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Tehnica asigură succesul
ÎNTRECERILE sportive contem-
4 porane ne-au făcut martorii u- 

nor recorduri și performanțe de va
loare excepțională, la care nu în
drăzneau să se gîndească odinioară,, 
nici chiar cei mai temerari vizio
nari. Asistăm astăzi la performanțe 
constante de peste 60 metri 
la aruncarea ciocanului, sulița 
zboară dincolo de 80 m. iar 
discul aproape de ' 60. Tot 
mai multi s'nt săritorii care 
trec ștacheta înălțată la 2 metri și 
mai sus. La o adevărată virtuozi
tate au ajuns evoluțiile gimnaștilor. 
A crescut mult măiestria voleiba
liștilor, baschetbaliștilor, jucătorilor 
de tenis de masă. Coboară vertigi
nos cifrele recordurilor de înot. 
Cine ar fi cutezat altădată să a- 
iirme că 160 m. bras vor fi înotați 
în mai puțin de 1 min. 10. sec. ? 
Și acum iată că există deodată doi 
înotători care realizează asemenea 
performanțe !

După cum vedem, în ultimul timp 
nivelul performanțelor a atins va
lori ridicate și este ușor de înțeles 
că aceste rezultate nu pot fi ajunse 
și mai cu seamă întrecute decît pe 
baza perfecționării pînă în cele mai 
mici amănunte a tehnicii sportive.

A existat multă vreme tendința 
de a axa pregătirile sportivilor mai 
mult pe dezvoltarea calităților fi
zice, iar rezolvarea problemei sal
tului calitativ s-a căutat a se ob
ține pe calea perfecționării tacticii. 
In acest răstimp tehnica a fost ne
glijată. Or, știut este că pregăti
rea fizică generală și o tactică co
rectă joacă fără îndoială un rol 
important in obținerea succesului. 
Aceste calități însă pot aduce vic
torii numai ^tunci cind sînt dublate 
de o tehnică înaintată.

Specialiștii sovietici au meritul 
de a fi demonstrat, și nu numai teo
retic, importanța execuției tehnice 
in sport. Ei au indicat în mod prac
tic aplicarea acestui principiu de 
bază care a ridicat cultura fizică la
rangul de știință. Fără îndoială că, 
datorită muncii asidue, datorită 
cercetărilor necontenite făcute de 
antrenorii sovietici, sîntem astăzi 
în posesia unor date excepționale 
in domeniul tehnicii sportive, in 
domeniul tehnicii feluritelor probe 
și discipline. Colaborind strîns cu 
oamenii de știință, cu antrenorii, 
sportivii sovietici au fost deschiză
tori de drumuri noi, revoluționind o 
serie întreagă de principii de an
trenament și de pregătire, dar mai 

leu seamă, deschizînd perspective 
nebănuite în tehnica unor probe în 

{care părea că totul este cunoscut.
Este imposibil să concepem pro

gresul aruncării discului fără să le
găm strîns de aceasta numele Ni- 

. riei Dumbadze și al soțului său, an
trenorul Boris Diacikov, după cum 

mumele lui Ciukarin, Saghinian, 
Muratov, AzaFlân rămin pentru 
totdeauna legate de progresul gim
nasticii. Maria Isakova, Boris Șil- 
Ikov, Rimma .Jukova, Oleg Goncea- 
renko au adus un aport excepțio
nal in dezvoltarea patinajului 
viteză, așa cum Vladimir Kazanțev 
și lurii Lituev au revoluționat teh- 

juica alergărilor peste obstacole și 
tot așa cum Leonid Scerbakov cu
celebrul său „pas de lăcustă” a 
înscris o pagină cu totul ine
dită în tehnica triplului salt.

Desigur că pot fi date sumede
nie de exemple în acest domeniu, 
:ăci marea majoritate a sporti

Campionatele mondiale de parașutism
1 PARIS 5 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 5 august pe aeroportul Saint 
jfand din Paris s-a desfășurat 
■prima probă din cadrul campiona
telor mondiale de parașutism. A- 

eastă probă a constat din două 
. p;irituri de la înălțimea de 1500 m. 
Bi a contat pentru precizia deschi
derii la timp a parașutei și pentru 
figuranta aterizării. 

vilor sovietici sînt desăvîrșiți teh
nicieni. Ne-am convins de aceasta 
în întîlnirile în care ei au fost par
teneri de întrecere sportivilor din 

W^vra noastră și, de fiecare dată, 
sportivii noștri au cules neprețuite 
învățăminte de Ia prietenii lor.

Folosind pe scară largă experi
ența sovietică, mulți sportivi ro- 
mîni au făcut pași importanți îna
inte pe drumul ridicării măiestriei, 
pe drumul îmbunătățirii tehnicii 
sportive. Avem astăzi o serie de 
excelenți tehnicieni în multe probe 
și discipline. Un exemplu admira
bil al îmbinării creatoare a teoriei 
cu practica ni-1 dă maestrul spor
tului Ioan Sbter care, după o înde
lungată activitate pe stadion, a a- 
juns la concluzia că tehnica pe ca
re a folosit-o în trecerea ștachetei 
nu-i mai poate asigura un progres 
considerabil. Cu îndrăzneala carac
teristică sportivului de tip nou, el 
a adoptat o tehnică nouă, mai e- 
conomică și, dintr-odată, și-a ega
lat propriul record, reușind cu 2,03 
in. a doua performanță europeană 
a anului.

Dezvoltîndu-și calitățile fizice și 
perfecționlndu-și tehnica, își îm
bunătățesc rezultatele aruncătorii 
de ciocan, sulițașii, alergătorii 
peste garduri. Invățind necontenit 
din experiența sovietică, gimnastele 
noastre au repurtat un strălucit 
succes internațional, clasindu-se pe 
locul 4 la campionatele mondiale. 
Și-au îmbunătățit tehnica rugbiștii, 
canotorii, scrimerii.

Cu toate aceste progrese, în mul
te discipline tehnica sportivilor noș
tri, chiar și a celor fruntași, mai 
lasă mult de dorit.

In primul riad, trebuie să remar
căm că mulți antrenori subaprecia- 
ză importanța însușirii de către 
sportivi a unei tehnici înaintate. La 
unii dintre ei mai persistă vechea 
metodă empirică de predare a teh
nicii, prin care antrenorul îl face 
pe sportiv copia sa -fidelă. Se înțe
lege că asemenea „metode”, in care 
nu se ține seama de particularită
țile individuale ale sportivului, sînt 
sortite dinainte insuccesului.

Pe de altă parte, mai întilnim 
sportivi mulțumiți de bagajul cu
noștințelor tehnice pe care le pose
dă și care nu caută să-l îmbogă
țească continuu.

Lipsa de preocupare față de per
fecționarea tehnicii poate explica 
stagnarea care se observă în teni
sul de cîmp, în baschet, natație, ci
clism, în fotbal mai ales. La meciu
rile noastre abundă încă pasele gre
șite, stopurile defectuoase, șuturile 
imprecise la poartă. Ca să nu mai 
vorbim de schiori, care în competi
ții internaționale de mare amploare 
obțin rezultate mediocre tocmai din 
cauză că tehnica lor este inferi
oară concurenților străini. In box, 
de pildă, tehnicienii noștri pot fi 
numărați pe degete. Gh. Fiat, 
V. Tiță, D. Ciobotaru și încă cîțiva, 
sfiit totuși prea puțini față dc nu
mărul mare al acelora care prac
tică un box confuz și rudimentar.

Fără îndoială că acest capitol 
vast al tehnicii sportive se pretea
ză la o discuție mai largă, la care 
trebuie să participe toți cei intere
sați de progresul calitativ al spor
tului nostru.

Să nu uităm nici o clipă că mer
sul inainte al oricărei discipline 
sportive este indisolubil legat de 
progresul tehnicii.

Primele două locuri au fost cu
cerite de parașutiștii sovietici Fed- 
cișin cu 282 puncte diifi 300 posi
bile și Mariutkin cu 246 puncte.

Pe locui trei s-a clasat concu
rentul francez Chazak cu 207 
puncte.

După prima zi de întreceri, în 
clasamentul pe echipe . conduce 
U.R.S.S., urmată de R. Cehoslova
că și Fran[a.

LUCRĂRILE MARII
Joi dimineața s-au deschis lucrările celei de a 4-a 

sesiuni a Marii Adunări Naționale a Republicii 
Popicare Romîne.

Membrii Marii Adunări Naționale au primit cu 
aplauze puternice pe conducătorii Part’dului și Gu
vernului la intrarea lor în sala de ședințe.

Pe banca Prezidiului Marii Adunări Naționale au 
lisat loc membrii Prezidiului în frunte cu tov. dr. 
Petru Groza.

Pe banca Guvernului au luat loc tovarășii : Gh. 
Cheorghiu-Dej, Gh. Apostol, I. Chișinevschi, Al. 
Moghioroș, Chivu Stoica, Miron Constantinescu, 
P. Borilă, Al. Drăghici, S. Bughici, Gh. Hossu, 
Al. Sencovici și aiți membri ai Guvernului.

In tribune se aflau reprezentanți ai misiunilor di
plomatice acreditate în Republica Populară Romînă, 
reprezentanți ai presei romîne și străine, și nu
meroși oameni ai muncii.

La orele 10,15 tov. Tiță Florea, care a prezidat 
ședința a propus ordinea de zi. Marea Adunare 
Națională a adoptat în unanimitate următoarea or
dine de zi :

1. Legea pentru grațiere și amnistie.
2. Legea pentru organizarea și funcționarea Ar

bitrajului de Stat.
3. Legea pentru ratificarea decretelor emise de 

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne în perioada de la 20 aprilie 1954 
pîpă ia 5 august 1954.

Primit cu îndelungate aplauze, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Deț, președintele Consiliului de Miniștri, 
a făcut raportul asupra proiectului de lege pentru 
grațiere și amnistie.

După ce comisia de propuneri legislative prin de
putatul C. Paraschivescu Bălăceanu din circum
scripția electorală Rîînnicu Sărat, regiunea Ploești,

ADUNĂRI NAȚIONALE
și-a prezentat raportul, au început discuțiile asupna 
proiectului de lege pentru grațiere și amnistie. Au 
lua-t cuvîntul deputății: Stei ian Moraru din cir
cumscripția electorală Brăila Nord, regiunea Ga
lați, Ioan Gherman din circumscripția electorală Li*  
pova, regiunea Arad, Iordana Gorobei din circunia 
scripția electorală Negru Vodă, regiunea Constanța, 
Stelian Nițulescu din circumscripția electorală 
Cîmpuiung, regiunea Pitești.

