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Să organizăm cit mai multe 
concursuri G. M. A. la sate ale

Colectivul sportiv Recolta 
din comuna Orțișoara, regiu

nea Timișoara, se remarcă în mod 
deosebit printr-o bogată și rodnică 
activitate G.M.A. In momentul de 
față, acest colectiv sportiv are 
peste .500 de purtători ai insignei 
și un’însemnat număr de aspiranți 
G.M.A. Lucruri asemănătoare se 
pot spune și despre alte colective 
sportive de la sate, cum ar fi cele 
din comunele Giarmata, Recaș, re
giunea timișoara și Ghimbav, le
giunea Stalin. Dar acestea nu sint 

>V~igurele exemple care s-ar putea 
In ultimul timp, în satele pa- 

Triei noastre există nenumărate 
colective sportive care au dobîndit 
succese remarcabile în munca și 
activitatea G.M.A

l n rol important în obținerea 
acestor succese l-au avut concursu
rile G.M.A. pe comune și centre de 
comune, care ati adus la startul 
întrecerilor mii și mii de tineri și 
tinere din satele patriei noastre. 
In acest an, acțiunea de organi
zare a concursurilor pentru trece
rea normelor G.M.A. a fost reluată 
cu mai multă intensitate, cu mai 
mult spirit de răspundere. Ea a 
continuat în același ritm în peri
oada muncilor agricole de primă
vară și continuă și acum, în toiul 
campaniei de strîngere a recoltei.

Roadele acestei munci se arată 
mai ales în satele regiunii Cluj. 
Aci, în fiecare duminică, activitatea 
G.M.A. pulsează din plin. Fie câ se 
joacă meciuri de fotbal sau volei, 
fie că este vorba de întrecerile din 
cadrul Spartachiadei satelor, în 
deschidere sînt programate con
cursuri pentru trecerea normelor 
G.M.A. în care, în fața comisiei de 
pregătire și examinare G.M.A., 
tinerii țărani muncitori își trec 
normele la diferite probe ale com
plexului. Remarcabile succese au 
fost dobîndite de colectivul sportiv 
din Mintiul Gherlei, unde au luat 
parte la aceste concursuri mai mult 
de 100 țărani muncitori. Acest lu
cru a fost posibil și datorită ini
țiativei unor cadre tehnice spor
tive, cum sînt profesorii de educa
ție fizică Gh. Bichescu și Olga 
-loldos, care au folosit orice com
petiție sportivă pentru trecerea 

Uirmelor complexului G.M.A. De 
i deplin succes s-au bucurat și 

concursurile G.M.A. organizate de 
către colectivul^ sportiv Recolta 
G.A.S. Gherla, unde numai in ul
tima vreme un număr de 88 mun
citori agricoli au obținut nor
mele G.M.A. gr. II. Pe aceeași 
linie se situează și rezultatele în
registrate la unele concursuri 
G.M.A. desfășurate în satele Re
giunii Autonome Maghiare și re
giunile Arad, Iași și Suceava.

Cu totul altfel se prezintă lu
crurile în unele comune din regiu
nea Stalin. Aci, din cauza slabei 
preocupări a consiliului regional al 
asociației Recolta și a comitetelor 
raionale C.F.S., în multe comune 
și sate concursurile G.M.A. sînt 
neglijate, iar acolo unde mai con
stituie o cit de mică preocupare, 

_ .le se desfășoară la un nivel foar- 
'“te scăzut Din această cauză unele 

raioane din regiunea Stalin au 
rămas în urmă în domeniul acti
vității G.M.A. Satele codașe, în ceea 
ce privește acțiunea de organizare 
a concursurilor G.M.A., se află în
deosebi în raioanele Tîrnăveni, Si
ghișoara și Făgăraș (Șercaia, Dum
brăveni, Vînători ș.a.). In alte 

părți, cum ar fi comunele Salcia, 
Cușmirul, Vrata (regiunea Craio
va) concursurile pentru trecerea 
normelor G.M.A. sint astfel orga
nizate, incit cuprind numai proba 
de atletism. Cît privește concursu
rile pentru obținerea normei de 
natație, acestea sint o raritate deși 
satele respective, au condiții natu
rale pentru practicarea înotului. A- 
celași lucru se poate spune și des
pre concursurile G.M.A. din satele 
regiunii Timișoara unde, cu toate 
realizările dobîndite din punct de 
vedere mobilizatoric, există însă și 
lipsuri elementare. Acestea constă 
mai ales in ușurința cu care unele 
comisii de pregătire și examinare 
G.M.A. admit participarea la astfel 
de concursuri a tinerilor care nu au 
fost supuși vizitei medicale obliga
torii .

Perioada de vară este cea mai 
favorabilă pentru concursurile 
G.M.A. Dar pentru ca aceste con
cursuri să se bucure de o largă 
participare comisiile de pregătire 
și examinare G.M.A. din cadrul 
colectivelor sătești au datoria să 
muncească cu mai multă rîvnă, cu 
mai mult entuziasm. Și acest lucru 
poate fi realizat mai ales atunci 
cînd găsim noi forme de agitație 
și propagandă, noi forme de a mun
ci. Bunăoară, înaintea oricărui 
concurs este recomandabil ca un 
tovarăș din comisia G.M.A. să în
tocmească o listă cu toți partici- 
panții, listă care să fie afișată la 
loc vizibil (club, bibliotecă, cămin 
cultural, cooperativă), pentru a fi în 
văzul tuturor locuitorilor din co
muna respectivă. De asemenea, este 
necesar ca trecerea normelor 
G.M.A. să fie organizată separat 
la fiecare disciplină în parte. •

La buna reușită a concursurilor 
pentru trecerea normelor G.M.A. lă 
sate, un rol important îl au cadrele 
tehnice cum sînt profesorii de edu
cație fizică, instructorii voluntari, 
sau cei cu cunoștințe în acest do
meniu, ca de pildă elevii sosiți în 
vacanță și muncitorii de la orașe 
care au venit să lucreze în agri
cultură. Un sprijin tot atît de pre
țios îl pot da și inginerii a- 
gronomi din unitățile de mun
că din sectorul socialist al a- 
griculturii. Aceștia sînt oameni 
care se bucură de mare încre
dere în rîndul maselor de țărani 
muncitori și mulți dintre ei sînt 
competenți în materie de sport. Ți- 
nînd seama de faptul că, în majo
ritate. aceștia au părăsit de curînd 
băncile facultății, unde activita
tea sportivă se află la loc de cinste 
aportul lor este deosebit de pre
țios. Din punct de vedere mobiliza
toric sarcina principală revine or
ganizațiilor I .T.M. Utemiștii tre
buie să sprijine cu .toate mijloacele 
acțiunea de organizare a concursu
rilor pentru trecerea normelor 
G.M.A., să ridice această proble
mă în cadrul ședințelor de organi
zație, să ducă muncă de lămurire 
de la om la om.

Activiști sportivi, membri ai con
siliilor colectivelor sportive, tineri 
din comisiile de pregătire și exami
nare G.M.A.! Nu uitați nici un mo
ment că există multiple posibilități 
pentru îmbunătățirea muncii din ca
drul complexului G.M. A. și unul din 
cele mai importante mijloace pen
tru asigurarea succesului îl cons
tituie organizarea cît mai multor 
concursuri pentru trecerea norme
lor G.M.A.

Frumoase succese
Printre sutele de mii de oameni 

ai muncii din țara noastră, care 
se străduesc să întîmpine măreața 
zi de 23. August cu noi și noi suc
cese în muncă, se află și muncito
rii de la fabrica „Electro preci
zie" din orașul Săcele.

Frumoase sint succesele obținute 
de fruntașul în întrecerea socia
listă, Ilie Brînzei, bobinator. El 
realizează zilnic o depășire de 60-70 
la sută și dă materiale de bună 
calitate.

După cum ne relatează cores
pondentul nosfru Victor Secărea- 
nu, în timpul liber îl întîlnești pe 
Brînzei pe terenul de sport, ală
turi de tovarășii săi de muncă. 
Este dealtfel titular în echipa de 
handbal, care activează în cadrul 
campionatului regional.

Din secția bobinaj, importante 
succese în muncă realizează și 
sportivii: H. Zerbeș, Ion Fodor,

Cluj: etapă de pregătire în drumul spre Budapesta 
pentru sportivii care ne vor reprezenta la J. M. U. V.

Este binecunoscut faptul că ba
zele sportive ale Clujului nu prea 
cunosc odihna. Intr-adevăr, în acest 
oraș activitatea sportivă pulsează 
intens de la un capăt la celălalt al 
anului pentru că numărul celor 
pentru care sportul a devenit o 
preocupare de seamă crește mereu 
și pentru că cei ce îndrumă aceas
tă activitate muncesc cu o rîvnă și 
dragoste demne de laudă.

Iată, însă, că de cîtva timp — 
sînt aproximativ două săptămîni 
de atunci — bazele sportive ale 
Clujului — frumosul .parc V. Ba- 
beș, stadionul Gheorghe Gheorghiu 
Dej, noua sală de gimnastică de la 
Herbak Lanos și altele — primesc 
ne iîngă localnici zeci de sportivi, 
de obicei îmbrăcați în treninguri 
albastre avînd pe piept inițialele 
R.P.R. Sînt sportivii și sportivele 
din loturile care vor reprezenta ti
neretul studios al patriei noastre la 
a Xll-a ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de Vară. Pentru cei 
mai mulți dintre ei. Clujul a deve
nit ultima etană de pregătire și de 
verificare înainte de a pleca la 
Budapesta unde se vor întrece cu 
studenții sportivi venițt din toate 
colțurile lumii.

-A
Am făcut primul drum la parcul 

sportiv V. Babeș unde știam că se 
antrenează loturile de box și volei. 
După ce am străbătut aleia um
broasă care duce la terenul de fot
bal, am descoperit în vecinătatea 
acestuia un ring pe care se aflau 
nu doi boxeri ci mai mult de zece. 
Antrenamentul nu începuse.. „Ușo

După anir .oameni gimnaștii și gi mnastele s-au Miluit pe., traitle 
bulina de sărituri a bazinului de înot „Ianoș Herbak",^.

Ion Cristea, precum și Maria Bu- 
curenciu.

Muncesc cu drag 
și fac sport

In cinstea aniversării a 10 ani 
de la eliberarea țării noastre de 
către glorioasa Armată Sovietică, 
muncitorii de la fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu Dej" depun 
tot mai multe eforturi pentru a da 
produse de cît mai bună calitate 
și in cantități cît mai mari.

După cum ne relatează cores
pondentul nostru Dinu Cernescu, 
muncitorii de la fabrica „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ au obținut în ulti
mul timp și frumoase rezultate pe 
linie sportivă.

Pe tînăra Maria Sofronie de la 
sectorul 5 confecții care realizează 
cite trei norme pe zi, o întîlnești 
adesea și pe terenul de sport 
unde își trece normele G.M.A. gr. 
II, alături de tovarășele sale de 
muncă și sport: Olga Martiniuc, 
Margareta Cornel, Maria Guran, 
Ecaterina Bordei și altele.

