) — Fruth (Lazarovici), 
Filip, Cioboată — Cicerone (Văta- 
fu), Florescu — Sîrbu, Rădulescu, 
Scorțan (Oaidă) Florea, Mihai.

De la gazde s-au evidențiat Su
ru, Călinoiu, Ozon și Băcuț II, iar 
de la oaspeți, Sîrbu. Cioboată și 
Florescu.

TIBERIU ST.A.MA

prize, foarte d'sputate, meciul s-a 
terminat la egalitate. La categoria 
mijlocie ușoară, Petre Popescu în
vinge Ia puncte pe I. Botezau iar 
Șerbu Neacșu cîștigă la puncte în 
fața lui Ștefan Orhan. O partidă 
foarte disputată și spectacu'^asă s a 
desfășurat în limite'» categoriei 
mijlocie, între Gh. Negrea și Al. 
Toth, în care primul a fost decla
rat învingător la puncte. La categoria 
semigrea, Tănase Bătrînu a cîșfi- 
gat la puncte în fața lui Tudor 
Niculescu, după ce își crease un 
avantaj remarcabil in primele două 
reprize. La categoria grea. Eugen 
Furesz a obținut o dificilă victorie 
la puncte Ini N H?’-—'pm

GEORGE MIHALACHE

PROGRESUL ORADEA 1-0 (0-0)
al partidei, prin Ene, în minutul 
59. Cu, toate că selecționata tinere
tului a avut, în cea mai mare parte 
a timnului inițiativa, dominînd 
chiar, uneori, linia de atac a fost 
ineficace și nu a putut fructifica 
toate ocaziile ivite. In repriza a 
•fl-a, echipa învingătoare a aliniat 
următoarea formație: Birtașu- Brtn- 
zei, Dusan. Victor Dumitrescu-lvă- 
nescu. Peretz-Suciu, Nicușor, Ene, 
Tătara, Bot eseu

Trebuie să semnalăm atitudinea 
nesportivă a jucătorului fruntaș 
Nicușor care. în minutul 67. l-a lo
vit intenționat pe jucătorul orădean 
Cuc.

Echipa orădenilor a desfășurat 
un ioc bun. în special în apărare, 
dar n!eî ea nu a sttof «x fructific» 
situațiile favorabile. Progresuî a 
aliniat următoarea echînă: Czeh 
(lank)-Tiriac. Vărzan II și Văr- 
zan I-Stirbei. Cuc-Zehnn (Gu(ă Tu
nase). Suluok. Bodo Demien. Pop 
(Szakacs. Nagy).

Dintre jucători s-au remarca/ 
Victor Dumitrescu, Ivănescu, Pe
retz și Suciu de la învingători. Știr
bei Cuc și frații Vărzan de Ia 
orădeni.

Metalul etc. arătăm că acest con
curs a prilejuit o frumoasă popu
larizare a marșului.

Dintre particioanții la întrecere 
s-au evidențiat în mod deosebit Gh. 
Popeia (Flamura roșie). Ion Baboe 
și V. Mitrea (Locomotiva), 1. Toșu 
(Dinamo) și I. Nedelescu (Rezer
vele de muncă).

Iată rezultatele tehnice:
1. Flamura roșie 2h44:28,4; 2. Lo

comotiva 2h46:39.4: 3. Dinamo
3hOO:13.4; 4. Rezervele de muncă 
3h02:46,0.

Echipa Progresul a fost descali
ficată în al treilea schimb. La sfîr
șitul circuitului tov. Teodor Bolea 
din partea asociației Locomotiva a 
înmînat mărsăluite-ilor de la Pia-* 
mura roșie o cupă. De asemene» 
echipelor asociațiilor clasate pe lo
cul 2 și 3 li s au înmînat cupe, 
iar particinantii la întrecere au pri
mit n-emiî cnns’înd în echipament 
sportiv.
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•Turneul de șah de la Bușteni
BUȘTENI, 18 (prin telefon). — 

In cadrul turneului de șah care 
se desfășoară în localitate și la 
care participă numeroși maeștri și 
candidați de maeștri, au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 
Runda a Il-a : Alexandrescu—Dri- 
mer 'A—'/i, Sutiman—Rădulescu 
0—I. Seimeanu—Reiter ’/v—Vv. 
P î.tida Botez—Ciocîltea s-a în
trerupt într-o poziție net cîștigată