Primit cu aplauze îndelungate, a luat apoi cu- 
vtntul la discuții tovarășul I. Chișinevschi, vicepre
ședinte ăl Consiliului de Miniștri.

Marea Adunare Națională a votat apoi tn unani
mitate Legea pentru grațiere și amnistie.

Trecîn-du-se la al doilea punct al ordine! de zi,- 
tov. Gh. Diaconescu, ministrul Justiției, a făcut ra
portul asupra proiectului de lege pentru organizarea 
și funcționarea Arbitrajului de Stat.

După ce deputatul C. Paraschivescu Bălăceanu 
a prez.entat raportul comisiei de propuneri legisla
tive a luat cuvîntul deputatul Ion Dumitru din cir
cumscripția electorală Fălticeni, regiunea Suceava, 
și Constantin Ștefănescu din circumscripția elec
torală Bujor, regiunea Galați.

Marea Adunare Națională a votat în unanimitate 
Legea pentru organizarea și funcționarea Arbitra
jului de Stat.

Tov. Avram Bunaciu, secretarul Prezidiului Macii 
Adunări Naționale, a dat apoi citire proiectului de 
lege pentru ratificarea decretelor emise de Prezidiul 
Marii Adunări Naționale în intervalul dintre sesiuni. 
Proiectul de lege a fost votat în unanimitate de 
Marea Adunare Națională

Tov. Tiță Florea a declarat apoi înch se lucră
rile sesiunii Marii Adunări Naționale

(Agerpres).

Lucrările celui de al Il-lea Congres 
al cooperației de consum din R. P. R.

Joi după amiază, în Palatul 
Marii Adunări Naționale, s-a des
chis cel de al Il-lea Congres, al 
cooperației de consum din R.P.R.

La lucrările Congresului parti
cipă 379 delegați, lucrători frun- ' 
lași din cooperație, evidențiați în 
munca și lupta consecventă pentru 
traducerea în viață a hotătîrilor 
partidului și guvernului cu privire 
la dezvoltarea activității coopera
ției, sporirea producției agricole și 
creșterea nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor 
muncii.

Delegații întîmpină cu puternice 
aplauze pe tovarășii Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Gh. Apostol, Al. Moghio
roș, Chivu Stoica, D. Coliu, I. Fa- 
zekaș care iau loc în loje.

In tribunele rezervate oaspeților 
se aflau reprezentanți ai mișcării 
cooperatiste din U.R.S.S.. 'R.P.
Chineză, Anglia, Franța, R.P. Po
lonă, R.P.D. Coreeană, R.P. Un
gară, R. Cehoslovacă, R.P. Bulga
ria, R.D. Germană, Italia și R.P. 
Albania, invitați să participe la 
lucrările celui de al Il-lea Congres

Jocurile Mondiale Unive rsitare de Vară 
la nivelul celor mai mari intreceri sportive
Insfîrșit, Stadionul Popular din 

Budapesta a cunoscut astăzi frea
mătul întrecerilor atletice, aștep
tate cu viu interes de toți cei care 
în aceste zile își îndreaptă atenția 
către tineretul sportiv de pretu
tindeni, reunit în tradiționalele 
Jocuri Mondiale Universitare de 
Vară. Rezultatele primei zile sînt 
dintre cele mai bune. Concurentul 
sovietic Stolearov a înregistrat cea 
mai bună performanță europeană a 
anului Ia 110 ni. garduri: 14,3 sec.; 
poloneza Dunska a sărit 6,12 in. 
la lungime, aruncătoarea sovietică 
Kuznețova a repurtat victoria în 
proba sa trimițînd greutatea la 
15,02 m. Reprezentanții noștri au 
confirmat bunele lor rezultate din 
ultimul timp. Dintre ei, cea mai 
valoroasă performanță a realizat-o 
Sanda Grosu, care la săritura în 
lungime s-a apropiat și mai mult 
tie limita celor 6 m stabilind cu 
cei 5,80 m. reușiți în concursul de 
azi (n.r. ieri) un nou record al 

al cooperației de consum din 
R.P.R.

La ora 18, tov. C. Mateescu, pre
ședintele CenUocoop-ului, a des
chis lucrările Congresului, salu- 
tînd pe delegații la Congres, pe 
reprezentanții instituțiilor de stat, 
ai organizațiilor economice și orga
nizațiilor obștești, precum și pe 
oaspeții de peste hotare, reprezen
tanți ai organizațiilor cooperatiste 
și cooperatorilor din 12 țări.

In numele Congresului, a milioa
nelor de cooperatori și a lucrători
lor din cooperația de consum, pre
ședintele Centrocoop-ului a adresat 
un fierbinte salut Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Guvernului Republicii 
Populare Romîne.

Participanții la Congres au păs
trat un moment de reculegere în 
memoria marelui continuator al lui 
V. I. Lenin — I. V. Stalin.

Pentru conducerea lucrărilor Con
gresului a fost ales un prezidiu ac
tiv alcătuit din 25 de persoane.

R.P.R. de senioare și junioare. Ion 
Opriș a obținut o medalie de bronz, 
cu timpul de 14,8 sec. la 110 m. 
garduri.

Prima medalie de aur cucerită 
de un sportiv romîn a făcut ca pe 
Stadionul Popular să se audă acor
durile imnului nostru de stat. Cel 
care a reușit această performanță 
a fost boxerul Mircea Dobrescu, 
învingător tn finala categoriei 
muscă. Victoria lui Mircea Do
brescu a fost obținută în urma unei 
dispute dîrze purtată in compania 
unui partener puternic și bine pre
gătit : Stolnikov din echfoa
U.R.S.S.

Pe plan internațional, înotătorii 
maghiari au reușit un rezultat ex
cepțional care modifică tabela re
cordurilor mondiale, europene și 
mondiale universitare. Ștafeta de 
4 x 100 m. 4 stiluri a R. P. Ungare 
compusă din Magyar (1:05,8). 
Utassy (1:12,8), Tumpek (1:02,6) și 
Nyeki (56,9). a totalizat un timp

Intr-o atmosferă de mare însu
flețire a fost ales prezidiul de onoa
re al Congresului din care fac par
te membrii Biroului Politic al C.d 
al P.M.R.

Congresul a ales apoi secretaria
tul Congresului, comisia de valida
re și comisia de rezoluții.

A fost aprobată următoarea or
dine de zi :

1. — Raportul de activitate al 
Consiliului General al Uniunii 
Centrale a cooperativelor de con
sum pe perioada 1950—1954. Pre
zentarea bilanțului Centrocoop la 
31 decembrie 1953.

2. — Raportul comisiei de revi
zie pe perioada 1950—1954,

3. — Raport cu privire la modi
ficările propuse la statutul Centro
coop.

4. — Alegerea Consiliului Cen- 
trocoop, a președintelui comitetu
lui executiv, a președintelui și 
a membrilor comisiei de revizie.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres).

excelent : 4:18,1, cea mai bună per-, 
formanță obținută vreodată ta 
lume. Un nou record mondial uni
versitar a reușit și înotătorul Csor- 
das, care a parcurs 1500 ni. liber 
în 18:51.6.

O desfășurare pasionantă are 
și turneul de volei masculin, în 
care echipa noastră, în revenire 
de formă după slaba partidă din 
meciul cu formația R. P. Bulgaria, 
a întrecut cu 3-2 reprezentativa R. 
Cehoslovace, învingătoarea de acum 
două zile a formației U.R.S.S. Vo
leibaliștii romtai au luptat în acest 
joc cu o voință demnă de laudă 
și, după aproape 4 ore de luptă, 
victoria Ie-a revenit pe merit. Este 
suficient să amintim că un sch-imli 
de serviciu s-a repetat de 20 de 
ori, pentru a înțelege dîrzenia vtw 
trecerii.

(De la, trimisul nostru}, J



Pe marginea turneului echipei Dynamo Praga
Turneul echipei Dynamo Praga 

a fost foarte util. Cele trei jocuri 
susținute la Arad și București de 
fotbaliștii praghezi au prilejuit o 
serie de constatări importante 
pentru actuala și viitoarea activi
tate a jucătorilor noștri. Echipa 
Dynamo Praga a constituit un ad
versar serios pentru formațiile 
noastre. Oaspeții au practicat un 
joc de calitate, bazat pe o teh
nică individuală avansată, pe ac
țiuni colective îmbinate cu ac
țiuni individuale, pe o pregătire 
fizică foarte bună In care jocul cu 
corpul exemplar executat, consti
tuie una din armele de luptă prin
cipale. In primele două jocuri 
oaspeții au dovedit și multă mo
bilitate In acțiuni. Jucătorii — 
înaintași sau apărători, după cum 
impuneau acțiunile — s-au depla
sat cu multă ușurință înainde- 
înapoi, sprijinind — după necesi
tăți — fazele ofensive sau defen
sive.

In al treilea joc, miercuri, selec
ționata divizionară sa prezentat 
la valoarea reală a jucătorilor 
care o compuneau și a desfășurat 
un joc superior pe care l-a impus 
echipei oaspe. Totuși, și de data 
aceasta fotbaliștii cehoslovaci au 
dovedit calitățile lor esențiale: 
tehnica individuală avansată și 
jocul cu corpul. Grafie primei ca- 
Jitățî au combinat spectaculos pe 
spații restrînse de teren, terminînd 
cu lansări rapide în adincime: 
grație celei de a doua au efectuat 
atacuri la om corecte și eficace, 
■încheiate cu cîștigarea mingii.

Intr-un cuvînt, Dynamo Praga 
este o echipă de valoare care re
prezintă cu demnitate fotbalul ceho
slovac.

