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Tineri și tinere ! Munciți cu tot entuziasmul și avîn- 
tul vostru tineresc pentru însușirea științei, tehnicii 
și culturii înaintate! Fiți luptători hotărîți și activi 
pentru victoria măreței cauze a socialismului în pa
tria noastră scumpă ’ j

(Din Chemările de 23 August ’ 
1954 ale C.C. al P.M.R.)
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Pentru dezvoltarea natației 
în cadrul asociațiilor sportive

rA RICARU1 tinăr ii place să se 
- avînte pe luciul unei ape, să 
Iuțească, să înainteze în apă prin 
îișcările viguroase ale brațelor, 
itunci cînd înoți în apă adincă ai 
mpresia că stăpînești acest ele
ment pentru care omul nu are o 
daptare specială, ai aproape im
presia că zbori. In plus, înotul — 
nul dintre cele mai complete spor
uri — dezvoltă în mod armonios 
rganismul și cele mai nobile cali- 
iți morale și de voință. Iată de ce 
atația este un sport mult iubit de 
ineret.

Dar, pentru a transforma acea- 
■tă dragoste a tineretului într-un 
retor de progres al natației noas- 
e de performanță, este nevoie de 
deosebită preocupare din partea 

rganelor sportive. Un rol deosebit 
e important în această acțiune îl 
a asociațiile și colectivele sporti- 
î, care sînt in măsură să asigure 

• rogresul natației noastre prin a- 
agerea unui număr cit mai mare 
2 tineri și tinere in secțiile de na- 
îție, prin instruirea lor continuă 

temeinică, prin asigurarea acti- 
tății lor conipetiționale și a con- 
ițiilor materiale necesare în ve- 
■rea ridicării nivelului lor tehnic, 
ît de adevărat este acest lucru 
e-o dovedesc frumoasele succese 
(ținute de unele secții de natație 
i Știința București, Constructorul 
ucurești și Oradea, Flamura roșie 
ugoj, Sibiu ‘ 
o București, 

București
•rvele de Muncă
i toate aceste secții există o deo- 
■bită grijă pentru atragerea cît 
ai multor elemente de valoare din

și Cluj, Dina- 
Progresul și Voio
și Tg. Mureș, Re- 

București, etc.

ridul tineretului — al juniorilor și 
«piilor — și instruirea lor rațio- 
îlă. Unii antrenori ca E. Freund 
Dinamo), Bogdan Coloman (Fia- 
ura roșie Cluj), N. Blidaru (Con- 
ructorul București), A. Penciu 
Rezervele de Muncă București), 
ții Enăceanu (Știința București), 

Asiliu și T. Angelescu (Progresul 
iicurești) etc., se ocupă cu drag 
. cu multă pricepere de pregăti- 
a zecilor de înotători și înră
ire.
Dacă această preocupare ar fi 
nerală, dacă toate colectivele 
ortive ar manifesta același inte- 
i ca acelea citate mai sus și dacă 
ate asociațiile sportive ar da 
rijin secțiilor de natație așa cum 
■fac asociațiile Dinamo, Rezervele 

Muncă, Voința, Știința sau 
Instructorul, stadiul actual al na- 
iei noastre ne-ar aduce mult mai 
iltă satisfacție. Din păcate însă, 
istă asociații sportive care mani- 
;tă o totală indiferență față de 
ortul natației.
La Ploești, Cimpina, ca și în alte 
itre cu mulți muncitori petroliști, 
îstă frumoase bazine de înot. Dar 
iciația Flacăra consideră dezvol- 
ea înotului drept o sarcină cu 
ul secundară, la fel ca și aso- 
ția Minerul, care n-a mișcat un 
get pentru folosirea frumoaselor 
rine de înot din Valea Jiului. A-
tiația Metalul, care se mîndrea 
un moment dat cu valoroși îno

Un lot de canotori din R. P. R.
irticipă la campionatele europene de la Amsterdam
ntre 2U și 3C august se vor des- 

jura la Amsterdam campionatele 
ropene de canotaj academic, 
sa noastră va fi reprezentată de 

lot de sportivi care au pâră- 
’ Capitala sîmbătă dimineața, în- 

Yptindu-se spre Amsterdam. Ca- 
orii noștri vor lua startul în 
ibele de schit simplu, 4. fără cir
ci și 8+1, la băieți, și 4-j-l și 
1 la fete.
Rele cinci probe prevăzute în 
jgramul competiției feminine se 

desfășura între 20 și 22 august. 

tători, are acum abia cîteva secții 
în întreaga țară. Din păcate, însă, 
atit secția din Cluj, cît și cele din 
Reșița sau Oțelul Roșu activează 
foarte slab iar în București, unde 
colectivele Metalul au mulți mem
bri, sau la Craiova, unde există 
toate condițiile pentru angrenarea 
muncitorilor metalurgiști și a mem
brilor lor de familie în practicarea 
înotului, nici nu există secții de 
natație. Aceeași lipsă de preocupare 
față de dezvoltarea natației în rîn- 
duriîe membrilor lor o dovedesc a- 
sociațiile Locomotiva, Flamura ro
șie și, mai ales, Avîntul.

O situație la fel de grea este 
și la secția de natație a Casei Cen
trale a Armatei, unde nu există 
preocupare decît pentru un număr 
relativ restrîns de înotători fruntași, 
neexistînd o grijă evidentă față de 
ridicarea tinerelor cadre, deși pro
blema ar fi rezolvată în bună mă
sură prin existența unui al doilea 
antrenor, care să aibă ca preocu
pare descoperirea și pregătirea de 
elemente tinere.

Această situație, care constituie 
o frînă în calea dezvoltării canti
tative și calitative a natației noas
tre, trebuie remediată grabnic. 
Asociațiile sportive sînt datoare să 
acorde' mult mai mult sprijin sec
țiilor lor de natație și să-și creeze 
noi secții, mai ales în regiuni ca 
Hunedoara, Craiova, Bacău, Iași, 
Galați și Constanța, regiuni rămase 
mult în urmă din acest punct de 
vedere. Ele au datoria de a da tot 
sprijinul școlilor populare de înot, 
ca și centrelor de antrenament exis
tente în majoritatea regiunilor, 
preocupîndu-se de angrenarea copi
ilor și juniorilor, evidențiați in a- 
ceste școli și centre într-o activi
tate continuă, în cadrul secțiilor de 
natație ale colectivelor respective. 
Asociațiile sportive trebuie să a- 
jute prin toate mijloacele întărirea 
secțiilor de natație existente, înca
drarea lor cu antrenori și instruc
tori și înzestrarea lor cu echipa
mentul și materialele necesare prac
ticării înotului și jocului de polo 
pe apă.

Folosirea competițiilor de mase și 
a trecerii normelor de înot G.M.A. 
pentru popularizarea largă a nata
ției în colectivele sportive și pen
tru împrospătarea secțiilor cu noi 
elemente constituie un important 
mijloc pentru creșterea numărului 
de înotători.

Secția Cultură Fizică și Sport a 
Consiliului Central al Sindicatelor 
are datoria de a lua cele mai ener
gice măsuri față de asociațiile spor
tive sindicale care, deși criticate în 
dese rînduri, manifestă în conti
nuare aceeași indiferență față de 
dezvoltarea natației

In stadiul actual de dezvoltare a 
mișcării noastre sportive, natația 
poate fi considerată ca o disciplină 
sportivă rămasă în urmă, atit sub 
aspect cantitativ, de mase, eît și 
sub aspect calitativ, de performanță. 
Este în puterea asociațiilor sportive 
să lichideze într-un timp cît mai 
scurt cu această răniînere în urmă. 
Ele trebuie să facă totul pentru ca 
natația noastră să ia un puternic 
și continuu avînt.

Din cele 12 țări participante, O- 
landa și U.R.S.S. vor lua startul 
la toate cele cinci probe. Sporti
vele noastre vor concura alături de 
echipajele U.R.S.S., R. Cehoslovacă, 
Olanda, Jugoslavia, Danemarca, An
glia ș Finlanda la 4-ț-1 și alături 
de echipajele U.R.S.S., Olanda, 
Franța și Anglia la 8+1.

Printre canotorii care ne vor re
prezenta la Amsterdam se nutnă- 
ră: Tiberiu Măcean, Carol Vereș, 
Ștefan Poncracz, Alexandru Rota
ru, Ștefan Somogyi, Irina Csik, 
Ghizela Rost aș.

Manifestații sportive in cinstea zilei de 23 August
UN NOU RECORD REPUBLICAN 

DE ATLETISM, ÎN CAPITALA
In cadrul unui concurs atletic 

desfășurat sîmbătă în Capitală, 
maestrul sportului Nicolae Liga 
(Locomotiva P.T.T.) a dobarît re
cordul republican în cursa de 5 
km’ marș, realizînd timpul de 
21:20,6 'față de 21:45,8 cît 
obținuse Haralambie Răcescu 
în cursul lunei mai." De re
marcat că performanța lui Liga 
este la o diferență de mai puțin 
de un minut față de recordul mon
dial (20:26,8) al suedezului Hard- 
mo.

Nicolae Liga a închinat excelen
ta sa performanță aii i de 23 
August.

NICOLAE D. NICOLAE 
corespondent

INTILN1REA DE BOX
BUCUREȘTI — CRAIOVA

CRAIOVA (prin telefon). Sîmbă
tă au început în localitate întrece

Asociația Dinamo a ciștigat 
„Circuitul orașului București”

Itn dimineață la ora 9, din fața 
combinatului poligrafic Casa Scîn- 
teii — „I. V. Stalin" s-a dat ple
carea în marea ștafetă polisportivă 
„Circuitul orașului București", or
ganizată de ziarul „Scînteia tine
retului", în cinstea z;lei de 23 Au
gust.