FOTBALUL PESTE HOTARE
CAMPIONATELE MONDIALE 

DIN 1958

Federația internațională de fot
bal a liotărît ca viitoarea ediție 
a campionatului mondial de fotbal 
sa aibă loc în 1958 în Suedia. Hol
ger Bergerus, secretarul federației 
suedeze de fotbal, a declarat că 
jocurile din cadrul turneului final 
se vor desfășura la Stockholm, 
Goteborg și Malmo.. Intrucît sta
dioanele din Suedia nu sînt destul 
de încăpătoare pentru o competi
ție de această amploare, federa
ția suedeză de fotbal va interveni 
pe lîngă F.I.F.A. pentru a obține 
aprobarea ca unele jocuri să se 
desfășoare și la Oslo (Norvegia).

„ECHIPA UNGARIEI ESTE MAI 
KUNa DECÎT ECHIPA ITALIEI, 
FOSTA CAMPIOANĂ MONDIALA”

Ziarul italian „La Gazzeta dello 
Sport” publică declarația fostului 
jucător italian Meazza în legă
tură cu actualul campionat mon
dial desfășurat recent în Elveția. 
Meazza a declarat că, după pă
rerea sa, actuala echipă a R.P. 
Ungare este cu mult superioară 
fostei echipe de fotbal a Italiei, 
care a. cîștigat de două ori cam
pionatul lumii. (După cum se 
știe, Italia a deținut acest titlu 
în anii 1934 și 1938).

ECHIPA DOZSA (BUDAPESTA) 
ÎNVINGĂTOARE ÎN R. CEHO

SLOVACĂ

Recent s-a desfășurat la Bratis
lava, în fața a 10.000 spectatori, 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele Dozsa Budapesta 
și Selecționata Tineretului din R. 
Cehoslovacă. După un joc specta

Pregătirile tinerilor polonezi
; pentru Jocurile Mondiale Universitare de vară
J Vestea că Jocurile Mondiale
\ Universitare de vară se vor 
J desfășura la Budapesta a fost 
5 primită cu mare bucurie de ti- 
| neretul polonez. Uniunea clu- 
5 burilor sportive universitare 
j (A. Z. S.) a și început pregăti- 
1 rile in vederea marii compe- 
’ tiții organizînd întreceri la care 
5 au luat parte studenții sportivi, 
i și In cadrul cărora au avut pri- 
( lej să se facă remarcați cei mai 
' buni dintre ei. 5.000 de partici- 
J panți s-au întrecut în discipline 
j sportive ca atletism, volei, bas- 
\ chet. tir, handbal, natație, gim- 
j nastică, box, ciclism, lupte etc. 
t Nivelul întrecerilor a fost de-
J osebit de ridicat, fapt marcat 
I de numeroasele performanțe de
* valoare înregistrate. De pildă, 
( tinăra Fusion, studentă la 
I școala superioară de educație 
} fizică din Cracovia a reușit
> excelentul rezultat de 5,92 m. 
î la săritura în lungime. Aceasta 
\ este a doua perjorm&iță din 
J istoria atletismului polonez, 
\ după recordul național al Ste- 
' lei Valasievici. La triplu salt, 
. H. Laurenlowski, student al 
( școlii superioare de agricultură,

a reușit 14,80 m. Cursa de 100 
m. '’plat a fost cîștigată de 
Wieslaw în 10,8 sec. Wajny a 

; reușit la săritura cu prăjina 
frumoasa performanță de 4,15 m.

Studenții din Poznan au fost 
? aceia care au obținut în cursul 

întrecerilor cele mai bune re- 
( zultate. Ei au cîștigat 5 probe
' masculine și 6 feminine, ocu-
j pînd 30 locuri 11 si 58 locuri
* III. In general, interesul ma-
( nifeștat față de aceste corupe-
> tiții a fost uriaș. 90 ta sută
J dirt studenții Universității din
» Rakotnika au luat parte la
* probele prevăzute în program.
I Peste 2.100 de participant s-au
J ivtrecul ia aparatele de gim

Redacția sl Administrația. Bucur-stl str Const Ml", n, iî telefon 
ta oficiile poștale

de Ciocîltea. Celelalte partide au 
fost aminate.

Runda a IlI-a: Crețulescu—Tro- 
ianescu 0—1, Soos — Alexandrescu 
0—1, Drimer—Seimeanu 1—0, 
Ciocîltea—Sutiman Vs—'li, Voicu- 
lescu—Botez 1—0.