Contra echipei oaspe au jucat 
0ouă echipe de colectiv (Flamura 

roșie U.T.A. și C.C.A.) și o selec
ționată divizionară. Dintre ele, 
fără discuție că selecționata a 
avut comportarea cea mai bună, 
practicind în special în prima re
priză un joc viguros, plin de com
binații variate și spectaculoase, de 
multe ori foarte bine orientate 
tactic. De mult nu am văzut o 
selecționată jucind cu atîta dispo
ziție de joc și. mai ales, atit de 
ofensiv. Considerăm că acest spi- 
.rit ofensiv a contribuit în mare 
măsură la comportarea superioară 
a selecționatei divizionare. De ase
menea, o contribuție serioasă a a- 
dus jocul colectiv, bazat pe ajutor 
reciproc între jucători. Este a doua 
calitate principală manifestată 
m’ercuri de formația noastră. A- 
cest spirit colectiv s-a manifestat 
în repetate rînduri, în acțiunile 
echipei noastre. Un aport prețios 
a avut Petschowsky. care — re- 
nunțînd la joc individual, pe „cont 
propriu" — și-a subordonat toate 
acțiunile interesului echipei. De a- 
ceea miercuri Petschowsky a dat 
randament superior.
• Trebuie să subliniem și faptul 
că înaintașii și-au terminat aproape 
toate acțiunile cu șuturi la poartă. 
Urmarea a fost că s-a tras foarte 
mult, ceea ce constituie un punct 
pozitiv, cînd știut este că inefica
citatea a caracterizat în sezonul 
trecut pe înaintașii echipelor noas
tre.

De asemenea, este util să ară
tăm că jucătorii s-au orientat 
foarte bine pe teren. Un exemplu 
îl constituie Călinohi care, dîndu-și 
seama că Apolzan poate fi depă
șit, a jucat retras fără să 1 se fi 
atras atenția, dublînd în situațiile 
dificile pe stoperul echipei.

Echipa însă nu a avut o sufi
cientă pregătire fizică și din a-

Etapa a treia a SpartacKiadei sindicale Ia atletism
Recent, pe stadionul Flacăra din 

Ploești s-a desfășurat cea de a 
treia etapă a Spartachiadei sin
dicale la atletism. La această în
trecere au participat echipele de 
atletism ale colectivelor sportive 
din regiunea Ploești.

Organizarea tehnică a concursu
lui’ a fost dintre cele mai bune, 
fapt care a contribuit în largă mă
sură la desfășurarea în bune con- 
dițiuni a întrecerilor. Din păcate, 
unele consilii sportive regionale 
ale asociațiilor au neglijat această 
competiție și, de aceea, de la star
tul probelor au lipsit reprezen
tanți ai colectivelor sportive A- 
vîntul, Minerul și Știința.

Dintre rezultatele obținute cu a- 
cest prilej se remarcă in special 
următoarele: 100 m. plat băieți -— 
Nicolae Rotaru (Metalul) 11,6 sec.’ 
800 m. băieți — Constantin Ani- 
șoiu (Flacăra) 2:06,9; 5 km.
marș — Ion Dinescu (Flamuia 
roșie) 26:16,0; disc. —■ Tiberiu 
Negruțiu (Progresul) 37,68 m.;
înălțime — Xenofon Boboc 1.68 
m.; greutate fete — Alice Junele 
(Metalul) 10.12 m.; 800 m. fete 
— Maria Anghelache (Metalul) 
2:30,0 și 100 -m. fete — Cecilia 
Pestrițu (Progresul) 14.6 sec.

După două zile de concurs, cla
samentul general pe asociații a 
fost următorul: 1. Flacăra 143 
puncte; 2. Metalul 95 puncte; 3. 
Flamura roșie 88 puncte; 4. Pro
gresul 80 puncte.

GH. RADULESCU 
corespondent

★
La începutul acestei luni s-a 

desfășurat la Bacău cea de a treia

Azi încep finalele campionatului republican 
de juniori și junioare la natație

Astăzi încep, ia Lugoj, finalele 
campionatului republican de juniori 
și junioare la natație. Peste 180 de 
tineri și tinere din toate centrele 
țării, cei mai talentați juniori și 
junioare din secțiile de natație ale 
colectivelor sportive, vor lua star
tul, începînd de astăzi, în cea mai 
mare competiție rezervată lor. Pre
gătirea pe care au căpătat-o în 
secțiile din care fac parte și, unii 
dintre ei, la cursurile de antrena
ment de la Oradea, ca și elanul 
lor tineresc, sînt o chezășie a fru
mosului spectacol sportiv pe care-1 
vor oferi ae»ste concursuri, precum 
și a unor rezultate cît mai bune.

Programul zilei de azi prevede, 
în afara probelor de 1.500 m. liber 
seniori și 800 m. liber senioare, care 
se desfășoară eoni in d peatru fina

ceastă cauză a slăbit în repriza 
doua. Insuficienta pregătire in pe
rioada de între: upere a unor ju
cători (Apolzan, Formali, Voines- 
cu și Paraschiva) a contribuit de 
asemenea la această slăbire a rit
mului de joc, după cum ușurința 
cu care Ozon a privit jocul, acțio- 
nînd mult prea individual. în 
dau-na jocului colectiv, a re
dus eficacitatea înaintării în
partea doua a meciului. O
lipsă care urnjează să fie înlătu
rată pe viitor este și imprecizia în 
trasul Ia poartă. Din cauza aceas
ta, mai ales, au fost ratate cel pu
țin patru goluri (Ozon, Vaczi).

In concluzie, selecționata divi
zionară s-a prezentat mult maî 
bine (dovedind valoarea reală a 
jucătorilor și fotbalului nostru) 
decît echipele de Colectiv Flamura 
roșie U.T.A. și C.C.A., care au 
mamfestat lipsuri in pregătire. E- 
chipa arădeană a jucat mai byie în 
repriza doua, cînd a dominat și 
s-a descurcat cu succes în acțiu
nile de poartă. Totuși, s-a văzut 
că echipa n-a fost îndeajuns de 
pregătită în perioada de întreru
pere, că nu are suficientă vitali
tate. Mai îngrijorătoare a fost 
comportarea echipei C.C.A., care 
a arătat o pregătire insuficientă și 
lipsă de combativitate, precurm și 
o formație nejust alcătuită, ceea 
ce este inadmisibil la o formație 
fruntașă. Colectivul tehnic și jucă
torii echipei C.C.A. trebuie să ana
lizeze în mod foarte serios această 
comportare pentru ca înlăturînd 
cauzele care determină asemenea 
lipsuri, să asigure echipei com
portări la înălțimea prestigiului 
de care se bucură campioana țării 
și fotbalul nostru.

P. GAȚU

etapă a Spartachiadei sindicale la 
atletism. Concursul a avut loc pe 
stadionul Libertății din Bacău și 
a adunat la startul probelor 75 
de concurenți și concurente repre- 
zentînd asociațiile Avîntul, Fla
mura roșie, Progresul, Flacăra și 
Constructorul.

De la această întrecere' au lip
sit echipele regionale de atletism 
ale asociațiilor Locomotiva și Me
talul, ale căror’ consilii sportive 
regionale nu au fost deloc preocu
pate de selecționarea elementelor 
talentate din regiune.

Demn de remarcat este că a- 
cest concurs a stîrnit un deosebit 
interes în rîndurile oamenilor mun
cii din Bacău, care au asistat în 
mare număr la întreceri. De ase
menea, organizarea concursului a 
fost în general bună.

Un rezultat remarcabil a reușit 
muncitorul Walter Hantelmann 
din asociația Flamura roșie, care 
a aruncat grenada la 75,22 m., 
iar apoi concurind pentru prima 
oară la proba de aruncare a suliței 
a obținut rezultatul de 49,02 m. 
Mai poate fi amintit aci tînărul 
muncitor forestier Alexandru Bra- 
sal care a parcurs distanța de 100 
m. în 11,8 sec.

După terminarea concursului, 
clasamentele generale sînt urmă
toarele: la băieți: 1. Avîntul 104 
puncte; 2. Progresul 36 puncte; 3. 
Flamura roșie 34 puncte; la fete:
1. Flamura roșie 80 puncte; 2. A- 
vîntul 47 puncte; 3. Progresul 25 
puncte.

(Dela subredacția noastră)

lele campionatului republican de 
natație al seniorilor și senioarelor, 
următoarele probe: 100 m. bras 
junioare cat. I, 400 m. liber ju
nioare cat. II, 800 m. liber juniori 
cat. I, 100 m. fluture juniori cat. I, 
100 m. liber junior’ cat. II, 4x100 
m. liber junioare cat. I.

După amiază, probele vor con
tinua cu 100 m. spate junioare cat. 
II, 100 m. bras juniori cat. II. 100 
m. liber junioare cat. I, 100 m. 
spate juniori cat. I, 4x100 m. mixt 
junioare cat. 11, 4x100 m. mixt ju
niori cat. II.

Programul primei zile de con
curs se va încheia prin jocuri de 
polo între echipe din cadrul cam
pionatului de juniori. Concursurile 
vor continua în ziua de 7 și se vor 
încheia duminică 8 august.

Manifestat^ sportive in cinstea 
„Zilei Minerului” la Baia Mare

(Prin telefon de la subredacția 
noastră din Baia Mare).

Simbătă și duminică vor avea 
loc la Baia Mare o serie de ma
nifestații sportive în cinstea „Zilei 
.Minerului". Programul întrecerilor 
sportive este următorul: sîmbălă 
pe stadionul 23 August se va des
fășura în cadrul „Cupei Orașelor" 
meciul de fotbal dintre reprezenta
tivele orașelor Oradea și Baia 
Mare. In nocturnă, pe același sta
dion, sportivii Locomotivei Tg. 
Mureș se vor întîlni cu cei de la 
Metalul Baia Mare în cadrul unui 
concurs de lapte clasice. Duminică 
dimineața la orele 9 la clubul mun
citoresc din Baia Mare va avea loc 
un concurs de șah între Metalul 
și Voința Baia Mare. Tot la orele 
9 dimineața sportivii asociațiilor 
Metalul și Voința vor lua startul 
îrstr-o cursă ciclistă. La orele 10

Joc internațional de baschet
„1 august” (R. P. Chineză) — Constructorul Sibiu 

63-31 (37-12)
SIBIU, 5. (Prin telefon de la 

trimisul nostru). Azi după amiază 
(N.R. ieri) s-a desfășurat în locali
tate meciul internațional de bas
chet dintre echipele „1 august" din 
R.P. Chineză și Constructorul Si
biu. Peste 1.000 spectatori au fost 
prezenți la această întîlnire și, pe 
lingă satisfacția de a fi urmărit o 
întrecere internațională, au mai a- 
vut plăcuta surpriză de a regăsi 
terenul Constructorul complet refă
cut cu instalații și tribune noi, 
ceea ce le-a dat posibilitatea să 
urmărească partida în condiții op
time. •

Meciul s-a desfășurat în accen
tuata notă de superioritate a oas
peților, care au întrecut echipa lo
cală — mai ales în prima repri
ză — în viteză, surprinzînd-o prin 
contraatacuri deosebit de eficace. 
Jucătorii echipei Constructorul 
n-au reușit să oprească nici un a- 
tac advers, plasîndu-se greșit pe 
teren. De aci și diferența mare de 
scor din prima repriză. In partea

Cile ceva despre
MAI INTlI DESPRE 
„LOCOMOTIVIADÂ”

0 Nu exagerăm cîtuși de puțin 
cînd afirmăm că întrecerile din ca
drul Locomotiviadei de la Brăila 
s-au bucurat de un deplin succes.