Nu de mult tinăra Maria Sofro
nie și-a luat angajamentul ca în 

rul” Nicolaie Stoian, student la
I.C.F.,  citea rar și apăsat reporta
jul desfășurării marii manifestații 
de la Moscova cu ocazia „Zilei 
unionale a sportivului”. Profităm 
de prima pauză ca să-l rugăm pe 
antrenorul lotului, Ion Popa, să ne 
dea cîteva amănunte privind pre
gătirea boxerilor.

„Am 19 oameni în lot — ne spu
ne el — și după cum vedeți, pugi- 
liștii consacrați ca Fiat, Linca și. 
alții lipsesc. Acum majoritatea o 
formează elementele tinere cărora 
li se oferă un minunat prilej să se 
afirme într-o mare competiție in
ternațională. In linii mari, progra
mul nostru de pregătire se prezintă 
astfel: dimineața o consacram dez
voltării fizice generale și folosim 
pentru aceasta foarte mult jocurile 
sportive, baschetul, fotbalul ș.a. iar 
după amiază are loc antrenamentul 
tehnic și tactic.

După cum v-am spus, acesta 
este programul în linii mari. Mai 
introducem în el și anumite varia
ții. De exemplu, ieri toți boxerii 
au făcut „studiu”. Sub acest nume 
înțelegem un antrenament indivi
dualizat în cursul căruia se insistă 
asupra părților slabe. Cel ce nu e 
stăpîn pe directa de dreapta exer
sează de nenumărate ori această 
lovitură, cei ce nu fac corect es
chiva laterală, renetă această miș
care pînă elimină cît mai multe 
din greșelile existente.

-— Astăzi, de exemplu, ce pro
gram aveți?

— Nici azi nu folosim progra
mul tip. După amiază vom merge 

cinstea măreței zile de 23 August 
să îmbunătățească calitatea lucru
lui său cu 98 la sută. Tot în cin
stea zilei de 23 August toată echi
pa feminină de gimnastică, și-a 
luat angajamentul să devină pur
tătoare a insignei G.M.A. gr II

!
★

In cinstea celei de a 10 aniver
sări a eliberării patriei noastre de 
către glorioasele Armate Sovietice 
și în scopul popularizării atletis
mului în rîndurile oamenilor mun
cii aflați în stațiunile de odihnă, 
comitetul raional C.F.S. 1 Mai din 
Capitală organizează pe data de 
I august o probă de maraton re
dus pe traseul Azuga-Orașul 
Stalin.

La acest concurs sînt invitate 
a lua parte toate asociațiile spor
tive sindicale precum și asociația 
Dinamo și CC.A. Se vor întrece 
cu acest prilej cei mai buni fon- 
disti din țară: Dinu Cristea, Va- 
sile Teodosiu, Mihail Babaraica 
și alții.

NrCULAE D. NICULAE 
corespondent ,

să vedem meciul de fotbal dintre 
selecționata noastră și Haladas

' așa că vom face acum un antrena
ment scurt dar tare.

— O ultimă întrebare: pe unda 
se află lotul de volei?

— De obicei în partea aceea.
Am plecat în direcția arătată de 

antrenorul boxerilor. După cîteva 
zeci de pași am auzit mai multe 
glasuri tinere înmănunchiate in
tr-un cor:

„Foaie verde, foi de soc ?
Tra la la la la, tra la la...”
întreb pe tovarășul care mă în

soțește: „Cine-o fi cîntînd?” A- 
cesta dă nedumerit din umeri. Mai 
facem cîțiva pași și zărim în dreap
ta aleii un chioșc în care un grup 
de tinere îmbrăcate în cunoscutele 
treninguri ale loturilor R.P.R. în
vață melodia populară „Foaie verde 
foi de soc”. Cîntecul acesta cu 
rum vioi va fi cunoscut peste 
cîtva t'mP Budapesta de spor
tivii altor țări, așa cum în zilele 
Festivalului bucureștenii au auzit 
atîtea cîntece populare, din aproape 
toate țările lumii.

Am aflat mai tîrziu de la antre
norul lor, Gh. Constantinescu, că 
loturile de volei feminin și mascu
lin se antrenează intens, dimineața 
și după amiaza. Dimineața, antre
namentul constă în tehnică indivi
duală, omogenizarea liniilor și mo
bilitate iar după amiaza se face an
trenament tactic (meciuri). „Pre
gătirile noastre nu se limitează 
însă numai la volei. învățăm cîn
tece, mergem la spectacole iar mîi- 
ne vom face o vizită lotului de 
gimnastică”, ne-a spus în încheiere 
antrenorul.

Am găsit Iotul de gimnastică în 
fața uzinelor Herbak lanos. Toc
mai terminase vizitarea diferitelor 
secții ale acestei mari fabrici.

Majoritatea loturilor o alcătu
iesc cei ce au fost la Roma. Lip
sesc Teofila Băiașu și Mihai Bo
tez dar s-au adăugat, la lotul fe
minin: Uta Schlandt și Viorica 
Palackos iar la cel masculin pa
tru T.C.F.-iști: Bedo, Focht, Kocsis 
și Murguleț. Programul de antre
nament este alcătuit în următorul 
ciclu: două zile de lucru și una 
de repaos. După amiază se fac 
sporturi suplimentare. Bazinul de 
înot, terenurile de tenis, baschet, 
volei și popicăria sînt la îndemî- 
nă. Cei ce mai au examene de dat 
se pregătesc pentru sesiunea d<3

S. BONIFACIU f

(continuare în pag. S-a\ J



Au fost desemnați campionii țării la cursele 
auto-motocicliste de viteză pe circuit

Anul acesta amatorii sporturilor 
mecanice din Capitală n-au prea 
avut prilejul să as'ste la întreceri 
de viteză pe circuit. Prima aler
gare a avut loc abia acum cîteva 
săptămîni, iar cea de a doua ieri, 
cînd motocicliștii au participat la 
tinala campionatului de viteză pe 
circuit. Dacă aceste două compe
tiții nu au putut satisface' pe acei 
care pîră anul acesta fuseseră o- 
bișnuiți ca, de-a lungul unei pe
rioade competiționale, să asiste la 
«el puțin zece alergări de acest gen, 
4n schimb, organizarea lor a între
cut tot ceea ce s-a putut vedea in 
«ellalți ani. Publicul spectator a fost 
'tmartorul unor alergări disputate în 
condițiuni tehnice excepționale, fapt 
■pentru care asoc:ațîa Metalul, or-

MOLDOVAN văzut de Matty 

ganizatoărea întrecerilor, merită 
toate laudele. Tribunele spațioase, 
foișorul cronometrorilor, pavoaza
rea și toate celelalte amănunte 
organizatorice îți lăsau impresia că 
te afii la un concurs cu caracter 
internațional și nu la o competiție 
cu caracter intern. Acestea, ca, de 
altfel, și buna comportare a aler
gătorilor au asigurat succesul în
trecerilor, la care au asistat peste 
30.000 de spectatori.

Am arătat că succesul finalei 
campionatului de viteză pe circuit 
desfășurată ieri, s-a datorat și bu
nei comportări a alergătorilor. 
Intr-adevăr, în afara unei singure 
clase, (750 cmc) în cadrul căreia 
întrecerile nu au prezentat nici un 
istoric, la toate celelalte disputele 
au fost atît de vii încit au ținut 
îhcordată in permanență atenția 
spectatorilor. Incdpînd cu clasîț
100 cmc. și terminînd cu automo
bilele, timp de aproape șase ore 

«duelurile întreprinse de motocicliști 
și automobiliști au făcut o exce
lentă propagandă sporturilor me
canice.

Iată acum filmul desfășurării pro
belor de campionat precum și cla
samentele întrecerilor.

100 cmc. (traseu 2100 m 6 ture). 
Conctirențiî probei de 100 cmc. au 
alergat cuplat cu motocicliștii par
ticipant! la proba 125 cmc. sport 
și 125 cmc. curse. Iosif Popa (Di
namo) a cîștigat cursa, intrecîn- 
du-1 pe colegul său de asociație 
Tudor Popa și cîșfigînd. totodată, 
■și titlul de campion al țării.

125 cmc. sport (15 ture). Pe 
primele ture conducerea în cursă 
o are Oscar Kladni (Metalul Re
șița) care pare că vrea să-i denă- 
șească chiar și pe alergătorii cate
goriei curse.

După cîteva ture. Kladni este 
"însă nevoit să cedeze locul lui Ar
mând Munteanu (C.C.A.) care 
'termină alergarea învingător. Cla- 
■samentul probei este următorul: 1.

REUNIUNEA CICLISTĂ BE
i Ieri după-amiază s-a desfășurat 
jpe velodromul Dinamo din Capi
tală primul concurs ciclist orga- 
"nizat după terminarea campiona
telor R.P.R. din acest an.

In proba de viteză băieți, lipsa 
Ta start a majorității alergătorilor 
fruntași i-a adus o victorie ușoa- 

! ră lui Constantin Voicu de la 
C.C.A. El s-a întîlnit în finala 
•concursului cu Dan Dumitrescu 
de la Știința, pe care l-a intrc- 
■cut cu timpul de 13 sec. La fete, 
proba de viteză, desfășurată sis
tem turneu, a fost cîștigată de că
tre Maria Bisag de la Progresul 
Casa Scînteii. Ilona Ketves (Pro
gresul Casa Scînteii) și Hermina 
Iuhasz (Dinamo) au ocupat locu
rile 2 și 3.

I Proba de eliminare a revenit 
' ’alergătorului Ion Baciu de la 
’C.C.A., care se află într-o formă 
Ifoarte bună. Tot Ion Baciu a fost 
<®îștigătorul probei de semiforid,

SPORTUL POPULAR
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A. Munteanu (C.C.A.) a parcurs 
15 ture în 30 min. 53 sec. 9, 2. 
Oscar Kladni (Metalul Reșița) 
30:55.2, 3. C. Nedelcu (Dinamo)
31:51.9. In urma punctajului obți
nut la cele trei probe titlul de 
campion al țării la alergarea, res
pectivă a revenit lui Constantin 
Nedelcu (Dinamo).

125 cmc. curse (15 ture). Tînă- 
rul alergător Mihai Pop (Dinamo) 
a pus la o serioasă încercare pe 
cunoscutul alergător Romano Mol
dovan (C.C.A.) Conducînd la înce
put, iar mai apoi talpnîndu-1 serios 
din spate pe Romano Moldovan, 
Mihai Pop a demonstrat că are 
mult curaj și largi perspective de 
dezvoltare. Mergînd cu mult tact, 
Romano Moldovan a reușit însă 
să cîștige. Iată clasamentul: 1. 
Romano Moldovan (C.C.A.) 30:45.2,
2. Mihai Pop (Dinamo) 30:52,1,
3. Nicu Ștefan (Voința) 31:45.8. 
Titlul de campion a revenit lui Nicu 
Ștefan care a totalizat cel mai 
bun punctaj.