Ștafeta a străbătut străzile prin
cipale ale Capitalei și a fost ur
mărită de numeroși spectatori care 
au încurajat cu multă căldură pe 
fiecare dintre participanți. Desfășu
rarea ei a prilejuit o lu-ptă foarte 
strinsă, care pe anumite porțiuni a 
fost de-a dreptul pasionantă. Vic
toria finală a revenit sportivilor 
din asociația Dinamo care, chiar 
de la schimbul al doilea al ștafe
tei, schimbul de marș, s-au insta
lat la conducerea cursei. Echipa 
prezentată de dinanwviști a arătat 
" foarte bună pregătire și midtă o- 
mogenitate. In cele 15 schimburi 
ale ștafetei, asociația Dinamo a 
fost reprezentată de următorii spor
tivi : Mircea Cernescu (moto), Ma
rin Neagu (marș), Victor Georges
cu (ciclism), Victor Pap (cros), Li
liana Tudorache (cros), Ion Bă- 
dici și Dumitru Bîrdău (cros), 
PetTe Tache (ciclism), Mircea A- 
nastasescu și Dumitru Oprea (ca
notaj), Aurel Ionescu (înot). Con
stantin Grecescu (cros). Ștefan 
Mihalyi, Al. Dumitrache, Victor Fi
rea, Șt. Prisiceanu (4x100). Tim
pul total a fost de 1 h. 25:00,0. 
Pe locurile următoare s-au clasat în 
ordine: C.C.A., Voința. Locomoti
va, Flamura roșie, Metalul, Con
structorul, Progresul și Avîntul. 

rile de box, organizate în cinstea 
zilei de 23 August, între reprezen
tativele regiunilor București. Ga
lați, Timișoara și Craiova. Prima 
gală s-a desfășurat între reprezen
tativele Craiova și București. Cele 
mai importante întîlniri au fost 
cele dintre Ion Stațiu (București) 
și Matei Godeanu (Craiova) la ca
tegoria pană și N. Bătrînu (Cra
iova) și VI. Izdrail (București) la 
categoria semi-grea. Victoriile au 
fost cucerite — la puncte — de 
către Matei Godeanu și N. Bătrînu.

In cele 10 întîlniri, boxerii cra- 
ioveni au realizat 5 victorii, iar 
bucureștenii 4. Un meci s-a ter
minat la egalitate.

(C MOȚOC — corespondent)

TURNEU DE FOTBAL

In cinstea zilei de 23 August, 
comisia raională de fotbal din Cîm- 
pia Turzii a organizat un turneu 
fulger dotat cu „Cupa 23 August". 
Au participat următoarele echipe:

Ștefan Sebe (Progresul) a cîștigat prima etapă 
a competiției cicliste: „CURSA ELIBERĂRII”

SIBIU 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Ieri la ora 10, 
într-un cadru festiv și în prezența 
unui numeros public, s-a dat ple
carea, din fața teatrului Național 
din Cluj, în prima etapă a „Cursei 
Eliberării": circuitul ciclist al re
giunii Cluj. înaintea plecării, tov. 
Aurel Vasilescu — secretarul co
mitetului executiv al sfatului popu
lar regional — a arătat importan
ța acestei competiții de lung kilo
metraj, care se desfășoară în cins
tea zilei de 23 August.

Chiar de la ieșirea din oraș, cei 
40 de cicliști au de trecut un exa
men sever: dealul Feleacului. lung 
de 7 km.

In vîrful Feleacului, primul tre
ce Istrate, urmat de A. Ionescu, 
Rosenberg și alți 8 cicliști. La mi
că distanță, trece al doilea pluton 
condus de Sebe, Aurel Ionescu, Au
rel Enache și Moiceanu.

Datorită acțiunilor energice în
treprinse de Moiceanu, care încear
că să evadeze din plutonul al doi
lea, secondat de Sebe, grupul celw 
7 cicliști prinde primul pluton la 
km. 51, pnde N. Chicomban sparge.

După 65 km. de la plecare, un 
grup de 15 alergători angajează 
sprintul final la Aiud, unde are loc 
prima semietapă. Aci, cîștigă Is- 
irate, urmat de Rosenberg, E. Mi- 
nulescu, V. Dobrescu, Moiceanu, 
Marin Dumitrescu, etc.
, La ora 14 se dă plecarea in a 
doua semietapă. Căldura înăbuși
toare transformă alergarea într-o 
încercare deosebit de grea. La ie
șirea din Sebeș, alergătorul Ștefan 
Sebe se desprinde din pluton, îm

★ ★
★

Oamenilor muncii din țara 
noastră li s-au creat cele mai 
bune condiții pentru practicarea 
turismului. In anii puterii popu
lare au fost construite cabane 
noi, au fost reamenajate total 
cele vechi, s-au executat marcaje, 
podețe, drumuri. In clișeul nos
tru : cabana Fîntînele, din munții 
Cibinului, a cărei capacitate a 
sporit, prin reamenajare de Ia 2$ 
la 120 de locuri. In 1953 cabana 
a fost vizitată de 3855 turiști, iar, 
în acest an, numai pînă în pre- 
zvnt, de peste 3000 turiști.

★
★ ★

Metalul 11 Cîmpia Turz.i, iiceott# 
Luncani, Recolta Poiana, Avîntul 
Mihai Viteazu și Recolta Ceanw 
Mare. Cupa a fost cîștigată d# 
echipa Metalul II Cîmpia Turzii.

(PETRE ȚONEA, corespondent)'

„CUPA 23 AUGUST" LA VOLEI

întrecerile de volei din cadrul 
„Cupa 23 August", organizate de 
Comitetul C.F.S. București, au luat 
sfîrrșit ieri. Aceste întîlniri au fost 
rezervate echipelor* selecționate din 
fiecare raion. După trei etape, ra
ionul 23 August a reușit să-și ad
judece primul loc — atit la fete 
cît și la băieți — cîștigînd astfel 
cupa pusă în joc.

Echipa masculină a raionului 23 
August a învins în finală echipa 
raionului Lenin cu scorul de 3-0, 
iar echipa feminină a dispus cu 
ușurință de raionul 1 Mai tot cu 
scorul de 3-0.

preună cu Aurel Ionescu și Alex. 
Jiglău. Acționînd în cadrul unei 
„moriști" bine închegate, ei îți 
măresc necontenit avansul.

Pe urcușul Apold, Sebe atacă șl 
se desprinde de colegii lui de „evffik 
dare". Aurel Ionescu continuă să-l 
urmărească, dar pierde și el teren, 
în vreme ce Jiglău, slăbind, est# 
ajuns pe ultima parte de un grup 
de 8 cicliști în care se află Istrate, 
Moraru, Sima Ion și alții.

Ștefan Sebe intră primul în Si
biu, cu un avans de peste 3 mi
nute față de Aurel Ionescu, care, 
la rîndul Iui are un avans de 6 
minute față de pluton.

Clasamentul primei etape: 1. Șt. 
Sebe (Progresul) a parcurs 174 
km. în . 5 ore 9 min. 53 sec. (me
dia 33,786 km.), 2. Aurel Ion cu 
(Voința) 5:12,09; 3. C. 1st ate
(Progresul) 5:18,55; 4. Ion Sima 
(Dinamo Orașul Stalin), 5. E Mi* 
hăilă (Constructorul), 6. Basil 
Munteanu (Dinamo Orașul Stalin), 
M. Dumitrescu (Constructorul), 
toți același timp. 8. Aurel Enache 
(Voința) 5:18,57, 9. Matei Kanner 
(Dinamo Orașul Stalin), 5:24.24,
10. I. Moraru (Progresul) 5:24,33.

Clasamentul pe asociații: Pro
gresul 15:53,21; Voința 15:59.18; 
Dinamo Orașul Stalin 16:02,14; 
Constructorul 16:08,55; Metalul 
16:51^8.

■ Pe regiuni: 1. București, 2. Re
giunea Stalin, 3. Cluj. Luni 16 au
gust, la ora 13, se va da plecarea 
in etapa a doua : Sibiu-Fărăraș* 
Orașul Stalin, 140 km.

E, gOCQS



Noi întreceri de înot desfășurate' iri Capitală1 Finalele campionatului de volei al asociației Voințai

Sinibătă după-amiază și dumi
nică dimineața au continuat la ba
zinul de înot de la ștrandul Tine
retului. întrecerile de înot din ca
drul fazei regionale a campiona
tului R.P.R., pentru copii cit și în
trecerile rezervate seniorilor și se
nioarelor din cadrul concursului pe 
Capitală.

întrecerile au fost, în general, spec
taculoase, deoarece marea majori
tate a copiilor s-au străduit să a- 
pere cît mai bine culorile colecti
velor ce le reprezentau în întreceri 
și în același timp să obțină perfor
manțe din cele mai valoroase. In 
mod deosebit merită a fi dați ca 
exemplu micuții înotători ai colec
tivului sportiv Flamura roșie — 
care de altfel, au fost și cei mai 
numeroși — pentru disciplina de 
care au dat dovadă cît și pentru 
perseverența cu care au luptat în 
tot timpul întrecerilor.
înotătorii și înotătoarele care au 
participat în cadrul concursului se
niorilor, n-au depus toate eforturile 
pentru obținerea unor rezultate cît 
mai bune.

Campionatele individuale 
de tir ale Capitalei

După două zile de întreceri • in 
cadrul campionatelor individuale de 
tir ale Capitalei pentru categoria 
Il-a și a IlI-a, au fost desemnați 
campionii și campioanele Capitalei 
la probele de pistol viteză și armă 
sport. Totodată, a fost desemnat și 
campionul de juniori al Capitalei 
la proba de armă sport trei poziții 
cite 20 focuri.