Au participat mulți pugiliști — 
aproape 150 — au asistat la reu
niuni peste 25.000 spectatori, lup
tele au, fost foarte echilibrate și 
spectaculoase, iar arbitrajele — 13. 
Robert, Ferber Zoltan, C. Cionoiu, 
N. Florescu, etc. — au fost de 
bună calitate.

Deosebit de îmbucurător este mai 
ales faptul că această competiție 
a deschis larg porțile afirmării 
unor tinere elemente de certă va
loare și cu frumoase perspective. 
E vorba, în primul rînd, de N. 
Di că. I. Boci a nu, C. Itoafă, Ște
fan Rusa și Dumitru Vasile

Toți aceștia și-au croit drum 
spre semifinale și finale, de la ca
tegoria începători și a IlI-a, ajun- 
gînd să-și măsoare apoi puterile 
cu valoroși pugiliști din prima ca
tegorie.

Această afirmare masivă a ti
neretului constituie un indiciu că 
noi și valoroase cadre se impun 
tot mai viguros, împrospătînd ne
contenit rtnduriie pugiliștilor frun
tași.

Vom semnala totuși în aceste 
rînduri și cîteva aspecte negative. 
In primul rînd trebuie arătat că 
organizarea a fost mult stînjenită 
de faptul că toate sarcinile i-au 
revenit aproape în exclusivitate

Din străinătate
• Atletul cehoslovac Jiri 

Lansky a participat de curînd 
la un concurs atletic desfășurat 
la Brno. El a înregistrat o per
formanță de 2 m. la săritura în 
înălțime.

• Viitoarea ediție a campio
natelor mondiale de caiac și ca
noe se va desfășura la Praga în 
anul 1958,

• Duminică 8 august, repre
zentativele de fotbal ale R.P. 
Polone și. R.P. Bulgaria se vor 
în trece, jțțu meciuri amicale. Re
prezentativele A ale celor două 

la ștrandul Progresul echipele co
lectivelor Progresul, Voința, Me
talul vor lua parte la un concurs 
de natație. Pe stadionul 23 August 
la orele 16.30 spectatorii din Baia 
Mare vor putea urmări meciul de 
fotbal dintre juniorii de la Metalul 
și Voința. La ofele 17.15 va avea 
loc un concurs atletic la care v«r 
lua parte cei mai buni atleți ai 
asociațiilor Metalul, Progreslil șl 
Voința. Activitatea sportivă și 
competițiile numeroase ce an loc 
în cinstea „Zilei Minerului” vor lua 
sfîrșit la orele 17.30 cu jocul in
ternațional de fotbal dintre echipa 
minerilor din Tatabănya, din 
R. P. Ungară și Metalul Baia 
Mare. Echipa Tatabănya este cla
sată pe locul 2 in divizia B.

Meciul va fi condus de arbitrul 
Tiberiu Astalos

'V. SĂSĂRANU

a doua a întrecerii, jocul a fost 
mai echilibrat. Constructorul dînd 
o replică mai dîrză. In orice caz, 
scorul constitue un rezultat ono
rabil pentru tînăra echipa sibiană.

Echipele au utilizat următoarele 
formații :

„/ august": Fan Ciu Iu (2), Pan 
Ș Han (3), U Ț Pin (7), Han Și- 
Ho (4), Chiou Chiun Lin (13), 
Than Min Sin (6), Lean Ion Ci 
(2), Uan Tan Iu (14), Han Jz 
Than (4), C-ien Dien Can (4), Uan 
Nuen Hin (4).

Constructorul: Gruber (4), Gu- 
san (15), Udvari (2), Ferencz (2), 
Niculescu (2), Mihăilescu (1), Ze- 
riu (2), Udrescu (3), Davidescu, 
Roșu, Comlody, Lanasz (cifrele din 
paranteză reprezintă coșurile în
scrise).

Echipa „1 august" va juca dumi
nică la Cluj cu „Flamura roșie la- 
noș Hufbak".

EF. IONESCU

activitatea la hex
antrenorului 1. Doculescu, care 
deși a muncit cu însuflețire, nepre
cupețind nici un efort, ,nu a pu
tut face față tuturor complicatelor 
obligațiuni. Este deci de dorit 
pentru ocaziile asemănătoare o mai 
organizată muncă în acest dome
niu, o planificare mai judicioasă a 
sarcinilor.

Nu putem de asemenea trece cu 
vederea comportarea total dăună
toare mișcării sportive pe care a 
manifestat-o antrenorul Gh. Lungu 
(Craiova), care nu se sfiește să 
umble in stare de ebrietate, dind 
astfel un prost exemplu tinerilor 
pe care îi antrenează.

O SURPRIZA: MĂC1NUL

• Aci, lotul de boxeri a făcut cu
noștință cu un orășel mic, cu nu
mai 4.000 locuitori. Dar* * dintre a- 
ceștia, jumătate au venit la stadio
nul unde se anunțase reuniunea de 
box... Măcinul se mîndrește cu un 
stadion frumos, înconjurat cu gard 
de beton și un ring cum puține 
pot fi întllnite chiar în cele mai 
mari orașe ale țării. Aceste fru
moase realizări se datoresc în 
mare măsură muncii entuziaste a 
antrenorului /. Merdescu. Tot aci, 
în micul Macin, se găsesc cîteva 
elemente de talent ca: V. Caludi, 
Ștefan Rusu, St. Dabija, St. Că
lin, T. Viorel, Niță Radu. St. Min- 
droiu, R. Erenka, etc. Iată cum da
torită muncii entuziaste un oraș 
mic poate înfăptui lucruri mari...

l

• ALPINISM. — In cinstea zi
lei de 23 August, asociația Loco
motiva organizează un concurs de 
cățărătură—dotat cu „Cupa 23 Au
gust”— între 6—9 august în Bu
regi, pe traseul central din Turnul 
Seciului.

La acest concurs pot participa 
toate asociațiile sportive, cu cîte 
o echipă compusă din 3 alpiniști 
și o rezervă.

• CU PRILEJliL inaugurării te
renului sportiv din Zimnicea, în 
localitate au avut loc diferite com
petiții sportive. In cadrul întîlnirii 
de fotbal Progresul (Zimnicea) — 
Progresul M.F.A. (București) victo
ria a revenit oaspeților cu scorul 
de 4-2 (2-1). Proba de maraton 
redus, (18 km) pe distanța Zimni
cea—Năstureluși retur, a fost cîști- 
gată de maestrul sportului I. Tăr- 
tăreanu cu timpul de 1 h. 05.

V. SOARE 
corespondent

• SPORTURI NAUTICE. — Du
minică, începînd de la ora 9 dimi
neața, va avea loc pe 1 acul He-* 
răstrău, un concurs de canotaj (ca- 
iac-canoe) cu probe rezervate în
cepătorilor, juniorilor și seniorilor. 
Concursul este organizat de colec
tivul Progresul I.C.A.S.

• VOLEI. — Comitetul orășe
nesc C.F.S. București organizează 
în cinstea zilei de 23 August o im
portantă competiție de volei dotată 
cu „Cupa 23 August”. Vor lua par
te selecționatele feminine și mascu
line ale celor opt raioane ale Capi
talei. Competiția este eliminatorie, 
iar raionul câștigător va fi desem
nat prin adițiune de puncte, după 
rezultatele de Ia băieți și de la fete. 
Primele întreceri vor avea loc du
minică 8 august, cu începere de la 
ora 8 dimineața, pe terenurile Pro
gresul F.B.

• TENIS. — In cadrul etapei 
S Vl-a a campionatului categoriei 
A, sîmbătă și duminică sînt pro
gramate următoarele întîlniri: O- 
rașul Stalin : Metalul Steagul roșu
— C.C.A.; Arad : Flamura roșie 
U.T.A. — Progresul Finanțe Sfa
turi Cluj; Tg. Mureș : Progresul
— Metalul l.R.E.T. Timișoara; 
București: Progresul l.T.B. — Pro
gresul Finanțe Bănci. Meciul din 
Capitală va avea loc sîmbătă de la 
ora 16, iar duminică de la ora 9 
și de la ora 16 pe terenurile Pro
gresul l.T.B. (fost centrul de an
trenament nr, 2).

• FOTBAL. — Ploești, 5 (prin 
telefon). — Astăzi s-a desfășurat 
in localitate întîlnirea amicala de 
fotbal dintre Flacăra și Metalul 
TW-urești, terminată cu victoria 
primei echipe la scorul de 6—1 
13-0).

țări vor juca Ia Varșovia, iar 
reprezentativele B la Sofia.

• După cum anunță presa 
sportivă austriacă, echipa ma
ghiară de fotbal Honved Buda
pesta va susține două întîlniri 
în Germania apuseană. Primul 
meci va avea Ioc la 14 august 
la Munchen, unde Honved va 
întîlni echipa clubului F. 6. 
Bayern. A doua întîlnire se va 
desfășura la Niirenberg wide fot
baliștii maghiari vor întîlni e- 
chipa F. C. Niirenberg.
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A KUO AEDiTIE A JOCURILOR 
DNDÎAIE UNIVERSITARE DE VARA

Zoltan Uray — clasat pe locul HI la floretă —
și-a reprezentat cu cinste colegii de Ia Facultatea de biologie din Cluj l

.. . — ______ ii i

C. V. GRAD0P0L0V1 „...cei mai mulți dintre boxerii 
romini merită locuri fruntașa in clasament”

Organizatorii campionatelor na
ționale de scrimă din anul 1949 
au lost puși la un moment dat in 
grea dilemă. Se prezentase la a- 
ceste întreceri și un tînăr firav 
din Cluj. N-avea nici 17 ani îm
pliniți și, totuși, ținea morțiș să 
ia parte la întrecerea celor mai 
buni floretiști din țara noastră. In- 
sfîrșit, . după multe discuții, tînărul 
elev din Cluj a fost admis să 
concureze. Mare a fost însă sur
priza tuturor cînd Zoltan Uray, tî
nărul firav, a început să-i învin
gă pe rînd pe cei mai cunoscuți 
trăgători de floretă din țara noa
stră. Anul acela a însemnat un 
an de succese sportive pentru 
Uray. El s-a clasat pe locul al 
doilea în campionatele naționale 
de seniori....