250 cmc. sport (15 ture). La 
această probă s-au prezentat( opt 
concurenți, dintre care patrij, cu 
șanse de a cuceri primul loc. Iosif 
Hafzag (Flacăra Mediaș), D. Du- 
mitrache (C.C.A.) și Ion Ioniță 
(C.C.A.) au luat fiecare conducerea 
în alergare, ca pînă la urmă, să-i 
depășească Traian Matei (pina- 
mo), care reușește să treacă, pri
mul linia de sosire. In urma defec
țiunilor mecanice, I. Ioniță șj, Al. 
Teodorescu au abandonat. Iată cla
samentul: 1. Traian Matei (Dina
mo) 27:57.0, 2. I. Hafzag (Flacă
ra Mediaș) 28:01.7, 3. D. Dumi- 
traclie (C.C.A.) 28:08.9. In urma 
punctajului totalizat, titlul de cam
pion al R.P.R. a revenit lui Iosif 
Hatzag.

350 cmc. sport (19 ture). V. 
Szabo (Dinamo), după ce fusese 
mai întîi condus de G. Bereny 
(Dinamo) și mai apoi de P. lor- 
dăchescu (C.C.A.) reușește să-și 
adjudece victoria. In urma unei 
defecțiuni mecanice, G. Bereny 
(Dinamo), care totalizase pînă la 
această probă cel mai bun punc
taj, a fost obligat să abandoneze 
și prin aceasta să piardă și titlul 
de campion. Iată clasamentul: 1.
V. Szabo (Dinamo) 33:44.3, 2. P. 
lordăchescu (C.C.A.) 33:49.3, 3. V. 
Predescu (Metalul) 33:50.5. ..

500 cmc. sport (23 ture). Cursa 
de la care publicul spectator aș
tepta cel mai mult nu a putut da 
satisfacție, din cauza defecțiunilor 
mecanice pe care le-au suferit toți 
participants la această probă.
I. Olaru (Dinamo) a trecut primul 
linia de sosire, cîștigînd întrecerea 
dar aceasta nu cu prea mare ușu
rință. Spre sfîrșitul cursei, lui I. 
Olaru i s-a rupt suspensia la ma
șină. Gh. Mormocea, clasat pe lo
cul 2, a pierdut două ture din 
cauza țevii de eșapament căreia i 
se rupsese clema. N. BuTescu, cîș- 
t'gătorul sigur în această cursă, a 
trebuit să abandoneze în ultimul 
tur din cauza cut'ei de viteze care 
se blocase. Titlul de camnion al 
țării a revenit astfel lui Gh. Mor
mocea (C.C.A ). I. Olaru (Dinamo) 
a înregistrat timpul de 38:27.7.

750 cmc. sport (23 ture). Acea
sta a fost singura alergare din ca
drul campionatului a cărei desfă
șurare nu a prezentat nici un is
toric. Clasamentul: 1. M. Anto
nescu (C.C.A.): 40:59.8, 2. M‘. Ale- 
xandrescu (Metalul) 41:48.1. 3. V. 
Hirschvogel (Metalul Reșița)

PE VELODROMUL DINAMO
desfășurată pe 75 ture. El a înre
gistrat timpul de 44 min. 2Q sec. 
și a totalizat 66 pete. Pe locul 2 
s-a clasat A. Șelaru (Dinamo) cu 
43 pete, iar pe locul 3 Porec^anu 
de, la Recolta cu 33 pete.

In proba de urmărire fete s-au 
întrecut numai două alergătoare: 
Maria Bisag și Hermina Iuhasz. 
Invingînd-o pe Maria Bisag, Her
mina Iuhasz (Dinamo) a realizat 
și un timp foarte bun, 2 min. 59 
sec. 8/10. Această performanță 
obținută de Hermina Iuhasz con
firmă frumoasele posibilități pe 
care le-a dovedit cu prilejul cam
pionatelor R.P.R., cînd a întrecut-o 
în această probă pe Venera Ma
rinescu și s-a clasat pe Jocul 3.

La tandem, în finală, s-au în- 
tilnit echipajele Recoltei și ale 
Progresului Casa Scînteii. Echi
pajul Recolta, alcătuit din Dan 
Marin și Poreceanu, a reușit o 
frumoasa victorie asupra echipa
jului Progresul, format din Istra- 
te și Moraru. învingătorii au 
parcurs cele zece ture ale între
cerii în 5 min. 03 sec. 4/10. 

41:57.0, prezintă și situația locuri
lor ocupate de concurenți din pri
mul și pînă în ultimul tur. Titlul 
de campion al țării a revenit lui 
M. Antonescu (C.C.A.).

250 cmc. curse (23 ture). Con
curentul victorios în această probă
VI. Suceveanu (Metalul) este și 
singurul concurent clasat, N. Ni- 
culici (C.C.A.) și V. Arpad (Voin
ța Oradea) fiind obligați să aban
doneze. Prin aceasta, VI. Suce
veanu a devenit și campion al ță
rii la categoria respectivă.

350 cmc. curse (23 ture). In 
urma unei dispute foarte spectacu
loase C. Rădovici (Metalul) reu
șește să-și adjudece victoria după 
ce în prealabil, duelase mai multe 
ture cu Gh. Voiculescu (C.C.A.),

ANTONESCU văzut de Matty,M.

concurent care nu a putut trece 
linia de sosire din cauza unei de
fecțiuni mecanice. Clasamentul 
probei este următorul: I. C. Rado
vici (Metalul) 39:43.1, 2. N. Burcă 
(Progresul) 39:52.2. Titlul de 
campion al țării a revenit lui C. 
Radovici.

500 cme^ curse (23 ture). M. 
Cernescu ^Dinamo) a obținut vic
toria fără dificultate—timp 38:16.0 
— urmat de E. Somlo a cărui ma
șină nu a dat nici de data aceasta 
randament. M. Cernescu este și 
noul campion la categoria curse 
clasa 500 cmc.

500 cmc. ataș (19 ture). Victo
ria în această probă a fost obți
nută de cuplul J. Ionescu — Al. 
Schneider (Dinamo). Gh. Ion — 
C. Udrescu favoriții probei, au su
ferit o defecțiune mecanică în urma 
căreia au pierdut trei ture. Reluînd 
alergarea, ei nu au mai putut re
cupera. învingătorii au acoperit cele 
19 ture în 36:39.3. Pe locul 2 s-au 
clasat Murgu Șerban — St. Turea 
(Voința) iar pe locul 3 Gheorghe 
Ion — C. Udrescu. Titlul de cam
pioni ai țării a revenit totuși ulti
milor care au obținut cel mai bun 
punctaj.

750 cmc. ataș (19 ture). Ion 
Spiciu — Al. Huhn (C.C.A.) au 
repurtat și de data aceasta o fru
moasă victorie, reușind să depă
șească dîrzenia colegilor lor de a- 
sociație, M. Dănescu — H. Sitzler 
clasați pe locul 2. Pe locul 3 s-au 
clasat Stuhl Carol — L. Fragia- 
como (Locomotiva Tr. Severin). 
Primii au acoperit distanța în 
35:20.9. In urma acestei victorii I. 
Spiciu și Al. Huhn au devenit 
campionii țării

La automobile clasa pînă la 2 
1. titlul de camp:on al țării a re
venit lui Al. Ută (Dinamo) iar la 
clasa peste 2 1. rutinatului nostru 
automobilist Um Calciamt (Meta
lul Orașul Stalin).

G. ȘTF.FÂNFSCU

Campionatul feminin de șah 
al R. P. R.

CLUJ, (prin telefon de la sub- 
redacțîa noastră). —■ Sîmbătă sea
ră a luat sfirșit semifinala cam
pionatului feminin de șah al 
R.P.R., desfășurată în localitate.

lată ordinea în clasament:
1. Elena Ududek ^Locomotiva 

București) 9 pct.; 2. Rodica Rei- 
cher (Metalul București) 7*/2 pct.; 
3. Sanda Filipescu (Progresul 
București) 6’/2 pct.; 4. Eugenia 
Paul (Progresul București) 6 pct.; 
5. Elena Szabo (Progresul Cluj) 
5>/2 pct.; 6. Ileana Gaal (Progre
sul Cluj) 5 pct.; 7-8. Silvia Zam- 
firescu (Metalul București) 4'/2 
pct., Ida Killiger (Progresul Alba 
Iulia) 4'/2 pct.; 9. Anita Jigău 
(Progresul Cluj) 4 pct.; 10. Vetu- 
ria Topa (Progresul Cluj) 2‘/2 
pct.; 11. Gîrleanu Petruța (Știin
ța Orașul Stalin 0 pct.

Primele trei clasate vor parti
cipa la finala campionatului 
R.P.R. de șah feminin.

Concursul de natatie orgw-t de co’e^HvțiI
Textil Confecții

Gh. Enache a stabilit
Sîmbătă după amiază și dumi

nică dimineața s-a desfășurat la 
ștrandul Tineretului concursul de 
înot organizat de colectivul spor
tiv Voința Textil Confecții, in cin
stea celei de a 10-a aniversări a 
eliberării patriei noastre. Concur
sul a fost organizat cu scopul de 
a da secțiilor de natație ale co
lectivelor sportive din București 
posibilitatea să verifice stadiul de 
pregătire al înotătorilor, mai ales al 
juniorilor în vederea apropiatelor 
finale ale campionatelor R.P.R. 
Concursul a corespuns, înregistrîn- 
du-se o serie de rezultate bune. 
Astfel, Gheorghe Enache (Con
structorul), înotînd pe distanța 
de 200 m. spate seniori a 
realizat un nou record R.P.R. 
cu timpul de 2:43,7. Vechiul 
record datînd din 1953, îi apar
ținea lui Zoltan Hospodar de 
la Casa Centrală a Armatei, cu 
timpul de 2:44,8. De asemenea, în 
cursa de 400 m. liber senioare, 
Elisabeta Bock (Voința) a mers 
la 4”7/10 de recordul probei care-i 
aparține tot ei. Timpul înregis
trat de ea este de 6:07.7.

Din punct de vedere al organi
zării, merită a fi evidențiată însăși 
inițiativa acestui colectiv de a con
tribui la înviorarea activității com- 
petiționale a natației din Capitală. 
Au fost însă o scrie de lipsuri, în 
special în prima zi, cînd spectatorii 
n-au avut condiții favorabile pen
tru urmărirea probelor. Lipsa re
vine, în primul rînd, administra
ției ștrandului care, acordînd ba
zinul de 25 m. pentru ținerea 
concursului, n-a mutat și tribunele 
în jurul acestui bazin. De aseme
nea, lipsa unei stații de radioam
plificare, sau cel puțin a unei 
portvoce, a împiedicat urmărirea 
în bune condițiuni a concursului.

Au participat la concurs sportivi 
din asociațiile: Voința, Construc
torul, Știința, Progresul, Locomo
tiva, Rezervele de Muncă. Asocia
țiile Avîntul, Metalul, Flamura 
roșie n-au prezentat însă concu
renți.