Iată rezultatetele înregistrate: 
SIMBATA, poligon „Gh. Vasilichi", 
proba de pistol viteză (30 focuri):
1. Nicolae Prescitre (FI. roș'e Co
merț) 30/267 puncte, campion al 
Capitalei pe anul 1954; 2. Paul Go- 
retti (Metalul Ipromet) 29/258 p.; 
3. Denise Popa (Voința prestări 
servicii) 29/245. p.; 4- Geo Săvulescu 
(Voința prestări servicii) 29/243 p.;
5. Nicolae Cristoveanu (Con
structorul I. P. C. I.) 28/243 p.;
6. Nicolae Dobrescu (FI. roșie Co
merț) 28/234 p.; 7. Aurel Rugină 
(Voința prestări servicii) 27/221 
p.; 8. Arnold Leinweber (FI. roșie. 
Comerț) 27/207 p.; 9. Mara Ma- 
zanitis (Voința prestări servicii) 
26/246 p.; 10. Ion Biolan (Construc
torul) 26/261 p. DUMINICĂ, poli
gon Dinamo, proba de armă sport 
3 poziții cîte 20 focuri. Fete:
1. Georgeta Tărărășcu (Dinamo) 
500 p., campioană a Capitalei pe 
anul 1954; 2. Vasilica Nicula (Di
namo) 500 p.: 3. Niculina Lepădatu 
(Dinamo) 481 p.; 4. Gabriela Go- 
rovei, (Dinamo) 480 p.; 5. Ila Deak 
'(Progresul Sănătatea) 477 p.; 6. 
Margareta Lazariu (Dinamo) 466 
p.; 7. Margareta Velciu (Progresul 
Sănătatea) 460 p.; 8. Luciana Ma- 
zilu (Progresul Sănătatea) 447 p-; 
Băieți: 1. Iulian Constantinescu 
'(Prog. I.C.A.S.) 524 p. campion al 
Caoitalei pe anul 1954; 2. Iuliu
Mitrașcu (Dinamo) 516 p.; 3. Feli- 
cian Gheorghiu (Flamura roșie 
Comerț) 516 p.; 4. Ion Hîrța (Di
namo) 513 p.; 5. Geo Săvulescu 
(Voința prestări servicii) 509 p.;
6. Ion Tripșa (Dinamo) 502 p.; 7. 
Robert Mazilii (Constructorul
I.P.C.I.)  495 p.; 8. Anton Goflerb 
(Prog. Cooperație) 490 p.; 9- Arnold 
Leinweber (FI. roșie Comerț) 479 
p.; 10. Ion Toth (Prog. Organiza
ții de masă) 477 n. Juniori: 1. Vic
tor Antonescu (Tînărul dinamovist) 
502 p. campion de juniori- ai Capi
talei pe anul 1954: 2. Ion Văcaru 
'(Tînărul dinamovist) 500 p.; 3. Mir
cea Răzuș (Tînărul dinamovist). 
493 p.; 4. Carnic Nișanian (Tînărul 
'dinamovist) 483 p.; 5. Mircea
Străoană (Tînărul dinamovist) 480 
p.; 6. Mircea Antal (Rez. Muncă) 
467 p.; 7. Iosif Aron (Rez. Muncă) 
459 p.; 8. Marius Marcovici (Rez. 
Muncă) 437 p-

Deoarece la proba de armă sport 
3x20 focuri nu au participat mini
mul de 5 trăgătoare, nu s-a fă
cut clasament separat, fetele con
tend în clasamentul masculin. 
Concursul continuă astăzi și mîine. 
după următorul program :

Luni, poligon „Gh. Vasilichi", ora 
15: pistol-pentailon (20 focuri) po
ligon Dinamo ora 15: pistol-precizie 
(30 focuri) marți: poligon Dinamo 
ora 15 armă liberă 3x20 focuri.

SPORTUL POPULAR
Pag. 2-a Nr. 2476

lata acum rezultatele tehnice ob
ținute de copii in cele două zile da 
concurs: 50 m. liber copii: 1. Mir
cea Ursu (Constructorul) 35,7; 2. 
Constantin Ionescu (Dinamo) 36,0 
sec.; 50 m. spate fetite: Eda Jost 
(Știința) 58,8 sec.; 4x50 mixt copil:
l. Flamura roșie (Horacec, Voi- 
cu, Cogan, Dobre) 2:57,2; 4x50 m. 
liber fetițe: 1. Progresul (Urmeș, 
Grigore, Ghinea, Ioniță) 3:16,9; 50
m. bras copii: Qh. Voicu (FI. ro
șie) 44,6 sec.; 50 m. fluture fetițe:
l. Maria Ioniță (Prog.) 44,6; 2. 
Elena Ghinea (Prog.) 44,7; 4x50
m. ștafetă mixt fetițe: 1. Progresul 
(Urmeș, Vasilîu, Ghinea, Ioniță)

3:20,4; 4x50 m. copii liber: 1. Flamura 
roșie (Dobre, Cogan, Horacek, Io
nescu) 2:32,0. Sărituri copii: 1. 
Pantelimon Decuseară (Centrul de 
antrenament pentru sărituri) 24,34 
p.; 2. A. Rothman (Centrul de an
trenament pentru sărituri) 23,27 p.; 
3. Arthur Horacek (Centrul de 

antrenament pentru sărituri) 22,23 
puncte.

lată acum ctteva rezultate obți
nute de seniori și de senioare: 200 
m. liber seniori: Gh. Cociuban (Di
namo) 2:37,3; 400 m. liber senioa
re: M. Filipescu (Voința) 7:12,8;

Camp ooatul republican la polo
Ieri s-au u.-pulai la ștrandul Ti

neretului din Capitală trei din cele 
cinci jocuri de polo programate în 
etapa I-a a returului campionatului 
republican. In primul joc s-au în- 
tîlnit Progresul București cu Pro
gresul Tg. Mureș. Bucureștenii au 
opus o dîrză rezistență colegilor 
lor de asociație, care au cîștigat la 
limită 3—2 (1—0). Ca și în me
ciul cu Flamura roșie Timișoara, 
Progresul București a ratat un re
zultat mai bun. Deși numericește a 
fost superior în două rînduri (prin 
eliminarea mureșenilor Simon și 
Both) Progresul București nu nu
mai că nu a reușit să înscrie în 
acest timp dar a și primit două 
goluri mai ales din cauza lipsei 
unei concepții tactice- După meciu
rile din tur, mureșenii se prezentau 
cu o frumoasă carte de vizită, pe 
care însă n-au confirmat-o în. acest 
joc, cu toată victoria obținută asu
pra bucureștenilor. Ei au vădit lip
suri în ceea ce privește execuțiile 
tehnice și înotul. Au marcat: Both 
(2) și Kelemen pentru 'învingători 
și Vasiliu și Angelescu pentru în
vinși. S-au remarcat: Meder, Kele
men, Both (Progr. Tg. Mureș) și 
Precup, Vasiliu, Angelescu (Progr. 
București).

In cel de-al doilea joc. Casa 
Centrală a Armatei a învins Știința 
Cluj cu 5—1 (2—0). Ne mai jucînd 
demult împreună componențti echi
pei militare n-au mai prezentat a- 
ceeași legătură dintre compartimen
te, cu care ne obișnuise, nu s-au 
mai demarcat cu aceeași ușurință, 
din care cauză nici n-au mai creat 
situații clare 'de marcat. Cu toate 
acestea, este o diferență mare în
tre jocul mobil al campionilor și 
jocul studenților. Militarii atacă cu 
întreaga echipă, iar la poartă tra
ge jucătorul aflat în situație clară 
de șut. Concludente în această pri
vință sînt primele două goluri rea
lizate de Crișan și Bogdan, jucători 
din linia de fund. Știința a jucat

Întrecerile cicliste de ieri din Capitală
Alergările de pe șoseaua Pitești 

s-au desfășurat în organizarea co
lectivului sportiv Locomotiva P.T.T, 
care merită o mențiune specială 
pentru modul în care și-a îndeplinit 
această sarcină.

Dintre toate cursele, aea a poș
tașilor a fost cea mai interesantă, 
a avut o mobilizare masivă, a cu
noscut un categoric succes și a 
constituit, totodată, un frumos în
ceput care trebuie continuat.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în cele 5 probe: Curse: 1. 
St. Bălănescu (100 km. în 2 ore 
48 min. 20 sec., media: 35,700 km.),
2. St. Șerban, 3. N. Molnar, 4. St. 
Popescu, toți de la Locomotiva, 5. 
A. Chirieci (Progr., F. B.), 6. I. 
Berbecea (Știința), 7 I. Spanțovea- 
nu (Știința).

Semicurse: 1 Florea Constanti
nescu (FI. roșie), 50 km. în 1 oră 
30 min. 35 sec., media : 33 330 km.
2. St. Dragomir (Progr. F. B.), 3. 
T. Visarion (Avîntul), 4. T. Birsan 
(Metalul), 5. Grigore Roșea (FI. 
roșie).

Biciclete de oraș: 1. G. Păunes- 
cu (Locomotiva Grivița Roșie) 20 
km. în 38 min. 42 sec., media: 

200 m. fluture senioare: H. Lobe! 
(Voința) 3:41,5; 100 m. liber seniori: 
Ion Panaitescu (Dinamo) 1:14,4; 
400 mixt individual senioare: Eli
sa beta Bock (Voința) 7:07,4; 2. 
Eleonora Vitan (Voința) 8:18,8 re
cord R.P.R. stabilit junioare cat. I. 
Sărituri seniori; Norbert Hatzak 
(Dinamo) 125.46 p.; 2- T. Broancă 
(Dinamo) 80,67 p.

★
In zilele de luni și marți, la ba

zinul de înot Progresul Finanțe 
Bănci, vor avea loc finalele de 
înot ale asociației Progresul și 
Constructorul. întrecerile vor Înce
pe dimineața de la ora 9 și con
tinuă după-amiaza de la ora 17. 
Iată programul primei zile de în
treceri : dimineața 100 m. fluture 
băieți. 200 bras fete, 100 soațe 
băieți, 200 liber fete, 4x100 mixt 
băieți. După-amiaza : 50 m. cu gre
nadă băieți. 100 liber fete. 400 
liber băieți, 100 bras băieți, 4x100 
mixt fete. De asemenea, în zilele de 
marți și miercuri, la ștrandul Ti
neretului din Capitală, începînd de 
la ora 10,30 vor avea loc finalele 
de înot ale asociației Locomotiva.