...Au trecut de atunci cinci ani. 
In această perioadă, Uray Zoltan 
a învățat cu multă voință și la 
școală și în sala de antrenament. 
Liceul» l-a terminat primul, a in
trat în facultate tot printre primii. 
Astăzi este student în anul IV al 
facultății de biologie din Cluj. 
Această perioadă a însemnat pen
tru el realizarea unui mare pro
gres și pe planșa de concurs. In 
cadrul facultății, ca și toți cei
lalți studenți, el a avut asigurate 
toate condițiile pentru practicarea 
sportului.

Evoluția sa sportivă a fost dese
ori încununată de succese. In a- 
nul 1952, el reprezintă culorile 
țării la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki. Participarea sa la această 
mare întrecere sportivă mondială, 
i-a îmbogățit experiența cu multe 
și necesare cunoștințe.

...Și iată-ne în preajma Jocu
rilor Mondiale Universitare de la 
Budapesta. Colegii lui Zoltan Uray 
află cu satisfacție că el se află 
în lotul reprezentativ al țării noa
stre care se va deplasa la Buda

În aceste zile la Budapesta
BUDAPESTA. :— In fiecare di

mineață, sportivii noștri părăsesc 
masiva clădire a căminului unde 
sint găzduiți și se îndreaptă fie 
spre insula Margareta, fie spre 
velodromul „Millenaris” sau spre 
terenul Csepel. Cei mai mulți, bi
neînțeles, pentru a se întrece cu 
ceilalți tineri veniți la Budapesta, 
iar unii pentru a-și încuraja to
varășii de sport.

Abia seara tirziu, ferestrele clă
dirii din Buda, pe care fîlfîie 
stindardul țării noastre, se lumi
nează parcă la un semn, ară- 
tînd că cei plecați în zori și-au 
încheiat o nouă zi de activitate. 
Din clipa în care se regăseau în 
holul căminului sportivii încin
geau discuții vii al căror subiect 
nu e greu de ghicit: „Ce-au fă
cut ai noștri la polo ? Cine a 
mai cîștigat la box ? A fost greu 
meciul fetelor la volei ?”

Și astfel, fiecare sportiv căuta 
să... centralizeze cît mai repede 
ultimele rezultate, deoarece nici 
unul nu ar fi putut realiza... per
formanța de a asista la toate în
trecerile unei zile la Budapesta.

Dar iată că într-una din seri, 
pe sportivii noștri i-a așteptat o 
plăcută surpriză: în holul în 
care răsunau atîtea întrebări, re
zultate, cifre, fusese instalat un 
panou pe care erau înscrise cele 
mai bune performanțe ale repre
zentanților noștri, însoțite și de 
fotografiile celor ce le realiza
seră. Mircea Dobrescu, Zoltan 
Uray, Al. Ruzsi au fost printre 
primii din cei care au avut cins
tea să figureze pe acest panou. 
De atunci, locul de întîlnire al 
sportivilor noștri la înapoierea în 
cămin este panoul de onoare. Și 
fiecare dorește ca într-una din 
seri să-și vadă înscris numele pe 
panoul al cărui titlu este un viu 
îndemn: „URMAȚI-LE EXEM
PLUL”.

★
Aspectul sobru al vechii clădiri 

care adăpostește comisia de or
ganizare a celei de a XlI-a ediții 
a J.M.U. contrastează puternic cu 
atmosfera tinerească si de muncă

pesta. in vederea acestor con
cursuri, Uray s-a antrenat zi de zi. 
El n-a neglijat nici un fel de a- 
mănunt din planul său de antre
nament. Voia cu orice preț să 
reprezinte cit mai bine tineretul 
studios din țara noastră, voia ca 
de rezultatele sale sâ nu-i fie ni
mănui rușine.

...Cititorii ziarului „Sportul popu
lar”, au aflat din numărul nostru de 
joi despre rezultatul obținut de 
Zoltan Uray. Tînărul reprezentant 
al Republicii Populare Romine a 
reușit valoroasa performanță de a 
ocupa locul al treilea în întrece
rea de floretă. Ei a primit me
dalia de bronz a Jocurilor Mon
diale Universitare după o serie de 
victorii de răsunet. Intr-adevăr, 
pentru a se clasa pe locul al trei
lea al acestei competiții, Zoltan 
Uray a trebuit să obțină 29 de 
victorii în fața diferiților seri- 

meri străini. Printre învinșii săi 
se numără Gyuricza și Szocs, se- 
mifinaliști ai' recentelor campio
nate mondiale de la Luxemburg, 
Szocke și Marosi, clasați pe locu

intensă dintre zidurile acestei case 
al cărei prag era trecut, cu ani 
în urmă, numai de intimii grofu
lui Esterhazi. Nici cele două curți 
interioare, făcute parcă anume 
pentru a îndepărta cit mai mult 
de viața de dincolo de ziduri pe 
foștii stăpîni, nu cunosc astăzi 
liniștea. Din zori și pînă noaptea 
tirziu se aude uruitul motoarelor 
de motociclete și automobile. Cu 
ele vin sau pleacă ziariști, cu
rieri care aduc rezultate de pe di
ferite terenuri, arbitrii numeroa
selor competiții. Și cînd liniștea 
pare că a cuprins din nou clădi
rea cu aspect medieval, se poate 
auzi totuși țăcănitul mingii de ce
luloid lovită de paletele mînuite 
cu multă plăcere de șoferii sau 
motocicliștii în scurtele lor po
pasuri dintre un drum și altul...

★
„Do-to-ho...do-to-ho... do-to-ho”... 

Incerca'ți să rostiți de cîteva ori 
cu glas tare aceste trei silabe și 
veți simți că ritmul lor sacadat 
se potrivește de ..minune unei ac
tivități susținute.

Pe stadioanele Budapestei, în 
jurul bazinelor de înot, în preaj
ma pistei velodromului sau pe te
renurile de volei și baschet acest 
strigăt este repetat de zeci de 
voci atunci cînd iau startul într-o 
probă de ciclism sau înot, cînd 
se află de o parte a fileului de 
volei sau sub panoul de baschet 
sportivii cehoslovaci.

Forța galeriei studenților din 
țara prietenă s-a impus și la Bu
dapesta. Pe străzile capitalei ma
ghiare, marile autobuze Skoda, 
cu număr de Praga, gonesc ver
tiginos de la un teren la altul, 
purtînd pe sportivii cehoslovaci 
care nu au concurs, dar care țin 
să fie prezenfi la orice întrecere a 
compatrioților lor. Și prezența lor 
se face imediat remarcată pentru 
că în clipa în care au pătruns pe 
stadioane izbucnesc SfHgătele cu
noscute acum tuturdrB„®o-to-ho”...

In zilele acestea de' August, lu
mea întreagă se interesează de 
întrecerile sportive ‘tfe la Buda- 

rile 2-3 la campionatele mondiale 
de juniori desfășurate la Cremo
na, precum și cunoscutul floretist 
egiptean Ryaz, finalist la Jocurile 
Olimpice de la Helsinki.

Victoriile realizate de Uray la 
Budapesta au produs vii discuții 
printre specialiștii scrimei. Am stat 
de vorbă cu Paul Einparch, care 
a fost timp de 16 ani președin
tele federației internaționale de 
scrimă, iar actualmente este mem
bru în această federație. La Jocu
rile Mondiale Universitare de la 
Budapesta, Paul Einparch a fost 
președintele juriului de arbitri și 
chiar a condus două din asalturile 
lui Uray.

„Uray a fost seimenii care a 
lucrat in acest concurs cel mai 
bine și cu o tehnică superioară 

— nera spus Paul Einparch. In 
afara faptului că are un perfect 
stil clasic pe planșă, el a dai 
permanent dovadă de o excelentă 
sportivitate. După părerea mea 
este un floretist de mare viitor".

Este interesant de adăugat aces
tei declarații și părerea trăgă
toarei maghiare Ilona Elek, care 
a fost de numeroase ori campioa
nă olimpică și campioană mon
dială. Ne-a interesat în special 
și părerea Ilonei Elek, deoarece 
această cunoscută sportivă l-a mai 
văzut pe Uray evoluind de două 
ori la Budapesta.

„Tînărul Uray gste un reprezen
tant demn al scrimei din Republi
ca Populară Romînă, Dacă se va 
merge pe aceeași linie de pregă
tire, rezultatele floretiști'.or roniîni 
vor fi din cele mai bune. Uray 
m-a impresionat prin rezistența sa 
și prin spirital său de luptă. Dease- 
menea, trebuie să subliniez faptul 
că Uray șî-a depășit adversarii 
prin calmul său“.

(De la trimisul nostru) 

pesta, care constituie desigur unul 
din cele mai importante eveni
mente sportive ale anului.

In orașul de pe Dunăre, sportul 
a prilejuit însă, în afara nume
roaselor performanțe și recorduri, 
legarea a noi și trainice prietenii 
între participanții la Jocuri.

Iată-1, de pildă, pe Janusz Jas- 
kiewicz, recordman de înot al R. 
P. Polone, un tînăr înalt, blond, 
înconjurat de o droaie de copii 
care l-au asaltat pur și simplu, 
cerîndu-i autografe. Soarele e la 
jumătatea drumului său de astăzi 
și după amiază Janusz trebuie să 
concureze. Dar copiii nu știu și 
poate nici nu-i interesează acest... 
amănunt. Ei vor autografe 1

Dar înotătorul polonez a fost 
recunoscut de o pasionată a îno
tului. Studenta Iudith AAiklosi, 
nelipsită de la concursurile de 
natație explică copiilor că acest 
sportiv are o treabă importantă 
după amiază și reușește să-i con
vingă. .

De atunci, zi de zi, blondul stu
dent din Varșovia poate fi văzut 
în tovărășia brunetei sale priete
ne, studentă la una din facultă
țile Budapestei...

*

Deobicei antrenorul unei echi
pe este un personaj deosebit de 
agitat în timp ce „elevii” sau 
„elevele” sale trec examenul unei 
noi întreceri. Nu tot așa se pe
trec lucrurile și cu antrenorul 
echipei feminine de volei a Uniu
nii Sovietice, Ulianov.