Astăzi vor avea loc partidele 
întrerupte și amînate.

VICTOR SBARCEA 
corespondent

culos, victoria a revenit echipei 
maghiare, cu scorul de 2—0 (1—0) 
prin punctele înscrise de Aspirany 
și Deak.

DEMISIA MEMBRILOR DIN FE
DERAȚIA ITALIANĂ DE FOTBAL

Nu de mult, președintele și nu
meroși membri din federația itali
ană de fotbal și-au înaintat de
misia, refuzînd să mai participe 
la conducerea activității fotbalis
tice din Italia. După cum se a- 
nunță, cauza acestor demisii este 
slaba comportare a echipei ita
liene în campionatul mondial de 
fotbal.

CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL R. P. BULGARIA

Sîmbătă și duminică au avut loc 
meciuri în cadrul campionatului de 
fotbal al R. P. Bulgaria. Au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Udarnik Sofia — Spartac Pleven 
4-2 ; Lokomotiv Plovdiv — V. M. S. 
Stalino 3-0; Minior Dimitrovo — Cer- 
veno Zname Kustendil 5-1; Spartak 
Stalino — Spartak Plovdiv 5-2. In 
clasament continuă să conducă e- 
chipa T.D.N.A.

LOKOMOTIV (SOFIA)—HAPOEL 
(ISRAEL) 3—1 (2—0)

SOFIA 18 (prin telefon). Sîmbătă 
s-a desfășurat pe stadionul Vasil 
Lewski din 'Sofia primul meci din 
cadrul turneului pe care-1 întreprin
de în R. P. Bulgaria echipa Hapoel 
din Israel.

Fotbaliștii echipei Hapoel au tn- 
ttlnit formația Lokomotiv Sofia, una 
dintre fruntașele fotbalului bulgar. 
La capătul unui meci disputat, vic
toria a revenit feroviarilor bulgari, 
care au cîștigat cu scorul de 3-1 
(2-0).

nastică. Printre participanți 
s-au numărat multi tineri pro
fesori care au obținut frumoase 
performanțe. Deschiderea între
cerilor Spartachiadei a fost pre
zidată de rectorii universităților 
și de directorii școlilor superi
oare. Paralel cu întrecerile de 
pe stadion au fost organizate 
frumoase sărbători culturale ca 
și excursii în locurile pitorești 
ale țării.

După încheierea Spartachia
dei au fost organizate noi com
petiții la care au luat parte 
studenți din 17 universități și 
școli superioare. Un mare suc
ces a obținut studentul școlii 
superioare de cultură fizică, A. 
Siawczyk. El a realizat un nou 
record la pentatlon și o exce
lentă performanță de 10.6 sec. 
pe 100 tn. Distanța de 200 m. 
a fost parcursă de Stawczyk 
în 21,7 sec. In cadrul acelorași 
competiții studentul Janus 
Skupny a sărit 1,92 m. la înăl
țime.

In cursul lunii mai tinerii 
sportivi polonezi s-au întrecut 
în frumoase competiții de volei, 
baschet, tenis de masă și 
scrimă.

In vederea unei pregătiri cit 
mai bune pentru jocuri în 
cursul acestei luni sînt progra
mate noi întreceri în 14 disci
pline sportive printre care: 
gimnastică, atletism, canotaj, 
natație, lupte, haltere etc. Ele 
au și un rol de verificare a 
posibilităților sportivilor

Participanta la aceste între
ceri depun toate eforturile pen
tru a obține performanțe cit 
mai bune, care să le asigure 
calificarea în lotul de sportivi 
care vor reprezenta tineretul 
studios al R P Polone la 
Jceur-'le Mondiale Universitare î

U vară d' io Budapesta |

Flacăra Ploești a întrecut Szegedi Haladas 
cv 3-1 (2-1)

PLOEȘTI, 18 (prin telelon). In 
după amiaza zilei de azi in orașul 
nostru s-a desfășurat jocul inter
național de fotbal dintre echipa lo
cala Flacăra și echipa maghiară 
Szegedi Haladas. Cu multe oiva 
înainte de începerea meciului, peste 
12.000 de speclatori au umplut tri
bunele și peluzele stadionului Fla
căra. După ce spectatorii au aplau
dat victoria handbaliștilor de la 
Flacăra Ploești asupra echipei 
Știința Timișoara (9-7), pe teren 
și-au făcut apariția fotbaliștii ro- 
mîni și maghiari. In aplauzele 
spectatorilor jucătorii celor două 
echipe schimbă buchete de flori, 
după care arbitrul A. Boloni flu
iera începutul jocului.