TEODOR ROIBU

sun valoarea ei. Au atacat rareori, 
și atunci timid numai prin Maxim 
șiAraniossy. In felul acesta nu se 
pot aștepta la mai mult. Au mar
cat: Crișan, Bogdan, Nagy, Novac 
șt Hospodar pentru C.C.A. și Ma
xim din 4 m. pentru știința Cluj.

Fără îndoială, cel mai „tare" 
meci al zilei a fost furnizat de 
echipele Tînărul dinamovist și Di
namo Tg. Mureș, meci cîștigat de 
Tînărul Dinamovist cu 3-2. Păcat că 
ambele echipe au făcut un joc dur, în 
special Dinamo Tg. Mureș, scăzînd, 
în felul acesta, din meritele la care 
amîndouă echipele aveau dreptul. 
Bucureștenii au atacat mai mult și 
mai clar. Popescu a făcut din nou 
o partidă frumoasă și nu greșim 
dacă afirmăm că el este autorul vic
toriei. De partea cealaltă, dinamo- 
viștii din Tg. Mureș, lipsiți de a- 
portul lui Csordas, n-au adoptat 
tactica cea mai potrivită în atac. Ei 
au trimis majoritatea mingilor spre 
Na.șca (centrul fix), în loc să depă
șească adversarul prin pătrunderi 
la care să participe mai mulți jucă
tori.

Au marcat: Popescu (2), Zahan 
(Tîn. Din.) și Nașca (2) pentru 
Dinamo Tg. Mures.

G NICOLAESCU
★

CLUJ, 15 (prin telefon de la sub
redacția noastră).

Azi s-a disputat în localitate jo
cul de polo dintre Metalul și Pro
gresul Cluj. Victoria a revenit pri
milor, cu scorul 7—2 (3—0). Au 
marcat: Radu (4), Schuller, Drotlef, 
și Weinberger de la Metalul și 
Szabo și Tămaș de la Progresul.

★
ORADEA, 15 (prin telefon).
Flamura roșie Timișoara a între

cut echipa locală, Constructorul, eu 
7—4 (4—1). Au marcat Torok (3), 
Stănescu (3), Kincs, pentru învin
gători și Andrasi (3) și Szabo, 
pentru învinși.

G. DUMITRESCU 
corespondent

31,560 km. 2. Marian Georgescu 
(Dinamo IX), 3’ N. Dimitriu (Lo
comotiva P.T.T.), 4. N. Patnfil (In- 
div.), 5. G. Baci-u (Indiv).

Fete: 1. Eda Ziirner (FI. roșie),
2. Maria Iliescu (Metalul), 3. Ma
ria Luțu (Voința).

Factori poștali: 1. G. Drăgan, 10 
km. în 21 min., media : 28,560 km.,
2. A. Rotaru, 3. G. Bagoli, 4. I. 
Dorobanțu, 5. A. Velicu, 6. Horia 
Valeriu, 7. Șt. Călin, 8. D. Uță, 
9. C. Contraloru, 10. C. Savancea.

★
După amiază, a avut loc pe 

velodromul Dinamo o reuniune or
ganizată de comisia orășenească 

de ciclism. S-au desfășurat trei în
treceri în care s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate.

Viteză: 1. C. Voicu (C.C.A.)'. 2. 
C. Reinhardt (Flamura roșie). 3. 
Angliei Marulis (Flamura roșie). 
4 Ion Baciu (C.C.A.).

Eliminare: 1. Ion Baciu, 2. A. 
Șelaru (Dinamo), 3. C. Voicu.

Semifond, 75 tururi: 1. A. Șe
laru, 81 pete, 2. D. Constantin 
(Dinamo) 51 pete, 3. C. Reinhardt 
47 pete, 4. D. Doncu /Metalul) 45 
pete, 5. I. Baciu 31 pete.

TG. MUREȘ (prin telefon de la 
subredacția noastră).

După disputarea jocurilor din 
cadrul finalelor campionatului de 
volei al asociației Voința, clasa
mentele echipelor participante se

Concursurile de atletism din Cap:ta!â
Sîmbătă și duminică pe Stadio

nul Tineretului din Capitală s-a 
desfășurat finala de atletism a 
Spartachiadei sindicale a asociației 
Flamura roșie. Tot pe acest sta
dion, numeroși atleți și atlete din 
colectivele sportive bucureștene 
s-au întrecut în competiția dotată 
cu cupa „23 August".

Iată rezultatele tehnice abținute 
în cele două zile de concurs de 
finaliștii asociației Flamura roșie : 
100 m. plat fete: Maria Domocoș 
(Cluj) 13,2 sec., 2. Doina Vmțan 
(Arad) 13,8, 200 m. plat fete :
Paula Bucur (Buc.) 28,2 sec., 2. 
Alexandrina Stoica (Buc.) 28,8 
sec., 800 m. plat fete: l.A. Li- 
poezi (Timișoara) 2:29,9. Disc fete: 
Florentina Moldovan (București) 
28,54 m., grenadă fete: iăz-
rta Mayer (Sibiu) 43,10 m„ 
înălțime fete: Niculina Barbu
l, 40 m., 2. Magdalena Chisso
(Arad) 1,35, greutate fete: Stela 
Gheorghiade (Constanța) 9,74 m., 
80 m. garduri fete: Maria Domo- 
coș (Cluj) 12,8 sec. lungime fete: 
Doina Vințan (Arad) 4,64 m., 100
m. plat băieți: P. Pedculescu (Con
stanța) 12 sec., 110 m. garduri: 
Constantin Secui (Arad) 20,2, 400 
m. plat băieți: Vasile Salon (Con
stanța) 56,4 sec.. 800 m. plat bă
ieți : Vasile Solan (Constanța) 
2:12,9, 5000 m. marș: 1. Paraschi- 
vescu (Buc.) 22:21,6, lungime bă
ieți: Cristache Bartha (Buc.) 6,44 
m., 2. Constantin Dănescu (Orașul 
Stalin) 6,02 m., înălțime băieți: 
Dumitru Andresei (Orașul Stalin)

„Cupa Orașelor” h tir
ARAD 15 (prin telefon). VMcri. 

sîmbătă șl duminică, pe poligonul 
din Arad s-a desfășurat tradițio
nala competiție „Cupa orașului A- 
rad" la tir, la proba de armă 
sport 3 x 40 focuri. La această în
trecere au luat parte echipe repre
zentative din București, Orașul 
Stalin, Iași, Regiunea Autonomă 
Maghiară și Arad (cu două echipe). 
Pe echipe, primul loc a revenit for
mației Arad I. care a totalizat 
5172 puncte, urmată de București

INFORMAȚII G-onosport
Așa arată buletinul concursului 

special din II august și buletinul 
concursului nr. 19 (etapa din 15 
august) cu toate rezultatele exacte

CONCURSUL SPECIAL
11 AUGUST

I. Metalul Hunedoara —
Tatabânyai Bânyâsz (R.P.U.), x

II. Metalul Brăila —
Locomotiva P.C.A. Constanța 2

III. Știința Graiova —
Locomotiva Timișoara 2

IV. Metalul Reșița —
Știința Timișoara 1

V. Progresul Satu Mare —
Știința Cluj 1

VI. Flamura roșie Sf. Gheorghe —
Dinamo Orașul Stalin 1

VII. Metalul St. roșu —
Locomotiva Tg. Mureș 2

VIII. Dinamo Galați —
Metalul Brăila 1

IX. Locomotiva Cluj —
Flacăra Mediaș x

X. Locomotiva Pașcani —
Flacăra Ploești 2

XI. Știința Iași —
Locomotiva Pașcani 1

Intilniri amicale la fotbal
CIMHiA TLRZil, 15 (prin tele

fon).
Pe stadionul din Cîmpia Turzii 

s-a desfășurat meciul amical de fot
bal dintre Metalul Cîmpia Turzii 
și Locomotiva Tg. Mureș, terminat 
cu scorul de 4—2 (3—1) pentru 
echipa locală. Meciul a fost de fac
tură tehnică bună, evidențiindu-se 
în special apărarea Metalului.

Au marcat: Miireșan (m'n.6), 
Satur (min. 15), Cacoveanu (min. 

prezintă astfel: masculin. 1. Bucu
rești; 2. Bacău; 3. Craiova; 4. Ti
mișoara; 5. Ploești; 6. Reghin; fe
minin: 1. Orașul Stalin; 2. Sibiu;
3. București; 4. Fălticeni; 5 Tfrni- 
șoara; 6. Tecuci.

l, 70 m., prăjină: Toma Hain (A- 
rad) 2,70 m„ triplu salt : Cristache 
Bartha (Buc.) 12.60 nr, greutate 
băieți: Constantin Tăbtroea 11,63
m. , 2. Liviu Sereș (Craiova) 10.39 
m., disc băieți: Ion Blăgan (Arad) 
30,71 m., suliță băieți: Traian Q»- 
cuianu (Ploești) 42,43 m, 2. Pe
ter Vadth (Orașul Staflta) 42.19 
m., ciocan: 1. Egor PoJtz (Tim.) 
35,35 m.

Iată acum rezultatele tehnice ob
ținute în întrecerea dotată cu „Ca
pa 23 August" : 100 m. plat: Qh. 
Mitrică (Metalul) 12,0 sec., 110 m. 
garduri: Gh. Simionescu (Meta
lul) 16,8 sec., greutate băieți: F. 
Măngiurea (Metalul) 12,16 nr, lun
gime băieți: Vasile Vencu (Meta
lul) 5,88 m., 200 m. plat băieți: 
Gh. Strecov (Metalul) 24,0 sec, 
disc băieți: Alexandru Schreiner 
(Metalul) 32,63 m„ 800 m. plat 
băieți: Teodor Olteanu (Metalul) 
2:03,4, 100 m. plat fete,: Silvia 
Băltăjescu (Metalul) 13,9 sec., tndU-ț 
time fete: Melania Davidonrfci 
(Metalul) 1,45 m.. 80 m. garduri: 
Iuliana Marin (Progr.) 14,2 sec, 
greutate fete: Alexandra TSnasa 
(Progr.) 10,62 m.