Aceasta nu se datorește numai 
calmului său dar și ajutorului pe 
care i-1 dă căpitana echipei, maes- 
tra emerită a sportului. Ozerova 
pe care toți cei ce au văzut-o o 
consideră o demnă urmașă a Ale
xandrei Ciudina în această cali
tate. Intr-adevăr, ea are un extraor
dinar dar de a conduce și în
curaja echipa în timpul jocului.

De la trimisul nostru 
TUDOR VORN1CU

BUDAPESTA. — Cu mult inte
res este urmărit turneul de box 
care se desfășoară in fiecare seară 
pe ringul instalat in incinta Sta
dionului Popular. Primele tururi 
ale competiției au oferit dispute 
spectacu'oase și pline de dirzenie. 
In mod deosebit se remarcă pugi- 
liștii sovietici care, prin boxul lor 
tehnic și combativ, au obținut nu
meroase succese. De asemenea, re
prezentanți; noștri sint printre fa- 
voriții publicului spectator. De a- 
ceea aplauze entuziaste salută de 
fiecare dată apariția în ring a 
boxerilor care poartă culorile pa
triei noastre.

Miercuri seara, un nou și remar
cabil succes a obținut tînărul bo
xer Gh. Negrea. El a izbutit ca, 
de-a lungul întrecerilor, să obțină 
rezultate de valoare, care l-au adus 
pînă în finala categoriei mijlocie. 
Meciul său cu boxerul sovietic 
Sadkov a însemnat pentru tînărul 
nostru reprezentant un mare și 
greu examen. Lupta a fost deose
bit de disputată. De la primul pînă 
la ultimul sunet de gong, Gh. Ne
grea și-a apărat cu îndîrjire șan
sele. Victoria a revenit în cele din 
urmă boxerului sovietic. Dar pen
tru Gh. Negrea, tînărul boxeur din 
Sibiu, medalia de argint cucerită 
în cadrul Jocurilor Mondiale Uni

Vizita sportivilor din India și Indonezia la căminul 
reprezentanților noști la J. M. U. V.

BUDAPESTA — Cantonamen
tul sportivilor romini care partici
pă la J.M.U.V de la Budapesta, a 
cunoscut miercuri dimineață" o ani
mație deosebită! Se petrecea în a- 
devăr un eveniment puțin obișnuit: 
vizita unei delegații de sportivi in
donezieni și indieni.

Această întîlnire a fost prilej de 
bucurie și pentru unii și pentru 
ceilalți. După ce maestra sportului 
Eveline Slavici a rostit în numele 
delegației noastre un cuvînt de bun 
venit, s-au înmînat oaspeților felu
rite daruri, obiecte de artă popu
lară romîneascâ. Au răspuns un 
sportiv indian și unul indonezian, 
mulțumind pentru frumoasa primi
re ce li s-a făcut.

După aceasta, într-o atmosferă 
tinerească, sportivii au început să 
discute unii cu alții, să cînte me
lodii populare din țările lor.

Intr-o parte se aflau cîntăreții. 
Aci se auzeau, pe rînd, melodii 
populare indoneziene, indiene și 
rominești, fiecare dintre „formații
le” corale dîndu-și silința să trea
că examenul cit mai bine, să pre
zinte cît mai aproape de realitate 
frumusețea folclorului din țara res

î Katalin Szbke e mulțumită de noul record european i
; in ștafeta de 4x100 m. mixt... dar nu și de timpul său! Ș

Dacă ați urmărit cu atenție 
rezultatele înregistrate in cadrul 
celei de a XlI-a ediții a
J.M.U.V. nu se poate să nu fi 
reținut numele sportivei ma
ghiare Szoke,

Nu mai de mult decît in zia
rul de ieri, numele ei încheia 
șirul celor patru înotătoare ma
ghiare care au realizat un nou 
record european în ștafeta de 
4 x 100 m. mixt.

Are ani puțini Katalin Szoke. 
Va împlini 19 la 17 august. Dar 
în palmaresul său figurează 
multe performanțe de valoare, 
multe succese mari. A luat parte 
pentru prima oară la un concurs 
de înot în 1946, pe cînd avea 
11 ani I-a plăcut mult acest 
sport și. sub îndrumarea plină 
de grijă a antrenorului Istvan 
Huniadfy, a urcat mereu tren 
fele măiestriei sportive, astfel 
că în 1952 la Helsinki a devenit 
campioană olimpică la proba de 
100 m. liber, cu timpul de 1:06 8 
min.

Intre timp, s-au adăugat 
doi ani celor 17 pe care 
îi avea cînd a participat 

,1a Jocurile Olimpice, în schimb 
timpu' realizat la Helsinki a 
scăzut cu o secundă și două 
zecimi. Anul acesta, cele mai 

versitare de ia Budapesta ' repre
zintă o strălucită afirmare.

Cea mai dinamică întîlnire a 
turneului de box a opus miercuri 
seara pe vestitul campion olimpic 
Papp Laszlo (R.P. Ungară) cu
noscutului boxer sovietic K. Dar- 
baiseli. Spectatorii au avut prile
jul să urmărească o luptă de o 
rară spectaculozitate, îri care Papp 
a reușit o nouă și excepțională vic
torie.

Solicitîndu-i o declarație renu
mitului antrenor și pedagog sovie
tic C. V. Gradopolov cu privire la 
comportarea boxerilor romini. va
lorosul antrenor ne-a răspuns ur
mătoarele :

„Consider că echipa romînă este 
foarte omogenă. Pentru mine, care 
i-am văzut de mai multe ori la lu
cru pe boxerii romini, este o plă
cută surpriză să pot constata că in 
ultima vreme in (ara dvs. s-au ri
dicat noi și talentate cadre tinere.

Comportarea tinerilor boxeri ro
mini in acest turneu arată necesi
tatea de a împrospăta necontenit 
rindurile echipelor reprezentative. 
Cred că nu greșesc dacă imi ex
prim părerea că, pentru frumoasa 
lor co n portare. cei mai mulți d’-fre 
boxerii romini merită locuri frun
tașe in clasament”

(De la trimisul nostru) 

pectivă.
In altă parte, grupuri de spor

tivi din cele trei țări discutau. 
Firește ajutîndu-se de gesturi, sem
ne, mimică, reușind să-și comu
nice în felul acesta gîndurile și 
impresiile. Iată, de pildă, pe 
tînăra indoneziana Ida Saelan, 
studentă la academia de educație 
fizică și participantă pentru pri
ma oară la un concurs internațio
nal de scrimă. Ea povestește stu
denților noștri I.C.F.-iști despre 
modul cum învață și practică spor
tul in patria ei

Luptătorul indian D. S. Kharbas 
din orașul Huna este student în 
anul II de specializare la faculta
tea de drept. Cînd am ajuns în 
grupul unde se afla Kharbas, ei 
tocmai povestea despre întîlnirea 
pe care a susținut-o cu luptătorul 
sovietic Reshta: „Am fost învins 
spunea Kharbas, dar am învăța: 
atîtea lucruri noi într-o singuri 
partidă!”

Vesdîia a domnit tot timpul. Șt 
tuturor ne-a părut rău cînd s-a 
dat semnalul plecării.

ANGELICA ROZEANU

bune timpur ale sale sint : )
1:05,4 pe 100 m. liber, 2:31.0 J
pe 200 m. liber și 1:18.0 pe 100 J
m. spate. «

Cît despre recordul european J
stabilit - zilele trecute și la care j
a adus o importantă contribuție, J
s-o lăsăm pe „Kato“ — cum ș
îi spun prietenele sale — să-și ’
mărturisească impresiile: „M-am «
bucurat neînch'puit de mult J
cînd am aflat că ștafeta noastră x
a mers în timp record. Rezul- J
tatul meu nu mă mulțumește t
insă. Dealtfel, potrivit planului *
de antrenament pe care îl am, J
urmează să fiu in cea mai bună )
formă în perioada desfășurării ș
campionatelor europene de la J
Torino. După această competiție 
voi începe pregătirea pentru j
viitoarele Jocuri Olimpice. A- <
tunci voi avea 21 de ani și cred »
că aceasta e vîrsta la care un J
înotător poate atinge cele mai 
înalte performanțe" 7

In încheiere, Katalin Szoke f
ne-a spus că ar dori să con- £
cureze în țara noastră, rugîn- t
du-ne totodată să transmitem >
tineretului sportiv din R.P.R. i
prietenești salutări și sincere ’
urări de succes în lupta lui »
pentru a obține performanțe *
cit mai valoroase. s
~>
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WMDNDiALE UNIVERSITARE DE VARAI

moment solemn: flacăra Jocurilor Mondiale Universitare, a fost 
aprinsă. Aspect de la deschiderea J.M.U.V.

MIRCEA DOBRESCIL CAMPION MONDIAL
UNIVERSITAR

4 medalii de aur și 4 de argint au cucerit sportivii 
sovietici la lupte clasice

Pe Stadionul Popular a luat 
sfîrșit turneul de box. Meciurile 
decisive au prilejuit întreceri dîr- 
ze și spectaculoase. Excelente per
formanțe au obținut boxerii sovie
tici și maghiari, care au reușit 
să-și adjudece majoritatea titluri
lor de campioni mondiali universi
tari. De asemenea, frumoase suc
cese au obținut și reprezentanții 
noștri. Maestrul sportului Mircea 
Dobrescu a cucerit medalia de aur 
ia categoria muscă, Dănilă Done, 
Șerbti Neacșu, Gh. Negrea și Eu
gen Furesz au cîștigat medalia 
de argint, iar Victor Schiopu, Eus- 
tațiu Mărgărit și Petre Popescu au 
primit medalia de bronz.

lată rezultatele tehnice ale serii ;
Cat. muccă : Mircea Dobrescu 

(R.P.R.) învinge la puncte pe Stol- 
nikov (U.R.S.S.) ; cat. cocoș : Ste
panov (U.R.SS.) învinge la pun

SPORTIVII SOVIETICI SI CEI MAGHIARI 
DOMINA ÎNTRECERILE DE GIMNASTICA

Potrivit așteptărilor, concursul 
de gimnastică început miercuri 
seara a lăsat să se vadă de la 
primele probe superioritatea spor
tivilor sovietici, dar în același timp 
și o bună comportare a gimnaști- 
lor maghiari. Iată rezultatele din 
exercițiile impuse :

Paralele. — 1-2. Smolenski și 
Azarian (ambii U.R.S.S.) 9.70 pte. 
Dintre gimnaștii noștri cel mai bun 
rezultat l-a obținut A.Kerekeș: 
locul 20 cu 8.90 pte.