La fel, neparticiparea înotători
lor de la C.C.A. și de la Dinamo 
(ne referim la cei rămași în Ca
pitală), este nejustificată. Faptul 
că nu aveau șanse de a ocupa lo
cul I pe echipe, din cauza absen
ței celor mai valoroși înotători, 
nu trebuia să împiedice aceste 
colective să-și prezinte sportivii și 
să obțină la probele individuale 
rezultate de valoare.

Trofeele cu care a fost dotat 
concursul au fost cîștigate de echi
pele Progresul (102 5 nuncte), Re
zervele de Muncă (92 puncte), 
Constructorul (58 nuncte), iar in
dividual de A. Schmaltzer (Voin
ța) și Liviu Birtolom (Construc

DESPRE MECIURILE CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 17
(Etapa 1 august)

Săpțămîn-a aceasta se reiau con
cursurile de pronosticuri prin con
cursul nr. 17 care se închide dumi
nică. In orașele lor. sau in sta
țiunile de odihnă unde își petrec 
zilele de concediu, participanții 
manifestă un viu interes pentru a- 
cest concurs care este unul dintre 
cele mai „tari".

După notația noastră de mai 
jos, I -este un meci internațional,— 
II, III și IV sînt meciuri din cam
pionatul categoriei A. meciurile 
V—XII și A, B. C, D — cele de 
rezervă — sînt meciuri din Cupa 
R.P.R. Desigur, un program întoc
mit în. așa fel îneît nu se poate să 
nu-i tenteze pe iubitorii sportului 
de a participa la concurs. Pentru 
a le veni în ajutor,«că privim puțin 
în urmă și să arătăm rezultatele 
meciurilor dintre aceste echipe:

I. C.C.A. — Dinamo Prcga. Se 
întîlnesc pentru prima oară într-un 
meci amical, campioana țării noas- 
stre și una din fruntașele fotba
lului cehoslovac. Asupra valorii 
oaspeților ne vom putea orienta 
mai bine după rezultatul pe care 
îl vor obține miercuri la Arad, cu 
Flamura roșie U.T.A., care, după 
cum se știe în turul campionatului 
a fost întrecută de C.C.A. cu 2—1.

II. Dinamo Orașul Stalin — Fla
mura roșie Arad. Rezultate din ul
timii ani: 1951: 2—2, 0—3; 1952: 
1—1, 3—0; 1953: 2—2. 2—1; 1954 
(la Arad) 0-—2. Dinamoviștii joa
că fără Hidișan. iar din echipa oas
peților lipsește unul dintre jucă
torii de bază: stoperul Dușan.

III. Minerul Petroșani — Progre
sul Oradea: 1950: 2—1. 2—2; 1951: 
3-2, 0-1; 1952: 1—2. 1-1; 1953: 
1—0, 0—2: 1954 (la Oradea) 1—0.

IV^Metalul C. Turzii — Locomo

tiv nou record R.P.R.
torul) ia băieți și de Ella Lobe I 
Ia fete, pentru cea mai -bună per B 
lormanță, calculată după tabela so 
vietică de punctaj. A impresiona > 
mult gestul consiliului colectivulu 
Voința T.C. care, deși s-a ciasa > 
pe locul 1, cu 241,5 puncte, a ințele: 
să acorde, în calitate de colecții 
organizator, Cupa „23 August’ 
echipei Brogresul, cea de lour 
clasată. Este un gest sportnr'care 
a bucurat nespus de mult pe par- . 
ticipanții la concurs.

Iată rezultatele tehnice înregis 
trate în cele două zile de concurs

ZIUA l-a: 100 m. liber: 1. D
Țintea (R.M.) 1:06.9; 2. C. Ciorbi' 
(Voința) 1:08,1; 400 Tiber senioa
re: E. Bock 6:07,7, M. Filipesci 
6:47,3 (amîndouă de la Voința); 100 
bras juniori: A. Schmaltzer (Voin- - 
ța) 1:20,4, L. Birtolom (Construc
torul) 1:20,4, Virgil Cupeș (R.M.) 
1:25,7, 100 m. fluture junioare și 
senioare: E. Lobel 1:33,5, Elisabe
ta Bratu 1:34,2; 100 m. liber se
nioare: S. Munteanu (R.M.) 1:49,7, 
lise Bielz (R.M.) 1:55,7; 100 m. 
spate juniori: C. Lkhiardopol 
(Progresul)’ 1:21,2, V. Pescaru 
(Voința) 1:28,0; 100 m. liber ju-„ 
niori cat. H-a: I. Oacheșu (Școala 
sportivă de elevi) 1:16,3, A. Stoians 
(R.M.) 1:19,3; 100 bras junioare:! 
Maria Bratu (Progresul) 1:35,5, E.- 
Vitan (Voința) 1:40,2, E. Movilă! 
(R.M.) 1:41,4; 25 bras fetiți lost 
(Știința) 25,6, Grigore (Șlrrflța); 
26.1. Piesa (Progresul) 26 7. ZIUA| 
a Il-a: 400 liber seniori C. Ciorbă) 
(Voința) 5:31,8. M. Ligner (Con-; 
structorul) 6:18,2. 100 liber junioare 
M. Filipescu (Voința) 1:26 0, C. 
Cîmpeanu (R.M.) 1:29,7. 100 m.f
fluture juniori A. Schmaltzer
fVoința) 1:18,9, C. Rostoceanu
(Locomotiva) 1:33,8; 290 bras se
nioare și junioare, Maria Bratu: 
(Progresul) 3:23,2, Ella Lobelf 
3:23 9, Olgo Badea (C.C.A.) 3:25,0,1 
Tache Doina (Progresul) 3:38,3,1 
100 m. spate juniori II: A. Stoian 
(R.M.) 1:38,7, M. Ursu (Construc
torul) 1:39,8, 100 spate seniori G. 
Enache (Constructorul) 1:14.8 C.f 
I ichiardopol (Progresul) 1:21 5,| 
200 bras seniori și juniori l-a: V. 
Pascal (Progresul) 3:02,6, V. Cu- 
neș (R.M.) 3:13.7. 100 bras tumoril. 
II: A. Stoian (R.M.) 1:34.5. Va- 
siliu (S.S.E.) 1:39,0, 100 soaie se- 
n:oare-junioare I si U- E Bratu 
(Progresul) 1:39.2. R. Pescaru 
(Voința) 1:46 7, 25 bras copii 10-1? i 
ani C. Frățilă (Locomotiva! 23.5,1 
B. Schuster (S.S.E! 23 6, P.
Maver (Progresul! 25.0, 50 bras 
fetite 12—14 ani C. A’’tz (Știinta) 
49 1; M. Rieger (StiintM 503. 
He!"a Lnstel LStiinta) 50.7. 4x100 
mixt seniori (Constructorul) 5:17.5. 
Voința 5:36.4. 4'T00 liber senioare: 
Voința 6:11.3,. Progresul 6:31.8.

tiva Timișoara: 1952: 0—1. 1—I; 
1954 (la Timișoara) 0—2.

. V. Flacăra Mediaș — Progresul 
Sibiu: Anul trecut la Mediaș, tot 
in Cupa R.P.R., echipele au ter
minat la egalitate 1 — 1 (0—0,
1-1). S-a calificat Progresul Sibiu 
care a jucat în deplasare.

VI. Metalul Sibiu—Metalul Sjga-
gul roșu. Gazdele au dispus de; . ■
talul Uzinele de tractoare Orh^u.I 
Stalin cu 11«—0, iar in campionat 
Metalul Steagul roșu a întrecut la 
limită aceeași echipă: 1—0.

VII. Locomotiva Oradea — Meta
lul Oradea. In turul campionatului, 
Locomotiva a învins cu 3—1, iar 
în campionatul de anul trecut Me
talul a învins cu 3—0 și 3-—1. In 
Cupa R.P.R,,. anul trecut, feroviarii 
au eliminat pe Metalul Oradea și 
chiar pe Progresul Oradea.

VIII. Locomotiva Arad — Con
structorul Arad: In tur: 0—1.

IX. Metalul Cimpina — Flacăra
Moreni: 1952: 0—0, 1—3; 1953:
1 — 1, 0—2 ; 1954 : (la Moreni) 1—1.

X. Știința Craiova — Flacăra Pi
tești. Anul trecut în Cupa R.P.R., 
studenții au obținut 2—2 cu Pro
gresul F.B. (fost Spartac F:B ).

XI. Progresul Focșani — Loco
motiva Pașcani: In tur: 1—2.

XII. Locomotiva Constanța—Me
talul Ploești: In tur 6—0.

In meciurile de rezervă, echinațg 
din categoria B vor avea de lu, 
cu formații din categorii inferioaTU 
Flamura roșie Buhuși va iuca la 
Moinești cu echipa locală Flacăra, 
Metalul Brăila se va deplasa la 
Ga’ati unde va primi replica echi
pei Metalul din localitate, iar Fla
mura roșie-Cluj și Flamura roșie 
Sf. Gheorghe, vor întilni, tot în de
plasare, Progres”! C’”j și resoect'v 
Flamura roșie Tg. Mureș.

F .



Selecționata ttaetn'ni — Flamura roșie Turda
11-1 (6-0)

Probe viu disputate in campionatul de canotaj a! juniorilor

TURDA 25 (prin telefon). Spre 
deosebire de întîlnirile anterioare. 
Selecționata tineretului a făcut azi 
la Turda una Sin cele mai bune 
partide ale sale, învingînd echipa 
Flamura roșie din localitate cu ca
tegoricul scor de 11—1 (6—0).

La fluierul arbitrului Schulder 
(București) echipele au intrat pe 
teren în următoarele formații:

SELECȚIONATA TINERETU
LUI : Toma — Ivănescu, Brînzei, 
V. Dumitrescu — Hidișan, Pereț 
— Suciu, Nicușor, Ene, Neagu, 
(Tătaru min. 60), Boroș.

FLAMURA ROȘIE : Stoian — 
Deghe (Crișan), Urse, Sătmă- 
rean I — Sătmărean II, Mora (Ni- 
culescu) — Cacoveanu, Foro, Holt- 
zer, Mișin și Palfi.