Colectivul sportiv Metalul, adw- 
cîr>d la startul întrecerilor un nu
măr mai mare de atleți și atlete 
ș1’ mai bine pregătit din punct de 
vedere tehnic și fizic, a reușit să 
totalizeze 126 puncte, cucerind ta 
felul acesta locul I șl cupa ,23 
August". Pe locul 2 s-a clasat Pro
gresul cu 66 p. urmat de Recolta 
cu 34 p.

cu 5148 p., Orașul Stalin cu 5116 
p., Arad II cu 4903 p„ lașa c« 
4666 p., Regiunea Autonomă Ma
ghiară cu 4448 p. Clasament indi
vidual : masculin: 1. Tlberiu Bai- 
na (Orașul Stalin) 1073 p., 2. loan 
Quintus (Arad) 1065p., 3. Constan
tin Antonescu (Buc.) 1065 p. Fete:
1. Tereza Quintus (Arad) 1043 p„
2. Ecaterina Tulbure (Arad) 1022 
p., 3. Geza Finșter (Arad) 989 p.

ST. WEINBERGER 
corespondent

X1L Flamura roșie Sf. Glieoi giie —
Metalul București i

CONCURSUL NR. I» —
15 AUGUST

L Locomotiva Cluj —
Flacăra Mediaș x 

II. Locomotiva T. Severin —
Progresul Sibiu 1 

EH. Locomotiva Arad —
Minerul Lupeni 2

IV. Locomotiva Oradea —
Metalul Reșița 1

V. Constructorul Arad —
Metalul Baia Mare î

VI. Știința Iași—
Locomotiva Pașcani l

VII. Flamura roșie Buhuși —
. Flamura roșie Bacău i

VIII. Dinamo Bacău —
Dinamo Bîrlad i

IX. Flamura roșie Sf. Gheorghe —
Metalul București i

X. Locomotiva Craiova —
Met Uz. de tractoare 1

XI. Metalul Cîmpina —
Metalul Steagul roșu 5

XII. Dinamo Galați
Metalul Brăila 1;

18 și 50), lozsi (miri. 20) și Inc» 
III (min. 75).

PETRE ȚONEA, corespondent 
★

TIMIȘOARA, 15 (prin- telefon dț 
la subredacția noastră). Selecțio
nata orașului Timișoara a susținu 
o întîlnire amicală cu echipa dt 
categoria • A. Progresul Orade; 
Victoria a revenit oaspeților ci 
scorul de 2—1 (0—0). Puncteli 
au fost înscrise de Nertea (minu 
tele 55 și 62) pentru învingăteri ș 
Cădariu (mintitîîT 75)

PAVEL VELȚAN



Prima etapă a returului campionatului categoriei B la fotbal
/j rima etapă a returului categoriei B la fotbal 

a oferit, in general, întreceri disputate. Sco
rurile sint, in majoritate, strinse, inregistrîn- 

duse șapte rezultate de egalitate. Echipele au 
vădit insă uneie lipsuri in pregătirea lor, unele 
formații dovedind chiar o pregătire cu totul in
suficientă, ceea ce arată că nu au început din 
vreme antrenamentele pentru retur.

Dintre rezultatele acestei etape sint de sem
nalat victoriile reușite de Metalul Steagul roșu 
la Cîmpina, (seria 1), Minerul Lupeni și Me
talul Baia Mare la Arad in fața Locomotivei și 
— respectiv — Constructorului (seria II), rezul
tatele de egalitate ale Progresului Focșani și

dinarnoviștilor din Bîrlad la Constanța și res
pectiv, Bacău (seria III).

Lupta pentru un loc cil mai bun in clasament 
este deosebit de disputată în toate cele trei se
rii. Astfel, in prima serie. întrecerea se dă tntre 
Progresul FB București, Metalul Steagul roșu 
Orașul Stalin (aflat la două puncte), Progresul 

Sibiu și FI. roșie Sf. Gheorghe. In seria doua, 
plutonul condus de Flacăra Mediaș are ca pre
tendent principal la primul loc — in afara me- 
dieșenilor pe Avîntul Reghin și Metalul Baia 
Mare. In sfîrșit, in cea de a treia serie, Loco
motiva Constanța conduce cu două puncte față 
de Dinamo Bacău

Etapa următoare a returului se va desfășura 
duminică 22 august.

Seria I-a
PROGRESUL F. B. BUCUREȘTI 
— FLACĂRA PITEȘTI 4—2 (1—0)

Deși a fost singura întîlnire din 
categoria B disputată în Capitală, 
pe stadionul Giulești, au venit des
tul de puțini spectatori. Progresul 
F. B. București a obținut o victo
rie pe deplin meritată, posibilă 
chiar la o diferență mai mare, fără 
unele greșeli în apărare și insufi
ciențele din atac.

Progresul F. B.: mai bine pre
gătită din punct de vedere fizic 
și tehnic a avut avantajul teritorial 
cea mai mare parte din timp, ame- 
nințînd mereu po^a Flăcării. îna
intașii au combinat însă de multe 
ori inutil, au tras destul de puțin 
la poartă și, mai ales, s-au „bîl- 
bîif” în citeva situații clare de 
marcare. Bucureștenii și-au depășit 
însă, sub toate aspectele, adver
sarii.

Flacăra Pitești: s-a prezentat in
suficient pregătită. A făcut un 
joc exclusiv de apărare cu un inter 
retras în spatele stoperului. Acțiu
nile înaintării au fost dezorgani
zate. De remarcat este faptul că 
piteștenii nu au tras la poartă de- 
cît loviturile care le-au adus cele 
două goluri. Apărarea a muncit 
mult de-a lungul celor 90 de minu
te, fapt care este singurul merit al 
echipei.

Au marcat: Ursu (min. 31), 
Costea (min. 51), Iordache (min. 
75), Ursu (min. 81) pentru Progre
sul F.B., . Burcă (min. 68) și Socec 
(min. 84) pentru Flacăra. De notat 
că Progresul a ratat, în min. 57, 
o lovitură de la 11 m. prin Iorda- 
clre, al cărui șut a •fost apărat de 
Drăghiescu.

Arbitrul: un element tînăr, Za
haria Drăghici (Constanța), a con
dus bine în prima repriză. In ulti
mele 45 de minute a făcut însă 
greșeli, în special în privința jocu
lui cu corpul. Este un arbitru care 
mai trebuie urmărit.

PROGRESUL: Popovici (din
min. 85, Aii Osman)-G. Andrei, Pa- 
raschiv, Soare-Tănase, Ciocea-Dima, 
Smărăndescu, Ursu, Costea. Ior
dache.

FLACARA: Drăghiescu - Neață, 
Frățilă, Constantinescu-Marinică, 
Stănciulescu - Savu (Pilică, din 
min. 46), Ciobanca, Socec, Burcă, 
Pericle.

Ef. I.

METALUL CÎMPINA — METALUL 
STEAGUL ROȘU ORAȘUL STALIN 

1—3 (0—2)
«

Cîmpina, 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Metalul Steagul roșu a prezentat 
o formație omogenă, bine pregă
tită pentru începutul returului și 
hotărîtă să cîștige acest joc. In 
schimb. Metalul Cîmpina a jucat 
confuz, fără legătură între com
partimente, cu un atac slab și o 
apărare nehotărîtă, care a înlesnit 
oaspeților să înjghebeze atacuri 
numeroase și puternice.

De la începutul jocului, inițiati
va aparține jucătorilor din Ora
șul Stalin care reușesc să deschidă 
scorul în min. 3, prin Bardatz. 
După acest gol, localnicii trec în 
atac, organizează numeroase ac
țiuni, dar sînt ineficaci în fața por
ții. Totodată, apărarea imediată a 
Metalului Steagul roșu joacă foar
te bine și destramă toate atacurile 
localnicilor. Tot Metalul Steagul 
roșu marchează în această repriză: 
Fusulan trage puternic la poartă, 
Duțescu intervine și încearcă să 
degajeze. dar lovește defectuos 
mingea și o trimite în propria 
poartă. După pauză, Metalul Cîm
pina reușește să reducă din scor, 
prin golul marcat de Zaharia în 
min. 59. Ultimul gol al întîlnirii 
este marcat de Proca (min. 82).

A arbitrat corect, N. Desmereanu 
(București) următoarele formații :

Metalul Steagul roșu: Mîndru— 

Marinescu, Zaharia, Raicu—Her
man, Aron—Bardatz, Fusulan, Pro
ca, Dumitriu, Ciobanu II.

Metalul Cîmpina : Drăgănescu— 
Duțescu, Sarvaș, Stoian—lonescu 
II, Apostol—Dumitru, Bălăceanu, 
Bontaș (Zaharia din min. 46), 
Popescu, Mihalea.

T1BERIU STAMA

FLAMURA ROSIE SF. GHEOR
GHE — METALUL BUCI REȘTI 

1-1 (0-0)

Sf. Gheorghe 15 (prin telefon). 
Rezultatul de egalitate cu care a 
luat sfîrșit această partidă, al cărei 
aspect general a plăcut celor 1500 
de spectatori, este îndreptățit. Am
bele formații au dominat perioade 
egale în decursul celor 90 minute 
de joc. In timp ce Metalul Bucu
rești a organizat mai multe acțiuni 
la poarta localnicilor, însă toate 
laterale și neterminate cu șuturi 
la poartă, Flamura roșie a atacat 
mai periculos, a tras mai mult la 
poartă, dar nu a reușit să mar
cheze din cauza comportării bune 
a portarului Carapeț și a stoperu
lui Marinescu. In primele 20 mi
nute de joc, oaspeții sînt cei care 
atacă, însă ratează în fața porții. 
Același lucru se întîmplă în ulti
mele 15 minute ale primei reprize, 
cînd Flamura roșie domină insis
tent, însă pierde numeroase situații 
de gol. In repriza a doua, jocul 
este deosebit de disputat, fazele 
alternînd de la o poartă la alta. 
In min. 62, Metalul București des
chide scorul prin golul marcat de 
Calotă dintr-un șut puternic de ia 
10 m. In plină dominare a oaspe
ților, un contraatac al Flamurii 
roșii, realizat în min. 77 aduce 
egalarea rezultatului prin Dara- 
gics, care înscrie de la 2 m. fn 
urma unei centrări a lui Necesim. 
A arbitrat Mihai Manciu (Ploești) 
următoarele formații :

FI. roșie: Boroș—Kiss II, Spi- 
neanu, Kontz—Szekely, Kissgyorgy 
—Campo, Kiss III (din min. 60 
Necesim), Boga, Daragics, Karac- 
sony.