Cal cu minere. — 1. Saklin 
(U.R.S.S.) 9.50 pte; 2. Cebureaev 
(U.R.S.S.); 3 Azarian (U.R.S.S.); 
I Bim (R. CehoslovacăS; 5. Ta
bles (R.P.U.); 6. Kuti (R.P.U.) toți 
vii 9.45 pte. Kerekeș s-a clasat pe 
locurile 15-16 cu 9.10 pte.

Ilar' fixă.-1. Saklin (U.R.S.S.) 
9.85 pte; 2. S. Koev (R.P.B). Pe 
I «urile 18-19. A. Kerekeș cu 9.20 
|'tX

Inele. — I Azarian (U.R.S.S.)

Redacția ?i Administrația, București st«.
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cte pe Wagner (R.P.U.) ; cat. pa
nă (pentru locul 3) : E. Mărgărit 
(R.P.R.) învinge la puncte pe Sahm 
(R.D.G.) ; cat. semi-ușoară : Ju- 
hasz (R.P.U.) învinge la puncte 
pe Dănilă Done (R.P.R.) : cat. u- 
șoară : Boiarsinov (U.R.S.S.) în
vinge la puncte pe Szakacs 
(R.P.U.) ; cat. semi-mijlocie : Dori 
(R.P.U.) învinge Ia puncte pe Șer- 
bu Neacșu (R P.R.) ; cat. mijlocie 
ușoară (pehtru locul 3) : Petre 
Popescu (R.P.R.) învinge la puncte 
pe Mitrev (R.P.B.) ; cat. semi
grea : Nietschke (R.DG.) învin
ge prin K.O. tehnic în repriza a 
IlI-a pe T. Nicuilesou (R.P.R.); Se- 
nikin (U.R.S.S.) învinge la puncte 
pe Szilvasy (R.P.U.) , cat. grea: 
So(ikas (U.R.S.S.) învinge prin
K.O. în repriza I-a pe Eugen Fu
resz (R.P.R).

.9.90 pte; 2. Saklin (U.R.S.S.) 9.80 
pte; 3. Cebureaev (U.R.S.S.) 9.70 
pte;... 10-12. Kerekeș (R.P.R.) 9.40 
pte.

Sol. — 1. Takacs (R.P.U.) 9.80 
pte; 2. Mezo (R.P.U.) 9.70 pte; 
3-5. Bekesi, Szabo și Kuti (toți 
R.P.U.) 9.45 pte ; ...12-14. Kerekeș 
(R.P.R.) 9.20 pte.

Sărituri. — 1. Takacs (R.P.U.) 
9.90 pte; 2. Djaiani (U.R.S.S.) 9.70 
pte; 3-4. Heder (R.P.U.) și Saklin

■ Un-r-

(U.R.S.S.) 9.65 pte; .. .21-23. Kere-
keș (R.P.R.) 9.05 pte.

Clasamentul individual după
exercițiile impuse : 1. 1akacs
(R.P.U.) 57.70 p.; 2. Azarian
(U.R.S.S.) 57.25 p.; 3. Ga id a
(U.R.S.S.) 56.06 p; . .. 17. Kerekeș
(R.P.R.) 54.80 p. ; ...21. Focht
(R.P.R) 52.95 p. ; ...29 Bedo
(R.P.R.) 46.30 p.

Clasamentul pe echipe : 1.
U.R.S.S. 341.75 p ; 2. R.P. 1 Jngară
333.65 p.; 3. R. Cehoslovacă 324.85
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In turneul de lupte clasice 
s-au stabilit următoarele clasa
mente, pe categorii de greutate:

Cat. 52 kgr.: 1. Baranya (R.P.U'),
2. Sirokov (U.R.S.S.), 3. A. Ruzsi 
(R.P.R.).

Cat. 57 kgr.: 1. Lenț (U.R.S.S.),
2. Hodoș (R.P.U.), 3. Schneider
(R.P.P.), 4. Schultz (R.P.R.). In
această categorie ordinea în cla
sament pentru locurile 2—4 a fost 
decisă de cîntar. De remarcat ex
celenta victorie obținută de repre
zentantul nostru Schultz, care a 
Întrecut la puncte pe campionul 
olimpic Hodoș.

Cat. 62 kgr.: 1. Polyak (R.P.U.), 
2. Teriam (U.R.S.S.), 3. V. Po-

FOTBAL. — R.P.R. — R. Ceho
slovacă 2-0 (1-0). Formația —
R.P.R. : Toma, Ivănescu, Androvici, 
V Dumitrescu, Hidișan, Peretz, 
Gîrleanu, Nicușor, Ene, Neagu, 
Dragoman. Meciul a fost slab ca 
factură tehnică, ambele formații ju- 
cînd confuz. Golurile au fost rea
lizate de Dragoman (min. 8) în 
urma unei pase primite de la Ene 
și de Nicușor din 11 m. (min. 74). 
Echipa R. Cehoslovace a ratai o 
lovitură de la 11 m. prin Kriik 
(mini 51). R. Cehoslovacă— R.P.D. 
Coreeană 8-0 (5-0 J.

Egipt — Scoția 3-3 (2-0).

Clasamentul seriei l-a:
1. R. P. Ungară 3 3 0 0 20—0 6
2. Scoția 2D 1 1 3-6 1
3. Egipt 2 0 11 3—8 1
4. Uruguay 10 0 1 0—12 0

Clasamentul seriei a II a :
1. R. P. Romînă 3 3 0 0 22—0 6
2.
3.

R. Cehoslovacă 3 2 0 1
R.P.D. Coreeană

21—2 4

2 0 0 2 0—16 0
4 Belgia 2 0 0 2 0—25 0

BASCHET. — In urma desfășu-
rării meciurilor din serii au rezul
tat următoarele clasamente :

' seria I-a: 1. R. P. Bulgaria. 2. R. 
P. Chineză, 3. Liban ;

seria II-a : I. R. Cehoslovacă, 
2. Ecuador, 3. Belgia ;

seria IlI-a : 1 U.R.S.S., 2. Egipt.
3 R D.G., 4. Anglia.

Capii de serii își dispută finalele.
POLO. — R.P.U — U.R.S.S. 6-4 

(3-2). Au asistat 8.000 de specta
tori. Clasamentul final: 1. R. P. 
Ungară ; 2. U.R.S.S ; 3 R.P.R.

POLO PE APĂ. — R. P .Un- 
gară-Egipt 11—0 (5-0).

NĂTAȚIl . — Ștafeta 4x200 m. 
bărbați: I. R.P. Ungară (Till
2:11,7, Domdtor 2:11,9, Kadas 
2:12,5, Nyeki 2:09 ) 8:54,1 nou
record mondial universitar; 2. 
U.R.S.S. (Soloviov, Abovian, Bo- 
londin, Kurenoi 9:02,6; 3. R. D.
Germană.

1500 ni. liber bărbați. Finala : 
1. Csordas (R.P.U.) 18:51,6 (nou 
record mondial universitar); 2. La- 
vrinmko (U.R.S.S.) 18:52,9 (nou 
record sovietic) ; 3. Schuster
(R.P.U.) 19:07,4; 4. Zaborski
(R.P.U.) 19:21,4 ; 5. Brezz

.(U.R.S.S.) 19:29,3; 6. Gremlowski
(R. P. Polonă) 19:34,1.

Ștafeta 4x100 bărbați 4 stiluri': 
1. R.P.U. 4:18,1 (Magyar 1:05,8, 
Utassy 1:12,8, Turnpek 1:02,6, Nyef i 
56.9) — nou record mondial, eu
ropean si mondial universitar: 2. 
U.R.S.S.’ 4:28,6; 3. R.D.G. 4:36;
4 R. P. Chineză 4:37,9; 5. R. Ceho
slovacă 4:44,6.

CICLISM. 4.000 m. urmărire 
pe echipe bărbați, semifinală: 1. 
Austria 4:53,7; 2. R. D. Germană 
4:59,1; 3. R.P. Ungară 5:03,0; 4. R. 
Cehoslovacă.

CICLISM. — 4.000 m. urmărire 
pe echipe — finală: 1. R. P. Un
gară 4:48,2; 2. Austria ; 3. R. D. 
Germană ; 1.000 m cu start de pe 
loc: 1. Foucek (R. Cehoslovacă) 
1:11,8; 2. Larsen (Danemarca)
1 12,5 ; 3. Honastrung (Danemarca) 
1:12,9: 4 C. Dumitrescu (R.P.R.) 
1:13,0. 5. Ion lonită (R.P.R.)
1:13.8: Tandem: 1. Foucek-Mașek 
(R. Cehoslovacă): 200 m. finală: 
1 Foucek (R. Cehoslovacă) 12,1

/
pescu (R.P.R.). V. Popescu a ob
ținut în acest turneu două impor
tante victorii prm tuș (asupra lui 
Kharpas (India) și Vlasek (Aus
tria) și a pierdut la mică dife
rență la primii doi clasați.

Cat. 67 kgr.: 1. Tarr (R.P.U),
2. Vardanian (U.R.S.S.), 3. 1. Han- 
țu (R.P.R.). Han(u a întrecut prin 
tuș pe Kobcinski (R.P.P.) și a ce
dat greu lui Tarr și Vardanian.

Cat. 73 kgr. : 1. Szilvassy
(R.P.U.), 2. Maneev (U.R.S.S.),
3. V. Popovici (R.P.R).

Cat. 79 kgr.: I. Anfinoghenov 
(U.R.S.S), 2, Onoiu (R.P.R), 3. 
Majevici (R.P.P).

Ultimele ‘ rezultate
sec; 2. Sekeres; 3. Boiadgef (R. 
P. Bulgaria).

VOLEI. — Masculin : Liban-Iran 
3—0 ; Austria-Olanda 3—0; Mon
golia-Tunis 3-2 (15-9, 15-11, 4-15, 
10-15, 15-2); R. P. Chineză —
Austria 3-0.