Nu trec decît două minute de 
la începerea partidei și selecționa
ta tineretului deschide scorul, prin 
golul marcat de Nicușor. In min. 
19, Nicușor marchează din nou 
trimițînd puternic balonul în poar
ta apărată de Stoian. In min. 21, 
fotbaliștii din Turda au ocazia să 
egaleze dar șutul lui Palfi este re
ținut cu siguranță de către To
ma. Localnicii au posibilitatea să 
reducă scorul în min. 30 și 36 
dar Cacoveanu ratează situații 
clare de gol. In continuare, se
lecționata tineretului are și ea 
ocazia să modifice scorul în min. 
28, 34 și mai ales în min. 37, cînd 
mingea trimisă de Neagu în 
poarta părăsită de Stoian este de
gajată în ultima instanță de că
tre Sătmărean I. Totuși, modifi
carea scorului se produce două 
minute mai tîrziu, cînd Ene, de la 
20 m. cpediază puternic balonul

ALTE MECIURI AMICALE
FLACĂRA PLOEȘTI—DINAMO 

BUCUREȘTI 1-3 (1-0).
PLOEȘTI, 25 (prin telefon). Sta

dionul Flacăra a găzduit astăzi 
după-amiază întîlnirea amicală 
dintre echipele Dinamo București 
și Flacăra Ploești, întîlnire urmă
rită cu mult interes de peste 3500 
de spectatori .întîlnirea s-a desfă
șurat pe un- timp frumos, iar am
bele echipe au manifestat în per
manență* o bună dispoziție de joc. 
Golurile au fost marcate, în or
dine, de: Motronea (min. 30), Că- 
linoiu (min. 56) și Ozon (min. 75 
și 89). Ca aspect general se poate 
spune că repriza a aparținut 
gazdelor, care au practicat un joc 
mai închegat. In repriza a Il-a, 
oaspeții desfășoară un joc mai bun, 
care se concretizează prin cele 3 ■ 
goluri marcate. Formațiile în care 
echipele au evoluat au fost urmă
toarele :

Dinamo București: Constanti-
nescu-Lazăr, Băcuț 11, Szoke (Fo- 
dor),—Nemeș, Băcuț I-Raica (Szo- 
ke), Toma, Ozon, Călinoiu, Suru.

Flacăra Ploești : Maroși (Ro- 
man)rPalionțu, Petrescu (Topșa), 
Topșa (Neacșu)-Cosmoe, Garbeloti- 
Motronea, Ăvasilichioae, Anatol, 
Fătu (Truică), Ștefănescu.

•C. SCaRLĂTESCU 
corespondent

ȘTIINTA TIMIȘOARA-SELEC- 
TIONĂTA ORAȘ1 LUI TIMI

ȘOARA 6-2 (t-1).
TIMIȘOARA, 25 (prin telefon).
Echipa Știința din localitate a 

întîlnit intr-un meci amical o se
lecționată a orașului Timișoara. 

■ Studenții au obținut victoria cu 
categoricul scor de 6-2 (1-1). De 
la Știința au. mureș) Georgescu 
(2), Lazăr (2), Dinulescu (1) și 

Milcti (1); iar pentru echipa selec
ționatei Bogdan (în proprie poar
tă) și Rujic (1).
METALUL HUNEDOARA-PRO-
. GREȘUL SIBIU 2-4 (2-3).

HUNEDOARA, 25 (prin telefon). 
Azi s-a defășurat în localitate în
tîlnirea amicală dintre echipele Me
talul Hunedoara și Progresul Si
biu. Meciul a fost viu disputat, oas
peții impresionind prin buna pregă
tire pe care au arătat-o. Privită 
sub acest aspect, victoria obținută 
de sibieni este pe deplin meritată. 
Golurile au fost înscrise, în ordine 
de: Hiizum (min. 3), Geamănu 
(min. 6), Silagy (min. 15), Voines- 

cu II (min. 25), Geamănu (min. 
44) și Silagy (min. 68).

‘ OV1DIU RAȚIU 
corespondent

FLAMURA ROSIE U.T.A. — ME
TALUL ORADEA 7-1 (2-1).

ARAD, 25 (prin telefon). In lo
calitate a avut loc eri după-amia

ză întîlnirea amicală dintre frun
tașa turului categoriei A și echipa 
Metalul din Oradea, Textiliștii, au 
practicat un joc foarte bun, în 
care toate compartimentele au do
vedit o deosebită vervă de joc. Go
lurile au fost marcate de Vaczi 
(de trei ori), Don (de două ori), 
Birău și Mercea pentru textiliști, 

plusa. In minutele 40 (Ene) și 
41 (Suciu), Flamura roșie mai 
primește încă două goluri. In min. 
43, după o cursă foarte spectacu
loasă, Boroș driblează întreaga 
apărare adversă și numai de la 
6 m. trimite mingea cu efect pe
cetluind scorul reprizei la 6—0.

La reluare, în poarta oaspeților 
intră Bîrtașu. Nu trec decit 5 
minute și selecționata tineretului 
își mărește avantajul prin golul 
marcat de Ene. In min. 57, Ca
coveanu pasează lui Holtzer care, 
de la 7 m„ trimite mingea în 
poartă, marcînd astfel primul și 
unicul gol al gazdelor.

Selecționata tineretului domină 
insistent și, în min. 68, Nicușor 
înscrie un gol, dintr-o centrare a 
lui Tătaru. Un minut mai tîrziu 
se marchează cel mai frumos gol 
al partidei. Pereț se îndreaptă 
spre poartă și șutează puternic de 
la circa 20 m. Mingea lovește ba
ra, revine in teren la Ene care 
reia din nou, dar tot în bară, apoi 
tot el — în foarfecă — trimite 
spectaculos în plasă, cu toată in
tervenția Iui Birtașu. Cel de-al ze
celea gol este marcat în min. 78. 
Tătaru a tras cu efect iar Birtașu, 
crezînd că mingea va trece peste 
bară nu a schițat nici un gest. 
In min. 85, la o centrare, Boroș 
interceptează și trimite puternic 
spre poarta lui Birtașu. Sătmă
rean II, voind să schimbe traiec
toria mingii, o introduce însă în 
propria poartă, astfel că rezulta
tul este de 11 — 1, scor cu care se 
ternîină partida.

E. BOCOS

în timp ce punctul de onoare al 
oaspeților a fost înscris de Me- 
lan. Flamura roșie U.T.A. a aliniat 
în acest joc următoarea formație: 
Kiss (Fuleiter)-Lupeș, (Sziics), 
Sziics (Manole), Farmați (Seres)- 
Kapas, Serfozo-Birău, Don, Vaczi, 
Mercea, Jtircă (Dumitrescu).

ST. WEINBERGER 
corespondent

METALUL CIMPINA—C.C.A.
2-3 (2-3)

CIMPINA 25 (prin telefon). — 
Cei 2000 spectatori care au urmă
rit întîlnirea amicală dintre echi
pele C.C.A. și Metalul din locali
tate au fost pe deplin satisfăcuți 
de calitatea acestui joc. Intr-ade
văr, atît militarii cit și metalur- 
giștii au furnizat un joc foarte 
bun sub raport tehnic. In mod 
special trebuie evidențiate apără
rile ambelor echipe, care au consti
tuit punctul „tare” în acest joc. 
Scorul a fost deschis de oaspeți, în 
min. 12, prin Mesaros. In minutul 
următor, gazdele egalează prin Za- 
liaria. Același jucător înscrie din 
nou în min. 18. După acest gol, 
militarii forțează alura și mai în
scriu, două goluri, prin Caricaș 
(min. 25 și 30).

ION RADULESCU 
corespondent 

PROGRESUL FOCSANI-FLACARA
MOREN1 2-2 (1-9)

încă de la începutul primei re
prize gazdele atacă insistent și 
reușesc să-și concretizeze superio
ritatea prin golul marcat de Co- 
man în, min. 4. Acțiunile se suc
ced cu repeziciune de la o poar
tă la alta, însă cele două echipe 
nu reușesc să mai înscrie.

După pauză, echipa din Moreni 
joacă mai bine și egalează prin 

' Tocan (min. 53) iar apoi ia con
ducerea, prin punctul marcat de 
Capoianu (min, 54). In min. 88, 
localnicii reușesc să stabilească 
scorul prin Comai, din lovitură 
de la 11 m.

A. CONSTANTINESCU 
corespondent •

PROGRESUL SATU MARE-LO- 
COMOT1VA TG. MUREȘ 1-5 (0-3) 

SATU MARE, 25 (prin telefon).
Ieri a avut loc în localitate întîl
nirea dintre Locomotiva Tg. Mu
reș și Progresul. Avînd în mod 
permanent inițiativa, feroviarii au 
cîstigat meciul cu categoricul scor 
de 5-1 (3-0).
METALUL BAIA MARE — LO
COMOTIVA TG. MUREȘ 0-1 (0-0) 

BAIA MARE 25 (prin telefon), 
întîlnirea amicală dintre cele două 
echipe disputată azi, a fost destul 
de echilibrată Singurul gol, înscris 
în min. 59 de Incze III, a fost 
acordat cu prea multă ușurință 
de către arbitrul A. Golomboș, 
deoarece atacantul feroviar se gă
sea în poziție de ofsaid. In gene
ral, meciul a fost presărat de du
rități.

V. SASARANIJ 
corespondent

Prima mare competiție de ca
notaj a anului, finala campiona
tului republican al juniorilor, dis
putată ieri dimineață pe lacul He
răstrău, a cunoscut un minunat 
succes, ridieîndu-se, din toate 
punctele de vedere, la nivelul ce
lor mai reușite competiții ale a- 
cestei discipline sportive. Partici
parea a fost mai numeroasă ca 
oricînd: au concurat aproape 300 
de tineri canotori, reprezentînd 8 
centre ale țării, ceea ce reprezin
tă cifre nemaiîntîlnite pînă acum 
într-un concurs de juniori oigani- 
zat la noi. Participarea numeroa
să, și în același timp valoroasă, 
a făcui ca unele probe să aibă o 
desfășurare pasionantă și să se 
ridice la un nivel tehnic remar
cabil. Este cazul probelor de : caiac 
2 băieți (în care primele cinci e- 
chipaje au sosit la diferență de 
numai o secundă Unul de celălalt, 
lucru rar întîlnit în întrecerile de 
canotaj), caiac 4 băieți, (la care 
s-a înregistrat cifra record de 10 
bărci concurente), canoe 10+1, 
schif 8+1 băieți. Concursul de 
ieri a constituit o frumoasă pro
pagandă pentru sporturile nautice. 
La aceasta a contribuit și buna 
oiganizare a întrecerilor.

In ceea ce privește rezultatele, 
vom remarca excelenta comportare 
a juniorilor prezentați de Tînărul 
dinamovist, care aii ocupat locul 
1 la patru din cele 13 probe. Cîte 
două titluri de cafipion au cu
cerit colectivele Flamura roșie 
Arad și Progresul Timișoara.

Iată acum o scurtă prezentare 
a probelor :

întrecerile au fost deschise de 
junioarele care s-au întrecut la 
SCHIF SIMPLU. Pipă la jumă
tatea distanței, cele 3 concurente 
s-au menținut pe același plan. In 
ultima parte, Ema Mihăilescu se 
distanțează și cîștigă ușor Re
zultate tehnice: 1. Ema Mihăilescu 
(Progresul Tim.) 5.04. — 2. Julieta 
Boicu (Metalul Buc.) 5.14. — 3. 
A. Goldenberg (Progr. București). 
La fel de ușor a cîștigat și Eca- 
terina Berlescu de la Tînărul di
namovist, în proba următoare 
(CAIAC SIMPLU). Interesantă a 
fost aici lupta pentru locul 3. Ar
bitrii au consemnat grmătorul re
zultat: 1. Ecaterina Berlescu (T. 
D.) 2.54. — 3. Judith Kalman
(Flamura roșie Arad) 3.07. — 3. 
Magda Popescu (T. D.) 3.19 —
4 Victoria Dumitrescu (Voința).