In primele 30 de minute, echipa 
gazdă desfășoară un joc specta
culos și foarte eficace. Afotorul e- 
chipei și în special al înaintării 
este Avasilichioaie, care se impune 
prin acțiuni personale și trimite 
pase utile coechipierilor săi. Primul 
gol este marcat .în min. 14 de că
tre Drăgan care a reluat eu capul, 
după ce Avasilichioaie a executat 
impecabil o lovitură de colț. După 
acest gol, inițiativa este tot de 
partea echipei gazdă. Ca urmare, 
nu trec decît 4 minute și scorul 
devine 2-0: înaintarea Flacărei 
combină frumos în cîmp, intră în ca
reu și mingea care ajunge la Dră
gan este introdusă de acesta cu 
capul în poarta lui Meszaroș.

Primul contraatac al echipei ma
ghiare se produce în min. 23, cînd

Pe pistele stadioanelor di<A Europa
— Atleții maghiari învingători la Helsinki —

Sîmbătă și duminică s-a desfășu
ra la Helsinki un mare concurs in
ternațional de atletism la care au 
participat numeroși atleți din ță
rile scandinave, Europa occiden
tală și S.U.A. La aceste între
ceri au concurat și cîțiva atleți 
din R.P. Ungară care au obținut 
rezultate excelente, clasîndu-se pe 
primele locuri la probele în care 
au concurat. La 800 m. pri
mul loc a fost ocupat de atletul ma
ghiar Barkany care a parcurs dis
tanța în 1:51,5, fiind urmat de fin
landezul Veherantaa care a obținut 
1:51,6. Pe locul al treilea s-a clasat 
Bakos (R.P.U.) — 1:51,7, urmat
de Sponlier (S.U.A.) 1:51,8.

Rezultate excepționale au obținut 
atleții maghiari și în cursa de 5000 
m. plat. Pe primul loc s-a clasat 
Kovacs cu 14:08,2 urmat de com
patriotul săit Szabo cu 14:18,8. Pe 
locurile următoare s-au clasat fin
landezii Taipale — 14:20,6 — Sad- 
svigr _ 14:26,6 — și Rintenpââ 
14:30,2. Proba de aruncare a dis
cului a fost cîștigată de Szecseny 
(R.P.U.) cu o performanță foarle 
bună: 52,24 ni. Pe locul al doilea 
s-a clasat suedezul Niquist cu 
46,26 ni.

★
Miercuri și joi se va desfășura 

la Qșlo (Norvegia) un alt mare 
conctîfs internațional de atletism 
la care vor participa numeroși 
atleți europeni La acest concurs

Mii de adeziuni 
la Jocurile Mondiale Universitare 

de vară
BUDAPESTA (Agerpres). — MTI 

transmite : Comitetul de organizare 
a celei de a XH-a ecUții a Jocurilor 
mondiale universitare de vară a pri
mit pînă tn prezent adeziunea de 
participare a 2.000 de tineri sportivi 
din 30 de țări. Peste 400 de tineri 
din țările capitaliste și-au exprimat 
dorința de a participa la această 
competiție, în ciuda dificultăților pe 
care le întîmpină în țările lor. De 
asemenea, mai multe asociații de 
tineret, afiliate la Federația Inter
națională Sportivă Universitară, și- 
au anunțat participarea la jocurile 
de la Budapesta. Libanul va trimite 
o selecționată de 60 de sportivi. 
Egiptul o echipă de 50 de sportivi 
și Belgia o delegație de 14 membri. 
Mai multi atleți vor sosi din Chili. 
Pe lista țărilor participante figu
rează Indonezia. India. Ecuador, 
Iran. Austria. Australia. Danemar
ca. Anglia. Scoția. Israel. Suedia. 
Mongolia. Irlanda, Africa de nord, 
Tunis’s.