Metalul București: Carapeț — 
Bentz (din min. 61 Ioniță), ,Mari- 
nescu, Dinescu—Ignat, Pantelimon 
— Andreescu, Corneanu, Calotă, 
Floroiu, Mazilu.

C. FINICHIU corespondent 

LOCOMOTIVA CRAIOVA — ME
TALUL UZ. TR. ORAȘUL STALIN 

3-2 (2—6)

Craiova, 15 (prin telefon).—După 
un meci de factură tehnică slabă, 
Locomotiva Craiova a reușit să 
cîștige această întîlnire. De re
marcat că pînă în min. 85, local
nicii conduceau cu 3—0, însă în 
ultimele 5 minute oaspeții, profi- 
tînd de greșelile apărării imediate 
a Locomotivei, au reușit să mar
cheze de două ori. Golurile au fost 
marcate de Capatoș (min. 4), Dilă 
(min. 37) și Antonescu (min. 47) 
pentru Locomotiva și Szereday 
(min. 85) și Butnaru (min. 86) 
pentru Metalul. A arbitrat G. Sbo- 
rea (Arad).

C. MOȚOC 
corespondent

FLACĂRA MORENI — CON
STRUCTORUL CRAIOVA 2—1 

(O-I)

Moreni, 15 (prin telefon).—Goluri
le au fost marcate de Goiciu (min. 
40) pentru Constructorul și Capo- 
ianu (min. 46) și Căruntu (min. 
55) pentru Flacăra.

P. ANDREI corespondent

LOCOMOTIVA T. SEVERIN — 
PROGRESUL SIBIU 2—1 (1—1)

CLASAMENTUL
1. Prog. F.B. (1) 13 9 3 1 31: 9 21
2. Metalul St. roșu

Orașul Sta Lin (3) 13 7 5 1 29:17 19
3. Prog. Sibiu (2) 13 8 2 3 18: 8 18
4. FI. r. Sf. Gh. (4) 13 8 5 2 18:13 17
5. Flac. Moreni (6) 13 4 7 2 14: 8 15
8. Met. Buc. (7) 13 5 4 4 21:14 14
7. Voința Buc. (5) 12 4 6 2 15:11 14
8. Met. Cîmpina (8) 13 3 4 6 17:21 10
9. Met. Uz. Tractoare

Orașul Stalin (9) 13 4 2 7 10:17 10
10. Loc. T. Sev. (10) 13 2 6 5 14:21 10
11. Loc. Craiova (11) 13 4 1 8 17:24 9
12. Flac. Pitești (12) 13 2 3 8 9:21 7
13. Constr. Cr. (13) 13 1 2 10 8:37 4

ETAPA VIITOARE : 22 AUGUST
Metalul București — Flacăra

Moreni
Constructorul Craiova — Fia-
mura roșie Sf. Gheorghe

Progresul Sibiu -- Progresul F.
B. București

Metalul Uz. Tractoare Orașul
Stalin — Metalul Cîmpina

Metalul Steagul roșu Orașul
Stalin — Locomotiva Craiova.

Seria Il-a
LOCOMOTIVA CLUJ — FLACĂRA 

MEDIAȘ 1 — 1 (1—1)
Cluj 15 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Pe stadionul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej” s-au 
disputat, în program cuplat, pri
mele jocuri ale returului campio
natului categoriei B. In deschidere 
s-au întîlnit Locomotiva Cluj și 
Flacăra Mediaș; După un joc de 
factură tehnică slabă, influențat 
mult și de căldura mare pe care 
s-a desfășurat, cele două echipe au 
terminat la egalitate 1-1. Rezul
tatul este just. El exprimă fidel 
raportul de forțe existent pe teren 
ca și perioadele de dominare ale 
echipelor.

începutul jocului și cea mai 
mare parte a reprizei întîia au a- 
parținut Flăcării. Spre sfîrșitul re
prizei, inițiativa trece de partea 
Locomotivei, care și-o menține și 
în repriza a doua. Ultimele minute 
s-au scurs în avantajul oaspeților.

Golurile au fost marcate de Șar- 
lea (min. 35) pentru Flacăra și de 
Mureșan (min. 42) pentru Locomo
tiva.

Arbitrul A. Maier (Lugoj) * 
condus următoarele echipe:

LOCOMOTIVA: Laurențiu-Pipaș, 
Busch, Demeter-Mureșan, Călbăjo- 
su-Vigu, Rădulescu, Radu, Dobay 
(din min. 38, Kilm), Frentz.

FLACARA: Bukosi-Luca, Mol
nar I, Tarău-Molnar II, Szekely- 
Papai, Șarlea, Bukosi II, Szasz, 
Binder.

S-au remarcat: Pipaș, Mureșan, 
Călbăjosu, Kilin de la Locomotiva 
și Luca, Molnar L. Tarău de la 
Flacăra.
FLAMURA ROSIE IANOȘ HER- 
BAK-AVINTt L REGHIN 2-2 (2-1)

Spre deosebire de primul meci 
a! cuplajului, jocul care a opus Fla
murii roșii pe Avîntul Reghin a 
fost de o mai bună calitate, ofe
rind un frumos spectacol fotbalis
tic. S-a înregistrat tot un rezultat 
egal: 2-2.

Avîntul Reghin a jucat mai bine 
în cîmp, a dominat mai mult, dar 
înaintașii săi au tras prea puțin 
Ia poartă.

Flamura roșie a contraatacat 
foarte periculos, amîndouă puncte
le clujenilor fiind marcate din ast
fel de acțiuni.

Scorul a fost deschis de gazde 
prin Munteanu (min. 9) iar echi
pa din Reghm a egalat prin Fa- 
rago (min. 28). Flamura roșie a 
luat din nou conducerea (min. 42) 
prin golul marcat tot de Muntea- 
nu, la capătul unei frumoase ac
țiuni personale. Avîntul Reghin a 
egalat pentru a doua oară în min. 
73, cînd Balint I a trimis cu capul 
în poartă balonul primit de la 
Veszi.

Arbitrului Nicolae Szego (Arad), 
«care a condus bine, i s-au aliniat 

următoarele formați'':

FLAMURA ROȘIE: Sabaslău- 
Szolnay, Nagy, Balogh- lovan, 
Gorgan-Munteanu, loanovici, Kallo, 
Pop (din min. 46, Oroszi), Maior.

AVÎNTUL: Szekeș- Brejan, Bar
ta. Catona-Farago, Balint Il-Con- 
stantinescu, Veszi, Balint I. Ca- 
tană (din mm. 46, Sotir). Eleș.

Cei mai buni au fost: Gorgan, 
Nagy, Maior de la Flamura roșie 
și Balint I. Balint II, Veszi de ta 
Avîntul.

S. MASSLER 
CONSTRUCTORUL ARAD—META

LUL BAIA MARE 0-1 (0-1)
ARAD, 15 (prin telefon). —
1000 de spectatori au fost pre- 

zenți la cele două întîlniri desfă
șurate în cadrul categoriei B.

După un joc de factură tehnică 
modestă, Metalul Baia Mare a reu
șit să întreacă echipa arădeană 
Constructorul cu 1-0 (1-0). Desfă
șurarea meciului a fost influen
țată, în parte, de căldura excesivă. 
Unicul punct al întîlnirii a fost 
înscris în min. 19 de Vakarcs.

A arbitrat Glămeanu (timișoa
ra).

LOCOMOTIVA ARAD—MINERUL 
LUPENI 1—3 (1 — 1)

Nici celălalt meci, dintre Loco
motiva Arad și Minerul Lupeni — 
deși a furnizat unele faze intere
sante — nu s-a ridicat La un nivel 
satisfăcător. Și cea de a doua e- 
chipă arădeană a fost nevoită să 
părăsească terenul învinsă în spe
cial din cauza lipsei de rezistență 
fizică manifestată spre sfîrșitul în
tîlnirii. Rezultatul final: 3-1 (1-1) 
pentru Minerul Lupeni. Cele patru 
puncte au fost înscrise de: Nemeș 
(min. 8), Moraru (min. 85) și din 
nou Nemeș (min. 87) pentru Mi
nerul și Dan Marin (min. 28 pen
tru Locomotiva.

A condus arbitrul Floruț (Re
șița).

ȘT. WEINBERGER 
corespondent

LOCOMOTIVA ORADEA — ME
TALUL REȘIȚA 2—1 (1—1)

Meciul a plăcut mult celor cîteva 
mii de spectatori care l-au urmărit. 
Echîpa-’localnică a cîștigat pe merit, 
deoarece a prestat un foc mai bun, 
mai legat, și mai dinamic, trăgînd 
mai mult și mai eficace la poartă.

Au marcat Candrea și Biju pen
tru Locomotiva Oradea și Urcan 
pentru Metalul Reșița.

METALUL ORADEA — DINAMO 
S BUCUREȘTI 0—0

Jocul a fost echilibrat, remar- 
cîndu-se în special apărările. Deși 
terminat la scor alb, jocul n-a fost 
lipsit de faze dinamice și frumoase. 
Ambele înaintări au tras mult la 
poartă, iar faptul că, totuși, nu s-a 
marcat se explică doar prin jocul 
prestat' de apărători.