Se reia filmul
„întreceri sportive prietenești”

Ineapîr.d de astăzi iubitorii de 
sport vor putea revedea pe ecra
nele cinematografelor Maxim Gor
ki, Elena Pavel (sală și grădi
nă), multe clin momentele cele 

mai semnificative ale întrecerilor 
sportive internaționale care s-au 
desfășurat în ziiele Festivalului 
în Capitala țării noastre.

Filmul documentar „întreceri 
sportive prietenești", realizat în 
tehnicolor, îl va face pe spectator 
să retrăiască emoționantele întreceri 
atletice — probele de 110 m. gar
duri, 400 m. plat, săritura cu pră
jina, aruncarea ciocanului, ele., îl 
va purta la ștrandul Tineretului 
unde va vedea, printre altele, 
finala probei de 100 m. liber, 
spectaculoasele sărituri și viu dis
putatele jocuri de polo.. Obiectivul 
aparatului de filmat fost pre
zent și la dîrzele întreceri de ca
notaj de pe lacul Snagov, la 
turneul de volei, la jocurile de 
fotbal, Ia cursa ciclistă pe șosea, 
la concursurile de haltele și 
gimnastică, ș.a.m.d.

★
De mîine, marți, 27 iulie, va fi 

prezentat pe ecranele cinemato
grafelor București și Republica, 
filmul „Echipa de pe strada noas
tră",

Filmul înfățișează povestea unei 
echipe de fotbal alcătuită din pio
nieri, care, la început, își face an
trenamentul pe stradă și, deseori, 
sparge geamurile locuințelor din 
jur. Și, parcă e un făcut, casa pro
fesorului Sapojnikov este aceea 
care suferă cel mai mult de pe 
urma antrenamentelor micilor fot
baliști. Curînd, pionierii își ame
najează un teren pe care se an
trenează nestingheriți și fără să 
mai supere pe nimeni. După pri
mul meci, în care învinge cea mai 
puternică echipă de copii din car
tier, „echipa de pe strada noastră" 
cucerește susținători înfocați. chiar 
și în rîndurile celor ce considerau 
sportul ca o simplă pierdere de 
timp.

Pentru titlul de campion in pro
ba de CANOE DUBLU BĂIEȚI au 
luptat două echipaje de la Tînă
rul dinamovist. A cîștigat cuplul 
R Rădulescu + V Țepordei, în 2.55. 
urmat de echipajul I. Vasile«cu + 
C Florei, în 2 59.4. Pe Io ul 3.- 
Flamura roșie Arad (I Ker + 
Paul Aida) cu 3,04, apoi Locomo
tiva Buc. Locomotiva Galați și 
Avintul Reghin

O frumoasă surpriză a consti
tuit-o comportarea echipajului de 
SCHIF 4 + 1 VIȘLE FETE al 
Flamurii roșii Arad, (Letițio Do- 
brei. Ileana Benko, Marcela Avram, 
Hortensia Urcan + T. Marincaș) 
care a cîștigat sigur (4 min. 29) 
în fața Metalului Arad (4 min. 
33). Pe locul 3. Metalul Bucu
rești (4.54).

Dintre cei 8 concurenți ai pro
bei de CAIAC SIMPLU băieți, cel 
mai bun s-a arătat Cornel To- 
dea (T. D.), care, deși a trecut 
primul linia de sosire, cu un a- 
vans de șase secunde față de ur
mătorul clasat, a fost descalificat 
pentru nerespectarea culoarului. 
Astfel că, la această proba, arbi
trii au consemnat în foaia de con
curs următorul rezultat: 1. 4. Ko- 
zanețchi (Progresul Arad) 2.25. 
— 2. Doru Bărdaș (Locomotiva 
Timișoara) 2.27.3. 3. Vasile Geor
gescu (Locomotiva Sulina) 2 38.8.

In proba de CAIAC DUBLU 
FETE, echipajul Nicole Racoviță 
+ Cr. Mărgineanu a cîștigat de
tașat. O luptă strînsă s-a dat 
pentru locurile următoare. Rezul
tat final : 1. Tînărul dinamovist
(N. Racoviță Cr. Mărgineanu) 
2.38. — 2. Tînărul dinamovist 
(M. Vernescu + A. Fischrnan) — 

3. Progresul F.B. (E. Herișanu + 
Năstase).

O puternică revenire pe ultima 
sută de metri i-a adus lui Adalbert 
Cseh o frumoasă victorie în proba 
de SCHIF SIMPLU BĂIEȚI Cla
sament: 1. A. Cseh (Metalul Ti
mișoara) 4.01. — 2. M. Negulici 
(Progr. F.B.) 4.05. — 3. V. Con- 
stantinescu (Voința Buc.).

Și proba următoare a adus un 
titlu de campion Timișoarei... Com
ponentele echipajului de SCHIF 
8+1 al colectivului Constructo
rul, pornind cu un stroc foarte ri
dicat, și-au asigurat de la înce
put un avantaj pe care l-au mărit 
treptat. 1. Constructorul Timișoa
ra (E. Martin, M. Barati, M. Fa- 
bri, M. Fuzi, M. Niederkorn, J.

Mec’urile de
Prima favorită a campionatului 

de calificare în campionatul cate
goriei A la tenis — Locomotiva 
P.T.T. București — a cîștigat cu 
mare ușurință și întîlnirea susți
nută ieri în cadrul semifinalei a- 
cestei competiții. Jticînd» în depla
sare, la Craiova, Locomotiva P.T.T. 
a întrecut Locomotiva Craiova cu 
10-1, după un meci de factură sa
tisfăcătoare și urmărit de peste 
1.000 de spectatori. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate: Cirimbei (Loc. 
București )-Vătășescu (Loc. Craio
va) 2-0 (w-o), Tilden-Storsu
6-3,7-5.-Marinescu-Petrovici 6-3, 
6-l.-Marin-Simniceanu 6-2, 6-2.-
Tilden-Vătășescu 6-0, 6-2- Cirim- 
bei-Stocsu 6-0, 6-2. — (simplu
femei) Orenski-Sommer 6-2, 6-4,- 
M. Marinescu-V. Cortica 7-5, 5-7, 
4-6.-(dublu bărbați) Cirimbei-Til- 
den = Petrovici - Siminceanu 6-2, 
6-2.-(dublu femei) Orenski-M. Ma-

Cluj: etspă de pregătire în drumul spre Budapesta 
pentru sportivii care ne vor reprezenta la J.M.U.V.

(urmare din pag. l-a) 

toamnă și, de remarcat, primesc 
și aici ajutorul antrenorilor. In 
sfirșit, tot in timpul liber, gim
nastele și gimnaștii au dat îndru
mări sportivilor din colectivul uzi
nei.

In sala de gimnastică a liceu
lui de băieți nr. 2-maghiar, se 
pregătește lotul de scrimă. Pe 
planșă evoluează zilnic trăgători 
și trăgătoare atent sunravegheați 
de antrenorii lor. Ca toți ceilalți 
sportivi din loturi, scrimerii au un 
program variat din care nu lip
sesc, în primul rînd, sporturile 
complimentare. „Zilele trecute am 
jucat fotbal cu boxerii — ne spu
ne Cornel Georgescu și adaugă 
zîmbind: cu toate că noi sîntem 
...trăgători ei știu să se apere, așa 
că am terminat nedecis".

Fiindcă a venit vorba de fotbal, 
iată ce se petrece la lotul de fot
bal! Lotul a continuat să-și desă
vârșească pregătirea sub conduce

Jakobfi, P fțothmuler, D Sima + 
Schonberg^,). 3.42. 2. Metalul Bu
curești 4.07 3. Metalul Arad.

La CAIAC DUBLU BĂIEȚI, a 
fost o sosire foarte strînsă Pro
gresul F.B. a cîștigat cu un finiș 
impresionant, pe ultimii metri. Cla
samentul probei : 1. Progresul
F B (C Lucheanov +rM ' Dajdea) 
2.14. — 2. Metalul Buc (Radu
lescu + Roman) 2.15 — 3. Loco
motiva Arad (Gușat + Moriț). 
2.16. — 4. Voința Timișoara 2.17.
— 5. Flamura roșie Constanța 
2.18.

Timișorenii s-au remarcat ieri 
în special în probele de schif. Prin 
echipajul Progresul, ei au cîști
gat și la SCHIF 4 + 1 BĂIEȚI. 
Rezultatul: 7 Progresul Timișoa
ra (lancsus. Moldovan, Frohs, Ma
ier + Fenio) 3.28. — 2. Construc
torul Buc. 3.30.6. — 3. Voința 
Arad 3.34.8. — 4. Voința Bucureșt 
3.36.4.

O luptă pasionantă a fost cea 
de la CAIAC 4 BĂIEȚI, la care 
au concurat 10 ambarcațiuni. Cu 
100 de metri înainte de sosire era 
greu de prevăzut învingătorul ! 
Pînă la urmă, primele locuri au 
fost decise astfel: 1. Tînărul di
namovist (C. Rotaru O Pîslaru, 
N. Ciobanu, E. Popescu) 756. —
2. Progresul F.B. 1.57.6. — 3. 
Locomotiva Galați 2.00.8. — 4. Lo
comotiva Sulina. 5. Avîntul Rc* 
ghin.

Sportivii constănțeni au cîștigat 
un valoros titlu de campioni la 
proba de CANOE 10+1 unde e- 
chipajul Flamurii roșii a între
cut pe ultimii zeci de metri pe 
Avîntul Tg. Mureș și Flamura ro
șie Constanța. Rezultat: 1. Fla
mura roșie Constanța (Geanoglu 
+ Cernamoreț, Teodorescu, Cozma. 
Dracula, Burcă, Stefanov, Măiuș, 
Crigore, Serghei, Conțalenco) 2.07.
— 2. Avîntul Tg. Mureș 2.09. — 
3 Tînărul dinamovist 2.10.8. — 4. 
Flamura roșie Galați 2.16:8. — 
5. Locomotiva București.

In clasica probă de SCHIF 8+1 
BĂIEȚI, componenții echipajului 
Flamurii roșii Arad au cîștiga:. 
printr-un splendid efort de voin
ță, pe ultimii metri, cu ..un cioc 
de barcă". 1. Flamura roșie Arad 
(Dețeanu, Orgovici, Heidrich. Mi- 
lincovici, Naghi, Kery. Varga, 
Kraft + Marincaș) 3.08. —’ 2. Me
talul E.M. Timișoara 3.09. — 3. 
Metalul București 3.14.

R. URZ1CEANU

ten’s de ieri
rineseu = Somniei-V. Cortica 6-2, 
6-1.- (dublu mixt) Orenski-T. Ma- 
rinescu= Sommer-Petrovici 3-6, 
6-1, 6-3.