Țările de democrats popu'ară vor 
partic’pa la jocuri cu 1.60C de spor
tivi. Tineretul din Uniunea .Sovietică 
va fi reprezentat la 10 ramuri de 
sport. Cehoslovacia la 11. Romînia 
și .Bulgaria la 10. R. P. Polonă la 
8. R. P. Chineză la. 5. R.P.D Co
reeană la un sport R. P. Ungară 
va fi reprezentată de 420 tineri 
sportivi 

».S« —S..10 51 Nt I—« -S?
prin factorii poștali șl

STAS M’2—5J Intt 
dlfuaorU voluntari

Vass cu un șut puternic de la 25 m. 
nimerește bara, iar mingea reveni
tă în teren este degajată de An- 
drovici. Echipa gazdă slăbește a- 
lura și permite astfel echipei ma
ghiare să contraatace puter
nic, periclitând in repetate 
rînduri poarta lui Marosi. In min. 
29, Boitoș trage fulgerător,.dar min
gea trece lîngă poartă. Cu un mi
nut mai tîrziu tot echipa maghiară 
este în atac: Petrescu nu a inter
venit suficient de prompt, Rozsa- 
volgyi a tras, Marosi a respins 
pînă la Csany care a reluat min
gea în plasă. (2-1). Echipa gazdă 
pornește ; puternic la atac și peri
clitează în permanență poarta e- 
chipei maghiare. Flacăra obține 
două cornere care însă rămîn 
fără rezultat. Apoi‘o pasă a lui 
Avasilichioaie, este reluată din vo
ie de Fătu, dar, atent portarul 
maghiar Meszaros reține balonul 
cu multă siguranță.

In min. 40 Haladas contraatacă 
din nou și obține prima lovitură 
de colt, care însă nu este fructifi
cată. Pînă la pânză, inițiativa este 
de partea oaspeților, dar scorul nu 
se modifică.

După pauză echipa maghiară 
desfășoară un excelent ioc de 
cîmp și domină timp de 25 minu
te, obligînd echipa gazdă să se 
apere cu 8-9 jucători. Atacurile e- 
chipei maghiare nu sînt însă su
ficient de legate și nici atacanțiț 
nu știu să se descurce în fața por

participă Și atleții maghiari Cser- 
mak, Rozsavolgvi și Homonnay.

★
In cadrul unui cocurs atletic, des

fășurat ieri la Budapesta, cîțiva 
dintre atleții maghiari au obținut 
rezultate bune. La 800 m., primul 
s-a clasat Tanay cu rezultatul de 
1:52,2 urmat de Mikes, cu 1:52,4. 
Un rezultat foarte bun l-a obținut 
Tabory, care a parcurs 3000 m. în 
8:17,6. Bine s-a comportat și arun- 
cătoarea de greutate Felier care a 
realizat 13,63 in.

★
Săptăniîna trecută s-a desfășurat 

la Stockholm un concurs internațio
nal de atletism la care au fost in
vitați numeroși atleți europeni prin
tre care și atleți din R. Ceho
slovacă.

La aruncarea greutății, pe primul 
loc s-a clasat atletul cehoslovac 
Jiri Skobla care a realizat 17,42 m. 
De remarcat că cinci din cele șase 
aruncări ale atletului cehoslovac 
au fost peste 17 m. Pe locul al 
doilea s-a clasat suedezul R. Nil- 
son cu 16.01 m. O frumoasă victo
rie a obținut și atletul Reliak (R. 
Cehoslovacă) care s-a clasat pe 
primul loc în proba de triplu salt, 
cu rezultatul de 14,86. Pe locul al 
doilea s-a clasat atletul suedez Nor
man, cu 14,78 m. Foarw disputată 
a fost cursa de 800 nț' plat. După 
o luptă înverșunată, pe primul loc ș-a 
clasat Strack (Germania occidenta

Numeroase delegații străine au luat parte la sărbătorirea 
Zilei Unionale a Sportivului la Moscova

Ieri a avut loc în întreaga Uni
une Sovietică sărbătorirea Zilei 
Unionale a Sportivului. La Mosco
va, festivitatea tradițională s-a 
desfășurat pe stadionul Dinamo, 
începînd de la ora 12, în fața unui 
mare număr de spectatori. Răs
punzând invitației Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., Comitetului ..Olimpic și 
secțiilor de sport ale Uniunii So
vietice, cu prilejul zilei unionale 
a Sportivului au sosit la Moscova 
conducătorii asociațiilor sportive 
internaționale și delegații sportive 
străine.

Printre oaspeții carq au luat 
parte ieri la festivitățile de pe sta
dionul Dinamo s-au aflat Avery

Canotorii rornini au plecat în Franța
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd în Franța, o echipă 
de sportivi romîni care vor parti
cipa la campionatele mondiale de 
caiac—canoe ce se vor desfășura 
între 24—26 iulie în localitatea Ma- 
cn.-|

P''Ugraticâ Nr î, str. Brezolanu 
din întreprinderi. 