CLASAMENTUL

1. Flacăra Mediaș (1) 13 7 4 2 15: 7 18
2. Avîntul Reghin («> 13 7 3 3 17:10 17
3. Met. B. Mare (S) 13 7 2 4 15:13 18
4. FI. roșie Cluj (4) 13 5 4 4 20:13 14
5. Minerul Lupeni 13 4 8 3 18:12 14
8. Met. Reșița (5) 13 4 1 8 17:15 13
7. Locom. Cluj (7) 13 5 3 5 17:15 13
8. Locom. Arad (8) 13 5 2 8 12:14 12
9. Locom. Oradea (1) 13 5 0 7 15:20 12

10. Constr. Arad (91 13 4 2 7 11:15 IO
11. Progr. S. Mare (10) 12 3 4 5 9:13 10
12. Metalul Oradea (12) 13 4 2 7 7:14 10
13. Dinamo 6 Buc. (13) 13 4 1 8 13:23 9

ETAPA VIITOARE:
22 AUGUST

Flacăra Mediaș-Locomotiva Arad.
Minerul Lupeni-Constructorul A- 

rad.
Progresul Satu Mare-Locomotiva 

Cluj.
Metalul Reșița-Flamura roșie 

Cluj.
Dinamo 6 București-Locomotiva 

Oradea.
Metalul Baia Mare-Mefalul Gra
der

Seria IlI-a
DINAMO BACĂU — DINAMO 

BIRLAD 1—1 (0—1)
BACĂU, 15 (prin telefon de la 

subredacția noastră)
După un joc disputat cu multă 

dîrzenie, întîlnirea Dinamo Bacău 
— Dinamo Birlad a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate: 1-1 (0-1). 
Deși a dominat cea mai mare 
parte din timp, Dinamo Bacău nu 
a reușit să fructifice ocaziile a- 
vute, din cauza ineficacității liniei 
de înaintare, cit și a formei bune 
arătată de portarul Ionică de la 

Dinamo Birlad. Scorul a fost des
chis în minutul 2 de către oaspeți 
prin Cioboată care a însoris pe 
lingă portarul Nagy. ieșit inopor
tun din poartă. Pînă la pauză, deși 
gazdele atacă continuu, iar Dinamo 
Bîrlad se apără în opt oamen., 
scorul nu poate fi modificat. In 
mi-n. 52 Cîmaru trage o lovitură 
liberă, se produce învălmășală in 
fața porții apărată de Ionică șt 
iMagheț înscrie cu capul, egaiinc. 
Cinci minute mai tîiziu, Dinamo 
Bacău are ocazia să ridice scorul 
dar Ambra ratează o lovitură ae 
11 m. Deși gazdele continuă să 
domine, scorul nu se schimbă pînă 
la sfîrșit. In min. 49 Ciungu a fos: 
eliminat de pe teren pentru lov - 
rea adversarului. Au jucat urmă
toarele formații :

DINAMO BACĂU • Nagy — Ma
tei, Ambru. Stoenescu — Cîrnaru. 
Anghel — Magheț. Weber. Panait 
(David), Radu Tudor, Crețea

DINAMO BIRLAD : Ionică — 
Fekete, Gergheli, Crăciun — Ben- 
tze, Canciof — Apostolache (Fio- 
cen), Hlatnik, Cioboată. Ciungi:. 
Dan. S-au remarcat • Cîrnaru și 
Weber de la Dinamo Bacău și Cio
boată și Bentze de la Dinamo 
Bîrlad. A condus arbitrul Adrian 
Macovei din Bacău, deoarece ar
bitrul desemnat pentru acest meci 
nu s-a prezentat.

VICTOR MIHAILA

ȘTIINTA IAȘI — LOCOMOTIVA 
PAȘCANI 3—0 (0-0)

Scorul putea fi mai mare, deoa
rece studenții au fost net superiori, 
însă ei au ratat numeroase ocazii 
de gol. Au înscris: Sfănescu (min. 
60), Husa (min. 72). I.eșu (76). 
S-au remarcat: Vlad Tiberiu, Vlad 
Ștefan și Georgescu de la Știința 
Iași și Iancu Viorel și Panaite Pe
tre de la Locomotiva.

E. URSU, corespondent

DINAMO GALATI — METALUL 
BRĂILA 1—0 (0—0)

Jocul care a avut loc la Buzău 
a fost viu disputat, însă de un ni
vel tehnic slab Singurul punct a 
fost înscris în min. 75 de căt'-e 
Marin Firii, care, primind o minge 
de la Liga, a șutat, mingea a lo
vit bara și de acolo a intrat în 
plasă. S-au remarcat: Liga și Nour 
de la Dinamo și Constantin 
Iacob de la Metalul.

STAN ROȘCULET. coresnondent

FLAMURA RO«IE BUHUȘI — 
FLAMURA ROȘIE BACĂU 0—0
Peste 2000 spectatori au asistat 

lâ un meci slab, în care ambele 
echipe nu au avut decît cîteva lo
vituri la poartă. Au ieșit în eviden
ță: Morărescu și Cojocaru de la 
Flamura roșie Buhuși și Kelemen 
și Lemnrău de la Flamura roșie 
Bacău.

IULIU GHERASIM, corespondent 
LOCOMOTIVA CONSTANȚA—

PROGRESUL FOCȘANI 1—1 (O-O)
Nivelul jocului a fost scăzut, am

bele echipe arătînd serioase defi
ciențe în pregătirea fizică. De a- 
semenea liniile de înaintare ale ce
lor două echipe au jucat dezorgani
zat. In schimb, apărările au func
ționat bine. Punctele au fost înscri
se de: Sever (min. 75) pentru Lo
comotiva și Rotenstein (mm. 84) 
pentru Progresul.

PETRE OPREA, corespondent

FLAMURA ROSIE BURDUJEM — 
LOCOMOTIVA IAȘI 2—1 (0—0)

Au înscris Tarlețchi și Bădesca 
pentru Flamura roșie și Leonte pen
tru Locomotiva.

CLASAMENTUL
1. Locom. Const. (1) 13 8 4 1 28:10 20
2. Dinamo Bacău (3) 13 7 4 2 22:11 10
3 Locom. Iași (2) 13 7 3 3 31:14 17
4. FI. roșie Bacău (4) 13 6 4 3 17:13 16
5. Dinamo Galați (S> 13 5 4 4 14:16 14
6. Flamura roșie 

Burdujeni (8) 13 3 7 3 13:14 13
7. Știința Iași (10) 13 3 7 3 17:28 13
8. FI. roșie Buhuși (7) 13 4 4 5 1817 12
9. Dinamo Bîrlad (9) 13 *84 *9:24 12

10. Metalul Ploești (6) 11 5 0 0 13:17 12
11. Locom. Pașcani (11) 13 3 3 7 14:20 9
12. Metalul Brăila (12) 13 15 7 14:21 7
13. Prog. Focșani i(19) 13 0 5 9 11:25 5

ETAPA VIITOARE:
22 AUGUST

Locomotiva Pașcani-Dinarno Ba
cău.

Flamura roșie Biurdujeni-Progre- 
sul Focșani.

Flamura roșie Bacău-Locomotiva 
Constanța.

Locomotiva Iași—Flamura roșie 
Buhuși.

Metalul Ploești-Dinamo GalațL
Metalul Brăila-Știința Iași.



Vă prezentăm pe oaspeții noștri

Ech'pa de baschet „1 august" din
Motor Zw tkau”

R. P. Gh oeză
și eeh pa de fotbal „ R. 0. Germană

Cu. cîțiva ani în urmă, capitala 
patriei noastre a primit vizita re
prezentativei studențești de -bas
chet a R. P. Chineze. Atunci, oas
peții au susținut cîteva întîlniri 
deosebit de apreciate de specta
torii care 
tribunele 
ment Nr. 
vedea cu 
o tehnică 
o pregătire 
concepție tactică modernă 
înalt spirit de luptă.

De atunci, mișcarea baschetba- 
listică din R. P. Chineză a luat 
un avînt și mai mare. Preocupa
rea antrenorilor pentru ridicarea 
continuă a nivelului măiestriei 
baschetbaliștilor s-a dovedit rod
nică și, an de an, echipele din R. 
P Chineză au înregistrat salturi 
de valoare

De acest lucru ne-am 
văzînd evoluția echipelor 
care au mai fost la noi în 
ani și, mai ales, urmărind echipa 
„1 august”, care se află 
proape două săptămîni în 
noastră susținînd 
mai valoroase 
țării. Ne vom convinge și mai bine 
săptămîna aceasta, cînd vom ve
dea echipa oaspe evoluînd în Bucu
rești, în compania a două .din cele 
mai bune formații ale ' ” " 
namo și C.C.A

In cadrul partidelor 
în restul țării oaspeții 
Chineză au reușit să 
meze numeroșii spectatori, care au 
rămas Impresionați de deosebi
tele calități ale jucătorilor echipei 
„1 august”.

Echipa „1 august” este alcă
tuită din jucăfori cu o excelentă 
pregătire fizică, datorită căreia 
au putut să-și însușească cu mul
tă îndemînare elementele de teh
nică individuală. In această pri-

au umplut pînă la refuz 
Centrului de antrena.- 
2. Spectatorii au putut 
acel prilej, ce înseamnă 

individuală desăvîrșită, 
fizică superioară, o 

=■-—1 șj un

convins 
chineze 
ultimii

care se află de a- 
țara 

meciuri cu cele 
echipe din restul

tării : Di

susținute 
din R. P.

entuzias-

vință, ei sini adevărați artiști, 
„ași”, în mînuirea balonului. Ei 
practică un joc foarte rapid, deru
tant, in care contraatacul aduce 
numeroase puncte. Ceea ce tre
buie evidențiat în mod deosebit 
este faptul că jucătorii chinezi 
practică acum un joc simplu, fără 
artificiile care erau caracteristice 
jocului lor, eliminând elementele 
inutile și mărindu-și astfel, în 
mod considerabil, eficacitatea. Tot 
spre deosebire de anii trecuți, 
acum se află în lot patru jucători 
cu o înălțime de peste 18J cm., 
ceea ce ii ajută categoric în lupta 
sub panou. Vorbind de caracteris
ticile echipei, nu putem trece cu 
vederea spiritul de luptă foarte 
dezvoltat, sportivitatea 
tudinea exemplară a 
din R.P. Chineză.