In cealaltă semifinală, Flamura 
roșie Oradea a întrecut la Cluj 
Metalul Cluj cu 6-5.

La Arad a avut loc întîlnirea 
din cadrul campionatului catego
riei A, dintre Progresul Finanțe 
Bănci și Flamura roșie U.T.A. E- 
chipa arădană a realizat un fru
mos succes, cîștigînd meciul cu 
scorul de 7-4. In această partidă 
una din cele mai frumoase perfor
manțe a fost realizată de Lo win
ger, care l-a întrecut pe Tudorel 
Bădin cu 3-1.

La Tg. Mureș, tînăra echipă a 
Științei București a întrecut Pro
gresul din localitate cu 8-3. La 
Cluj, Progresul Cluj a cîștigat me
ciul cu Dinamo București, deoare
ce Dinamo nu s-a prezentat.

rea antrenorilor Dobai, Mladin și 
Botescu. A doua întîlnire susținu
tă cu echipa maghiară Haladas 
a arătat un progres în ceea ce pri
vește condiția fizică și omogeni
tatea selecționatei noastre. Jocul, 
desfășurat într-o alură vie de la 
un capăt la altul,, a fost deseori 
aplaudat de publicul clujean care 
a umplut pînă la refuz tribunele.

In ziua de 21 iulie au. sosit la 
Cluj alte două loturi. Cel de lup
te care a început imediat pregăti
rea la pateul Babeș și lotul cicliș
tilor de șosea care, de asemenea, 
era preocupat să „ruleze" pe coa
sta Feleacului chiar în ziua aceea.

Nu trebuie să ne mire această 
grabă a lor. Ca toți ceilalți, vor 
să plece la Budapesta cît mai bine 
pregătiți pentru a contribui, prin 
performanțele lor, la mărirea 
prestigiului patriei, pe tărîmul 

j prieteneștilor lupte spori ive
c'°ORTUL popular 
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CAMPIONATUL REPUBLICAN DE POLO
ORADEA (prin telefon de la 

trimisul nostru). — In bazinul 
dm localitate s-a disputat ieri, in- 
cepind de la ora 17,30, meciul de 
polo pe apă dintre echipele Con
structorul Oradea și Progresul 
București. Jocul, extrem de dur, 
a fost influențat de arbitrajul 
slab prestat de Leitersdorfer 
(Cluj). Din cauza bazinului ne
regulamentar (într-o parte a ba
zinului jucătorii și — ceea ce 
este rnai grav — și portarul, stau 
cu picioarele pe fund), arbitrul n-a 
apreciat just fazele petrecute în 
această parte a bazinului, dînd 
decizii care au influențat direct 
rezultatul. De exemplu, golul în
scris de Szabo (Constructorul), a 
fost realizat în timp ce jucătorul 
stătea cu picioarele pe fundul ba
zinului.

Jocul 
nare a 
reușesc 
traatacă 
min. 4, 
Repriza 
de 1-0 
cea de

Construciorul joacă rnai bine, 
dar oaspeții sînt cei care înscriu. 
După un schimb frumos între Bă
diță și Angelescu, ultimul înscrie 
egalind situația. In min. 7 Szabo 
ridică scorul la 2-1 pentru echi
pa sa dar, cu două secunde îna
inte de sfîrșitul jocului, Bădiță 
aduce egalarea Meciul ia sfîrșit 
cu rezultatul 2-2 (1-0). Echipele 
au jucat în următoarele formații: 
Constructorul: Hegyessy, Ilea, Fi
lip, Andrassy, Szabo, Pecsi, Fe- 
renczi. Progresul: Precup, Vasi- 

liu, Angelescu, Dumitru. Popescu, 
Bădiță, Manciu.

la Flamura 
Szatmary de

roșie și Gyula 
la Progresul.

R. FISCH

T. ROIBU

începe în nota de domi- 
bucureștenilor, dar ei nu 

înscrie. Orădenii con- 
înscriu prin Pecsi 

poziție de centru fix. 
sfîrșit cu rezultatul

să
și

din
ia

în favoarea gazdelor. In 
a doua parte a meciului.

CLUJ, (prin telefon de la sub- 
redaqția noastră).—1000 de spec
tatori au asistat la intîinirea de 
polo din cadrul campionatului re
publican între Progresul Cluj și 
Flamura roșie Timișoara. Net su
periori, timișorenii au cîștigat cu 
scorul de 5-1 (2-1). Au marcat:
Torok (3). Gavrilă, Tamas în pro- 
pria-i poartă pentru . timișoreni 
și Szatmary pentru clujeni. S-au 
remarcat Torok și Weinreich de

TG.-MUREȘ (prin telefon). — 
Contind pentru campionatul re
publican de polo pe apă, s-a dis
putat ieri în localitate întilnirea 
dintre formația locală Progresul 
Tg. Mureș și Tînărul Dinamovist. 
Jocul a fost extrem de spectaculos, 
cu faze frumoase la ambele porți. 
Scorul de 8-2 este prea sever, de
oarece Tînărul Dinamovist a avut 
destule ocazii de gol pe care însă 
imprecizia atacanților bucureșteni 
le-a ratat. Arbitrajuț prestat de 
Orosz (Cluj) foarte slab. Au mar
cat: Kelemen (3), Meder (3), 
Both (2), pentru Progr. Tg.Mureș 
și Zahan și Cociuban pentru T.D. 
Echipele au intrat în următoarele 
formații: Progresul Tg. Mureș: 
Deak, Fodor, Both, Meder, _Veres, 
Kelemen 
Dinamovist: 
Măndoiu, Zahan, 
seu și Bordi.

Atila și Rigo. Tînărul 
Samoilă, Kelemen, 

Cociuban, Ione-

LIVIU BLAJ
corespondent

Concurs de gimnastică la Cluj In cinstea Zilei Flotei Maritime

cu loturile
CLUJ, 25 (Prin telefon de la 

subredacția noastră). — In sala 
de gimnastică a uzinelor „Ianos 
Herbak" din localitate a avut loc, 
simbătă și duminică, un concurs 
al lotului care urmează să repre
zinte tineretul nostru studios în 
concursul de gimnastică din cadrul 
J.M.U.V.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de ^Agneta Hoffman (E. 
Leuștean nu a participat) și Andrei 
Kerekeș.

Hoffman s-a 
și paralele, iar 
paralele.

1. A. Hoffman 73,40 
Vătășoiu 72,55 pte.; 3. 
71,15 pte.; 4. E. Do- 
70,60 pte. ; 5. I. Gyar-

a U.R.S.S.

impus la sărituri 
Kerekeș la inele și

republicane
Iată cum se prezintă clasamen

tele individual compuse: in proba 
feminină : 
pte. ; 2. E. 
E. Slavici 
brovOlschi
faș 68,75 pte.; 6. A. Penciu 67,55 
pte.; 7. A. Țicu 63,30 pte.

In proba masculină: 1. A. Ke
rekeș 109,05 pte. ; 2. I. Focht
103,55 pte. ; 3. F. Kocsis 91,75 pte.; 

4. V. Murguleț 86,70 pte. ; 5. C. 
Bedo 82,20 pte.

Fr. Orendi, fiind accidentat la 
un deget, nu a luat parte la con
curs.

In întreaga Uniune 
sărbătorit duminică 
Maritime a U.R.S S. 
întreg poporul, sportivii sovietici 
au cinstit măreața sărbătoare luînd 
parte la numeroase întreceri.

In cinstea Zilei Flotei Maritime 
a U.R.S.S. a fost dat simbătă 
startul unei uriașe ștafete de 
înot care va străbate apele flu
viului Cuban, ale Mării de Azov 
și ale Mării Negre. Traseul șta
fetei măsoară 1575 km. Peste 
50.000 de participanți vor duce 
ștafeta pe drum de apă, urmînd 
ca la 8 august, la Krasnodar, să 
aibă loc sosirea festivă.

Sovietică s-a
Ziua Flotei 
Alături de

Dinamo 
cu F.

Moscova a terminat la egalitate 
C. Austria M

Campionatele mondiale de caiac și canoe
Macon
(R.P.R.) s-a calificat 
de caiac simplu —

de la
— Mircea Anastasescu

pentru finala probei

numeroase țări

concursului, un 
repurtat repre-

In mica localitate Mațon din 
Franța au început simbătă cam
pionatele mondiale de caiac și 
canoe la care participă cei mai 
buni sportivi din 
ale lumii.

In prima zi a 
succes deosebit a
zentantul nostru, maestrul sportu
lui Mircea Anastasescu. Luînd 
parte la proba de caiac simplu, 
pe distanța de 500 metri, el a 
cîștigat cea de a treia semifinală, 
tnregistrînd cu 2:00,8 cel mai bun 
timp al zilei. Concurentul romîn 
a întrecut o serie de caiaciști de 
valoare, cum ar fi Mittenberger 
(Germania occidentală), Cristian- 
sen (Danemarca), Warburge (Bel
gia) și Gantois (Franța). In felul 
acesta reprezentantul nostru s-a 
calificat în finala probei. Celelalte

două semifinale au fost cîștigafe 
de Hatlaczky (R.P. Ungară) și 
Steinheuer (Germania occiden
tală).

In cadrul probelor de canoe, un 
succes strălucit a fost repurtat de 
reprezentanții R. Cehoslovace și 
R. P. Ungare. Astfel, în proba de 
canoe simplu (10.000 m.), titlul 
de campion al lumii și medalia 
de aur a revenit cehoslovacului 
Vokner, care a parcurs distanța 
în 56:50,0. Pe locul secund s-a 
clasat compatriotul său Capek. 
Proba de canoe dublu (10.000 m.) 
a revenit perechii maghiare Wie
land, Valmay, în timpul de 
53.14,2. Pe locul II s-a clasat 

tot o pereche maghiară Csoiiica, 
Szatvary. Locul III a revenit.pe
rechii R. Cehoslovace.

Campionatele continuă.

A luat sfîrșit turul 
campionatului de fotbal

al R. Cehoslovace

Intilnirile internaționale
ale fotbaliștilor polonezi

Simbătă, a avut loc pe stadio
nul Prater din Viena, cel de al 
doilea meci al echipei Dinamo 
Moscova care a întîlnit de data 
aceasta echipa F. C. Austria. Un 
număr foarte mare de spectatori, 
impresionați de jocul frumos pres
tat de dinamoviști, în meciul cu 
Rapid, au ținut șă asiste la 
luind loc în tribună.

Meciul a 
minare a 
min. 19, la 
tremul II in 
să printr-o

joc,

do-
In

ex-

început în nota de 
echipei sovietice, 
o lovitură de colț, 
introduce minge a în pla- 
frumoasă lovitură cu 

capul. Tabela 
scorul de 1-0

de marcaj indică 
in favoarea dina-

moviștilor. Atacurile se succed cu 
repeziciune la ambele porți, dar 
portarii, în bună formă, lămuresc 
situațiile dificile. Pînă la pauză, 
scorul rămîne neschimbat. In cea 
de a Il-a repriză, la un contra
atac, echipa austriacă reușește să 
egaleze. In continuare, deși domi
narea este de partea lor, dinamo- 
viștii nu reușesc să mai înscrie, 
astfel că meciul acesta, frumos și 
spectaculos, ia sfîrșit cu un re
zultat de egalitate. După încheie
rea jocului, zecile de mii de spec
tatori au aplaudat îndelung echipa 
sovietică.