ții. Trebuie să menționăm că în a- 
ceastă perioadă întreaga echipă a 
Flăcării a luptat eroic, desfășurînd 
un excelent joc de apărare. Din 
min. 70, Flacăra revine în atac și 
apoi jocul se echilibrează. Spre 
sfîrșitul jocului, inițiativa este de 
partea echipei gazdă, și, în min. 
83, Gîrleanu, după o acțiune per
sonală, driblează pe Benâk, trage 
cu effect, deasupra portarului Mes
zaros și mingea intră în gol (3-1).

Pînă la sfîrșit. Flacăra continuă 
să atace, dar Anatol și apoi Gîrlea
nu ratează situații clare. Astfel, 
la sfîrșitul celor 90 de minute de 

joc, la fluierul arbitrului Bolony, me
ciul se termină cu o frumoasă și 
meritată victorie a echipei ploeș- 
tene.

Au jucat formațiile: FLACARA 
PLOEȘTI: Maroși-Androvici, Pe
trescu, Topșa-Costnoc, Ritter- A. 
Covaci (din min. 46 Anatol), Fătu 
(din min. 46 A. Covaci), Drăgan, 
Avasilichioaie, Gîrleanu.

SZEGEDI HALADAS: Meszaros- 
Benak, Farago, Bodzsar-Barat, 
Zallar-Boitoș, Cziraki, Vass (Ra- 
bai), Csany, Rozsavolgvi.

S-au remarcat Avasilichioaie, Rit
ter și Topșa, Androvici în repriza 
a Il-a și Drăgan în repriza l-a de 
la învingători, Csany, Rozasavoi- 
gyi, Meszaros,- Benak și Farago de 
la oaspeți.

JACK BERARII) 
M. BEDROSIAN

lă) cu timpul de 1:49,6 urmat de 
Jungwirth (R. Cehoslovacă) cu 
1:50,3. Proba de suliță femei a fost 
cîștigată de Zatopkova (R. Ceho
slovacă) cit 47,35 m., iar proba, de 
înălțime femei a revenit alletei ce
hoslovace Modrachova cu 1,60 m. 
Proba de aruncare a discului a fost 
cîștigată de atletul suedez Nilson 
cu 53,64 m., performanță care con
stituie un nou record suedez.

★
Sîmbătă s-a desfășurat la Londra 

un nou concurs internațional de 
atletism în cadrul căruia echipa de 
ștafetă de 4x1500 m. a Angliei a fă
cut o nouă tentativă pentru dobo- 
rîrea recordului mondial care, după 
cum se știe, a fost întrecut săptă
niîna trecută de echipa maghiară 
Honved din Budapesta (15:21,2). 
La această probă au participat 
echipele Angliei și Germaniei occi
dentale. Tentativa de record nu a 
reușit, echipa Angliei obținînd un 
rezultat de numai 15:29,0 min.

★
In cadrul campionatelor de atle

tism ale Franței, Thomas a aruncat 
greutatea la 15,71 m., performanță 
care constituie un nou record 
francez. Iată alte rezultate: 400 ni. 
Degats 48,3; 5000 m. Furie 14,49 
min.; HO m. garduri Roudnitska 
14,9; 400 m. garduri Eloy 54,0; tri
plu salt Thiolon 14,54 și disc Da- 
rot 49,01.

Brundage, președintele comitetului 
olimpie internațional, președinții 
federațiilor internaționale de hal
tere, tir și pentatlon modern E. 
Luberg, E. Karlsson și G. Dtirsen, 
vicepreședintele federației interna
ționale de patinaj, S. Loftman, se
cretarul general al federației in
ternaționale de natație I. Selfors 
ș. a. La Moscova au sosit, de ase
menea, delegații sportive din R.P. 
Chineză, R.D. Germană, R.P. Po
lonă, R. Cehoslovacă, R. P. Unga
ră, R.P. Romînă, R.P. Bulgaria, 
R.P. Albania, R.P.D. Coreeană.

Programul sportiv desfășurat pe 
stadionul Dinamo a cuprins mani
festații în cadrul cărora au evoluat 
cei mai buni sportivi sovietici.

Echipa 
alcătuită 
maestru

canotorilor 
din M.

al sportului,

romîni este
Anastaseseu,
I. Bitdacek,

P. Borisov, P. Neculce și, S. An-
dreescu.

(Agerpres)
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