Masculin. Turneul final: R.P.R.
— R. Cehoslovacă 3-2 (15-4, 9-15, 
10-15, 15-1, 15-11); R. P. Polonă
— U.R.S.S. 3-1 (15-10, 11-15,
15-10, 17-15) : R. P. Bulgaria
— R. P. Ungară 3-1 (15-8, 15-13, 
13-15, 15-11).

SCRIMA. — Spadă individuală 
băieți: concurenții noștri C. Geor
gescu și Baia au fost eliminați în 
semifinale.

SĂRITURI DE PE Tt RN
Femei: 1. Karakasiant (U.R.S.S.) 

92,73 puncte, campioană mondială 
universitară ; 2. Pfarrhofer (Aus
tria) 85,14 puncte; 3. Necrasova 
(U.R.S.S.) 77,19 puncte.

Bărbați: I. Brener (U.R.S.S.) 
155,86 puncte, campion mon ii al 
universitar; 2. Diagiba (U.R.S.S.) 
146,84 puncte; 3. Gal1,.in (U.R.S.S.) 
146.37 puncte.

TENIS DE CIMP.— Dublu băr
bați : semifinale : Vad, Gyly is 
(R.P.U.) — Șt. Anghelescu, I. Ra
kosi (R.P.R.) 6-0. 7-5, 6-1. Tur
neul de consolare : simplu bărbați : 
turul I: Șt. Anghelescu (R.P.R.) — 
Sastrsubend (Indonezia) 6-0, 6-1 ;
I. Rakosi (R.P.R.) — Aliim Surja-
nand (Ind.) 6-2, 6-3; turul II : I. 
Rakosi .(R.P.R )—Borman (R.D.G.) 
6-3, 7-5; simplu femei : turul I : 
Julieta Namian (R.P.R.) - Buna-
vati Camil (Indonezia) 6-3, 6-1.

Dublu temei : finala : Szjlagi, 
Vad Z. S. (R.P.U.) - Julieta Na
mian, Măuschatz (R.P.R. R.D.G.) 
6-0, 6-1; dublu bărbați: finala: 
Janczo, Sikorski (R.P.U.)—D. Vad. 
Gylyas (R.P.U.) 6-2, 7-5, 8-10,
6-2; turneul de consolare: simplu 
bărbați : semifinale : Șt. Anghe
lescu (R.P.R.) — Unverdross
(R.D.G.) 6-1, 6-1; I. Rakosi
(R.P.R.) — Ton Kiang Lian (In
donezia) 6-2, 7-5.

GIMNASTICA. — Clasament in
dividual compus bărbați: I. Ta
kacs (R.P.U.) 114,75 p., campion 
mondial universitar; 2. Smolenski 
(U.R.S.S.) 114.25 p.; 3. Saklin
(U.R.S.S.' 113.70 p.;... Kerekeș
(R.P.R.) 110.70 p.; Foclit (R.P.R.) 
106.60 p.; Bedo (R.P.R.) 96.65
p. Clasament pe echipe : 1.
U.R.S.S.; 2. R.P.U.; 3. R. Ceho
slovacă.

ATLETISM — BĂRBAȚI : 100 m. 
Seria l-a: Mandlik (R. Ceho
slovacă) 10,6 ; Ignatiev (U.R.S.S.) 
10,7: Baranowski (P.P.P.) 10,8;
Seria Il-a: Reabov (U.R.S.S.) 
10,8; Zaran-di (R.P.U.) 10,9;
Broz (R.C.) 10,9; (reprezentantul 
nostru AL Ștoenescu s-a clasat pe 
locul cinci cu 11,1); Seria HJ-a: 
Stawczik (R.P.P.) 10.7; Sanadze 
(U.R.S.S.) 10,8 ; Schultz (R D.G.) 
10,9; Seria IV.-a: Schroder
(R.D.G.) 10,7; Kolev (R.P.B.)
10,7; Kiszka (R.P.P.) 10,7; (repre
zentantul nostru I. Măgdaș a ocu
pat locul cinci cu 10,9) ; Seria
V- a : Tokarev (U R.S.S.) 10.7;
Javoronov (U.R.S.S.) 10,8; An- 
drușenko (U.R.S.S.) 10,9; Seria
VI- a: Barteniev (U.R.S.S.) 10,7; 
Holajn (R.P.P.) 10,7; Trubl (R.C.)
II, 2; Semifinale: I — 1. Kiszka 
(R.P.P.) 10,6; 2. Schroder (R.D.G.)

Cat. 37 kgr.: 1. Nicolaev 
(U.R.S.S.), 2. Soîyom (R.P.U.), 3.
L. Bujor (R.P.R.). De remarcat 
victoria reprezentantului nostru a- 
supra puternicului luptător polonez 
Kaszpercik.

Cat. grea: 1. Pritîcenko (U.R.S.S.), 
2. Vaszin (R.P.U.), 3. I. Corneamf 
(R.P.R.). Deși cu serios handicap 
de greutate, Corneanu a întrecut 
prin tuș pe Khasam (India) și a 
fost întrecut cu greu de primii doi 
clasați.

Clasament pe echipe : 1. U.R.S.S. 
48 p., 2. R.P.U. 46 p., 3. R P.R. 
32 p., R. P. Polonă 17 p., Austria 
4 p., Iran și India cîte 3 p.

10,6; 3. Sanadze (U.R.S.S.) 10,6;
4. Reabov (U.R.S.S,). 10,7; II —
l. Ignatiev (U.R.S.S.) 10,6; 2.
Stawczik (R.P.P.)' 10,6; 3. Kolev 
(R.P.B.) 10,7; 4. Schultz (R.D.G.) 
10,8; 10.000 m.: 1. Penzeș (R.P.U.) 
31:02,8 (campion mondial univer
sitar) ; 2. Hubert (R.P.U.) 31:43,6,
3. Gruber (Austria) 32:59,4; HO
m. garduri: Seria I-a: I. Opriș
ț R.P.R.) 14,7 ; Stolearov (U.R.S.S.) 
14,8; Krul (R.C.) 14,8; Seria ll-a: 
Bogatov (U.R.S.S.) 14,8; Schenk 
(R.D.G.) 14,8; Csenger (R.P.U.) 
15,2 ; Seria 111-a: Schmolinski 
(R.D.G.) 14.9; Retezar (R.P.U.)
15,2", finala: 1. Stolearov
(U.R.S.S.) 14,3 (campion mondial 
universitar) ; 2. Bogatov (U.R.S.S.) 
14,5; 3. Opriș (R.P.R.) 14,8; 4
Schenk (R.D.G.) 15,0; 5. Schmolin- 
ski (R.D.G.) 15,1 ; 6. Retezar
(RP.U.) 15,2; prăjină: 1. Homo- 
nay (R.P.U) 4,20 m. (campion mon
dial universitar) ; 2. Adamczik
fR.P.P.) 4,15; 3. Vazny (R.P.P.) 
4,10; 4. Hlebarov (R.P.B.) 4.10;
5. Janiszewski (R.P.P.) 4.10; 6. 
Zsitvai (R.P.U.) 4,00: 7. M. Du
mitrescu (R.P.R.) 3,90; ciocan:
I. Popov (R.P.B.) 55,48 (campion
mondial universitar) ; 2. Engel
(R.C.) 54,55; 3. Kaptioch (R.P.U.) 
53,50 ; 4. C. Dumitru (R.P.R.)
53,15; 5. Balogh (R.P.U) 51.49;
6. Hidasi (R.P.U) 49,27; FEMEI:
100 m. : Seria l-a: Stubnik-Seli- 
ger (R.D.G.) 11,9; Kusion (R.P.P.) 
12,3: Kolarova (R.P.B.) 12,4;
Seria ll-a: Itkina (U.R.S.S.) 12,1 ; 
Gremingerne (R.P.U.) 12,6; Stas- 
kova (R.C.) 12,7; Seria 111-a: 
Krepkina (U.R.S.S.) 11,8; Kohler 
(R.D.G.) 12,1 ; Lerczak (R.P.P.) 
12,3; Seria IV-a: Koșeleva 
(U.R.S.S.) 12,2; Jaznakova (R.P.P.) 
12,2; Kovarikova (R.C.) 12,5; (re
prezentanta noastră Ioana Lu(ă a 
ocupat locul cinci cu 12,7) ; semi
finale: I — 1. Itkina (U.R.S.S.) 
12,1; Kazanțeva (U.R.S.S.) 12,4; 
Bocianowna (R.P.P.) 12,7 ; II — 1. 
Krepkina (U.R.S.S.) 11,9; Kohler
(R.D.G.) 12,0; Lerczak (R.P.P.) 
12,1 ; 111 — 1. Stuhnik (R.D.G.)
II, 9; Kovarikova (R.C.) 12,1 ; Ko
larova (R.P.B.) 12,2; 400 m. : Se
ria I-a: Donath-Jurevitz (R.D.G.) 
57,9; Szulc (R.P.P.) 58,5; Sut.ak 
(15.P.U.) 58,8; Seria ll-a: So
lopova (U.R.S.S.) 58,5; Zeilz
(R.D.G.) 58,8; Dumitru (R.P.R) 
59,1; lungime: 1. Dunska
(R.P.P) 6,12 (campioană mondială 
universitară). Performanta sa re
prezintă un nou record al R.P. Po
lone și totodată un nou record 
mondial universitar. Cele șase să
rituri ale sale au măsurat : 6.09 m.
— 6,12 m. — 6,00 m. — 5.96 m.
— 5,87 m. — 5,78 m. ; 2. Kusion
(R.P.P.) 6,00 m.; 3. Vinogradova 
(U.R.S.S.) 5,94 m.; 4. S. Grosu 
(R.P.R.) 5,80 m. (nou record al 
R.P. Romîne). Cele șase sărituri 
ale sale au măsurat: 5,58 m. — 
5,17 m. — 5,49 m. — 5,74 m. — 
5.80 m. — 5,69 m. De notat
că trei din aceste sărituri au 
fost mai bune decît cifra ve
chiului nostru record : 5,60 m. ; 5. 
Penzeș (R.P.U.) 5,75: 6. Țoliko- 
fer (R.P.B.) 5,55: greutate: 1. Kuz- 
nețova (U.R.S.S.) 15,01 m. (cam
pioană mondială universitară). Per
formanța sa reprezintă și un nou 
record mondial universitar. 2. Ma- 
remee (U.R.S.S.) 14;35 m. : 3 Sze- 
beș (R.P.U.) 12,91 m.; 4. Szenti 
(R.P.U.). 12,79 m.; 5. Velicu
(R.P.R.) 12,47 m.
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