Turneul echipei Dozsa 
Budapesta 

in R. Cehoslovacă
KLADNO. — In localitate s-a 

desfășurat meciul internațional de 
fotbal dintre echipele Dozsa Buda
pesta și Banik din localitate. După 
un joc presărat cu faze frumoase, 
victoria a revenit echipei gazde 
cu scorul de 4—2 (0—1). Punctele 
învingătorilor au fost înscrise de : 
Bem, Fabera, Fous și Vencek. Pen- 
•tru oaspeți 
două ori.

au înscris: Szusza de

TURUL

înalte distincții acordate sportivilor polonezi
VARȘOVIA. — Cu prilejul inau

gurării celei de Il-a Spartachiade 
pe întreaga Polonie, Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport din 
R. P Polonă a acordat distincții 
ne „Maestru emerit al sportului" 
și „Activist emerit în domeniul 
culturii fizice și sportului".

Au primit titlul de „Maestru
emerit al soortului" : Chromik.

Kiszka și Sidlo (atletism), Dro- 
gosz și Krusa (box), CebUla (an
trenor de fotbal și jucător), Wieczo
rek (schi), Folwarczny (caiac).

Distincția de „Activist emerit în 
domeniul culturii fizice și sportu
lui" a fost acordată următorilor 
activiști : Dregiewicz, Kliszejko, 
W. Kuchar, Lechman, Leszko, Mil
ler. Oldak, Orlowicz și Wirszillo.

Simbătă, pe distanța Le Puv- 
Lyon, de-a lungul a 194 km., s-a 
desfășurat cea de a 16-a etapă a 
turului Franței. Ca și în etapa 
precedentă, acalmia a domnit în 
rîndul participanților, fapt care 
reiese și din media orară destul 
de scăzută (în jurul a 32 km.}. 
La sprintul final, victoria a re
venit ciclistului francez Jean Fo-

Noi recorduri ale înotătorilor 
din R. P. Chineză

Belgia cere dreptul de organizare

SANHAI.—In cadrul campiona
telor de natație ale Armatei Popu
lare din R. P. Chineză sportivii chi
nezi au reușit să stabilească 7 noi 
recorduri ale țării. Merită a fi rele
vată performanta realizată de spor
tivul Li Si Cing, care a înregistrat 
timpul de 20:13,4 la proba de 
1500 m. stil liber.

CampionstpiR europene 
lie patinaj artistic pe anul 1955 
se vor desfășura la Budapesta

LONDRA. — Campionatele euro
pene de patinaj artistic pe anul 
1955, care inițial trebuiau să se 
desfășoare la Londra, se vor des
fășura la Budapesta.

a campionatelor mondiale de fotbal
După cum se știe, dreptul oficial 

de organizare a campionatelor 
mondiale de fotbal din anul 1958 
a fost acordat Suediei. Nu este 
exclus însă ca ele să se desfă
șoare în... Belgia.

In anul 1958 va avea loc în 
capitala Belgiei o mare expoziție 
internațională care va cuprinde cele 
mai diferite domenii de activitate. 
Ținînd seama de acest lucru, Fe
derația belgiană de fotbal a făcut 
o cerere în acest sens noului pre
ședinte al F.I F A., Seeldrayers, 
prin care cere ca turneul celor mai 
bune echipe de fotbal din lume să 
se desfășoare în Belgia cu prilejul 
acestei expoziții, intr-o declarație 
făcută presei, noul președinte a 
subliniat că șansele Belgiei nu 
sînt mari. însă sînt '■pale

PRAGA. — Prin disputarea ulti
melor mecirui restante ,a luat sfîr
șit turul campionatului de fotbal al 
R. Cehoslovace. Meciurile restante 
disputate în cursul săptămînii tre
cute au fost următorele : U.D.A.- 
Praga a reușit să dispună la scor 
de echipa minerilor din Kladno 
„Banik”, cu scorul de 3—0. Spar
tak Praga Stalingrad a dispus la 
limită de echipa Tankista Praga, 
cu scorul de 2—1. Echipa aviatori
lor Kridla Vlasti a terminat la 
egalitate cu minerii din Ostrava
1— 1, iar Jiskra Zili-na a dispus 
de Tatran Preșov cu scorul de
2— 0. Returul campionatului va fi 
reluat la 15 august.

Titlul de carhpioană a turului a 
revenit echipei Spartak .Sokolovo 
Praga, care a totalizat 16 puncte. 
Pe locul următor se află echipa Ba
nik Ostrava cu 15 puncte, iar pe 
locul trei se află echipa Slovan 
Bratislava cu 14

FRANȚEI
puncte.

parcurs distanța
58 sec. El a în-

restier, care a 
în 5 h 58 min. 
trecut pe olandezul Breenen și pe 
compatriotul său Viteppa. In plu
tonul fruntașilor nu s-au produs 
modificări, francezul Louison Bo- 
bet. continuînd să conducă în cla
sament. Ieri a fost zi de odihnă 
la Lyon, urmînd ca astăzi să se 
desfășoare cea de a 17-a etapă.

VARȘOVIA. — In R. P. Polonă 
se află în turneu echipa maghiară 
de fotbal Vasas Budapesta. Primul 
meci al oaspeților maghiari s-a des
fășurat la Poznan unde echipa Va
sas a întîlnit reprezentativa ora
șului Poznan. Jocul s-a terminat 
la egalitate 2—2 (1—1). Punctele 
echipei gazde au fost înscrise de 
Aniola. Pentru oaspeți au marcat 
Bako și Peller.

Ieri, echipa Vasas a jucat Ia 
Varșovia cu
R. P. Polone iar la 
jTica la Lodz cu reprezentativa B 
a R. P. Polone.

Fotbaliștii polonezi susțin aceste 
întîlniri în vederea meciurilor in
ternaționale pe care le vor disputa 
în curind. Prima întîlnire va 
avea loc la 8 august. Ta Varșovia 
se vor întîlni echipele reprezen
tative A și de juniori ale R. P. 
Polone și R. P. Bulgaria, iar la 
Sofia reprezentativele secunde ale 
celor două țări.

In vederea acestor meciuri a fost 
selecționat următorul lot de jucă
tori : portari: Szymkowiak, Sztefa- 
niszin, Pajor, Wyrobek, fundași: 
Walkzak, Durniolî, Korynt, Glimas, 
Hejosz, Cichon, mijlocași centru: 
Orlowski, Kaszuha, Pocwa. mijlo
cași stingă: Suszczik, Jankzik, 
Grziwocz, mijlocași dreapla : Kau
der. Zientara. Bieniek, extreme 
dreapta: Sasiadek, Jezierski,
Kroczek, interi dreapta: Brychy. 
Trampisz, Piatek, centri atacanfi: 
Kepny, Kokot, interi stingă: Cies- 
lik, Pohl I, Baszkiewicz, extreme 
stingă: Mordarski și Wiszinewski.

reprezentativa A a
28 iulie va

Actualități sportive din
« Colectivul sportiv ai combina

tului de in din orașul Orșa se 
poate considera pe ibună dreptate 
unul dintre cele mai bune colective 
din Bielorusia. Tinerii muncitori 
din această întreprindere sint 
membri ai asociației sportive 
„Krasnoie Znamia".

Pe stadionul sportiv al combi
natului domnește o mare însufle
țire după terminarea zilei de mun
că. Sub îndrumarea antrenorilor, 
atleții, gimnaștii, jucătorii de te
nis, volei și baschet își arată mă
iestria. La dispoziția sportivilor 
sînt piste de atletism, terenuri de 
tenis, volei, baschet și gorodki. 
In palatul de cultură al întreprin
derii s-a amenajat o sală de gim
nastică, iar anul viitor baza spor
tivă a uzinei va fi îmbogățită cu 
bazine de înot.

Colectivul sportiv al combinatu
lui devine pe an ce trece tot mai 
numeros. Sportivii combinatului au 
cîștigat 
tate cu 
orașe și

membri ai echipajelor de iahturi.
In prima zi a întrecerii un mare 

interes au stîrnit cursele pe iahtu
rile clasa „Olimpik". Bărbații s-au 
întrecut pe o distanță de 15 mile, 
iar femeile pe o distanță de 5 mile. 
Cursele s-au desfășurat pe timp 
de ploaie. Țotuși, aceasta nu 
scăzut dirzenia luptei 
învingători au 
Boris llin și

a 
sportive, 

ieșit tinerii sportivi 
Tatiana Pimenova.

cîteva zile, pe sta- 
al orașului Frunze

U. R. S. S.
ferite sporturi. Elevii din Kirghi
zia fac deseori ascensiuni pe mun
te și excursii turistice. De curind, 
un grup mare de elevi din orașul 
Frunze a întreprins o ascensiune, 
de cîteva zile peste culmile mun
ților Tianșanul central.

majoritatea locurilor do- 
premii în întrecerile dintre 
regiuni.

• Pe
întrecerile
U.R.S.S. la vele. Pentru titlul de 
campion al țării se întrec 600

lacul Kiș au început 
pentru campionatul

• Timp de 
dionul central 
a avut loc spartachiada tradițio
nală a elevilor din Kirghizia. In 
cursul acestor întreceri tinerii spor
tivi au stabilit nouă recorduri de 
juniori ale republicii. La întrece
rile care au precedat spartachiada 
au participat aproximativ 120.000 
de elevi.

In Kirghizia, ca și în alte re
publici sovietice, cultura fizică o- 
cupă un Ioc însemnat în activitatea 
de educare a elevilor. Tinerii șco
lari au la dispoziția lor un număr 
mare de instalații sportive. In 
institutele de învățămînt din Kir
ghizia sînt organizate peste 2.000 
de secții sportive, cuprinzînd di-

» In cele mai multe regiuni din, 
U.R.S.S. vara este în toi, dar în 
Sahalin ea a început de curind. In 
toate orașele și marile localități 
din partea de nord a insulei a fost 
inaugurat sezonul sportiv de vară. 
Festivitățile au început cu o fru
moasă paradă a sportivilor. Apoi 
s-au desfășurat concursuri de atle
tism. Primele locuri în cursa de 
100 m. plat au fost ocupate de Sa- 
modinskaia și Ldmkin, reprezen
tanții asociației „Dinamo" din ca
pitala insulei. Interesante au fost 
întrecerile dintre echipele de volei 
și de fotbal.

In cadrul asociației „Krasnaîa 
Zvezda" au început întrecerile în
tre 15 echipe de fotbal ale gospo
dăriilor forestiere pentru desemna
rea campioanei regionale.
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