Echipa „1 august”
Chineză este alcătuită 
torii jucători: Fan-Ciu-Iu, 
Hou, U-Ț-Pin, Han-Si-Ho, 
Chun-Lin, Than-Min-Sin, 
Iun-Ci, Uan-Tau-lu,
Thun, Uai-Fu-Tin, 
Uan-Nuen-Hin. In jocurile susți
nute pînă acum în țara noastră 
(la Orașul Stalin, Sibiu, Cluj, Tg. 
Mureș și Oradeaj cei mai buni 
s-au dovedit a fi Chou-Chun-Lin, 
U-Ț-Pin, Hsn-Si-Ho, Uan-Tau-lu 
și Han-Tz-Thun

Vizita oaspeților din R. P. Chi
neză este așteptată cu multă ne
răbdare de sportivii bucureșteni, 
dornici de un spectacol frumos, 
de înalt nivel tehnic și care va fi, 
desigur, prilej de noi învățăminte, 

★
S. V. Motor a avut nevoie de 12® 

de minute pentru a dispune cu 4-2 
de S. V. Turbine, în finala turneu
lui internațional de fotbal la care 
participaseră și trei formații străine: 
Tankista (R. Cehoslovacă), Gvori 
Vasas (R. P. Ungară) și AC. Ma
dureiros din Rio de Janeiro (Bra-

Din selecționata asociației 
au făcut parte numeroși ju- 
din colectivul Motor Zwickau

foarte 
și corecti- 
jucătorilor

R. P. 
urmă- 

Pan-S-
Chou-
Luan- 

Han-Tz- 
Cien-Ien-Kan,

din 
din

de sportivii bucureșteni,

zilia). 
Motor 
cători 
(clasat pe locul II în campionatul 
R.D. Gerfnane pe anul 1953—54):
portarul Baumann, mijlocașul Sch
neider, înaintașul Meinhold etc.

Lotul pe care l-a comunicat Mo
tor Zwickau la București, în vede
rea turneului pe care-1 va întreprin
de la noi în luna aceasta, cuprinde 
o serie de jucători fruntași din 
cacțpul asociației Motor. Ceea ce în
seamnă că, de fapt, vă face depla
sarea o selecționată puternică. Va
loarea și posibilitățile acestei selec
ționate au putut fi verificate cu pri
lejul turneului internațional amintit. 
Echipa Motor a învins selecționata 
Turbine cu 4-2 și a făcut două re
zultate de egalitate (2—2) cu Gyori 
Vasas și A.G. Madureiros, ocupînd 
locul întîi în seria a doua (SV 
Turbine s-a clasat prima în seria 
întîia). Selecționata Motor a fost 
alcătuită din următorii jucători : 
Baumann (Zwickau) — Heiner (Je
na), Villings (Gorlitz), Bauschner 
(Jena)—Schneider (Zwickau), Un
ger (Karl Marx Stadt) — Meinhold 
(Zwickau), Koch (Magdeburg), 
Spindler (Zwickau), Schnieke (Je
na), Meyer (Zwickau). In finală, 
cei mai eficaci jucători au fost 
Meinhold, Schnieke și Koch, care 
au înscris cele patru goluri.

Dintre cei 11 jucători, Meyer a 
jucat la 9 mai în reprezentativa 
R.D. Germane în meciul cu R.P- 
Romînă, disputat la Berlin anul a- 
cesta și terminat cu victoria echi
pei noastre (1—0).

Lotul anunțat la București cu
prinde și alți jucători: portarul Hip
man, fundașii F.ilitz și Marotzke, 
mijlocașul Witzger, înaintașul Wirth 
etc.

Fotbaliștii din R.D.G. care ne 
vor vizita practică un joc viguros, 
bazat pe pase în viteză și multa 
combativitate.

și mult!

Echipa de baschet „ 1 august” 
din R. P. Chineză învingătoare 

la Oradea

Activitatea la tenis
au eonii-

multă însuflețire evoluții 
două formații care au lea- 
un joc dinamic și de înalt 
tehnic. Oaspeții au dernon- 

din nou o excelentă pregătire

ORADEA (prin telefon). — In- 
tîlnirea internațională de baschet 
dintre echipele „1 august" din R.P. 
Chineză și Dinamo Oradea s-a 
bucurat de un frumos succes. Cei 
peste 2.000 de spectatori au apl m- 
dat cu 
celor 
lizat 
nivel 
strat
fizică, o înaltă pregătire tehnică 
și o orientare tactică deosebită. 
Pătrunderile în vitbză, aruncările 
de la semi-distanță și contraatacu
rile au ferst principalele arme ale 
echipei „1 august", care a reali
zat o nouă victorie, cu scorul de 
46—35 ( 29—21). Dinamoviștii au 
făcut un joc bun, în special în par
tea dona a partidei, dar nu au pu
tut reface avantajul luat de oas
peți la început. Comportarea celor 
două echipe a mulțumit pe deplin 
spectatorii, realizîndu-se o foarte

bună propagandă pentiu acest joc 
sportiv. Jocul s-a desfășurat pe te
renul Flamura roșie, care a fost 
special amenajat pentru disputarea 
meciurilor în nocturnă.

Scorul a fost realizat de Iu-Pang- 
Cftf (7), Pang-Shih-lIatt (6), Chou- 
Chun-Lîng (8) Wu-Tzu-Pin (11), 
Tang-Hing-Sheng (4), Wang-Tan- 
Iți (10) pentiu oaspeți și Constan- 
tinescu (4), Mokoș (6), Nagy (10), 
Vanya (8), Bodo (3), Brînzei (2), 
Angliei (2), pentru gazde.

Au arbitrat FI. Andor și Ein Fa- 
bri.

In deschidere s-a disputat fina
la turneului echipelor feminine de 
baschet organizat în cinstea zilei 
de 23 August S-au întîlnit echipele 
orădene Progresul și Flamura roșie, 
învingătoare fiind prima formație 
cu scorul de 38—35 (22—14).

Sîmbătă și duminică 
nuat pe terenurile centrului de an
trenament nr. 2 jocurile de tenis 
din cadrul turneului de selecție la 
care participă cei mai buni jucă
tori și cele mai bune jucătoare 
din țară. Rezultate înregistrate: 
Marin Viziru — Tudor Bădin 6-3, 
6-2, 4-6,1-6, 6-2; C. Caralulis — 
Gh. Cobzuc 6-2, 2-6, 6-4, 6-4; Gh. 
Viziru
6-4; 
Glatt 
Bădin 
lulis — Șt. 
3-6, 1-6, 6-3. 
astăzi de la 
terenuri.

Șt. Anghelescu 6-1, 6-4, 
Stăncescu — Matilda 

6-3; Gh. Viziru — T.
C. Cara-
6-3, 6-4, 
continuă 
aceleași

Eva
6-1,
0-6, 6-3, 6-3, 6-0;

Anghelescu 
Jocurile

ora 16 pe

ale cen-
2 și- Ști-

★
Pe terenurile de tenis 

irului de antrenament n>r. 
ința Politehnica au început primele
întîlniri din cadrul etapei regionale 
a campionatului individual de tenis 
al R.P.R. Meciurile vor continua 
astăzi după-amiază, de la ora 16, 
pe terenurile centrului de antrena
ment nr. 2 și Știința Politehnica.

G. DUMITRESCU
corespondent

întrecerile șahiștilor bucureșteni

înaintea finalei campionatului 
de atletism al juniorilor

Mai devreme ca în ai(i am. 
campionatul Capitalei, tradiționala 
competiție a șahiștilor bucureșteni, 
se va încheia la sfîrșitul verii. UI- 
tima fază a campionatului, turneul 
final, își programează deschiderea 
pentru marți după amiază. Finala 
se va disputa în sala colectivului 
sportiv Progresul Finanțe Bănci 
din Calea Victoriei 111.

Un puternic lot de jucători fși 
dispută titlul de campion al Cap' 
falei pe anul 1954. Actualul cam
pion, candidatul de maestru Victor 
Ciociltea, va trebui să-și apere 
titlul în fața unor jucători de torță 
recunoscută ca maeștrii sportului 
Al. Rădulescu, O. Troianescu, Em 

s Reichir, apoi candidați! de maes-

tru p. Voicuiescu (care la recentul 
turneu de la Bușteni a luat o notă 
de maestru), E. Nacht (campionul 
Armatei), Gh. Gavrilă II. M. Șuia, 
H. Kapuscinski și alții.

★

Duminică dimineața a avut loc, 
în organizarea comisiei orășenești, 
un interesant concurs-fulger de 
deslegări de probleme de șah. In 
vingător a fost tînărul V. Nesto- 
rescu care a rezolvat în cel mai 
scurt timp 5 din cele 6 probleme 
propuse. Pe următoarele locuri 
s-au clasat 1. Crișan și Em. Do- 
brescu (5), D. Munteanu și maes
trul G. Alexandrcscu (4). Un pre
miu special a revenit debutantului 
13. Siofman (3)

La sfîrșitul acestei săptămîni, de 
vineri pînă duminică, se vor des
fășura pe stadionul Republicii din 
Capitală finalele campionatului 
R.P.R. de atletism pentru juniorii 
și junioarele de categoria I și II.

Cu această ocazie se vor întrece 
cei mai buni atleți juniori și ju
nioare din toate colțurile țării. 
Mulți dintre ei au făcut parte din 
echipa reprezentativă a țării noas
tre, care a învins echipa de juni
ori a R P. Bulgaria în meciul de 
la București. Printre aceștia se 
numără Ileana Marx, Ana Popa, 
Liana Jung, Elisabela Karbah, 
Magdalena Bernarțki. Iuliu Karan- 
di. Constantin Farcaș, Ștefan Ca- 
dar, Aurel Moarcăș și Vorovenciu.

Activitatea șahistă
MOSCOVA (Agerpres).— TASS 

transmite:
Șahiștii sovietici se pregătesc 

în vederea tradiționalelor campio
nate unionale de șah pe echipe 
care vor începe la începutul lunii 
septembrie. La turneul final vor 
lua parte 11 echipe, fiecare fiind 
alcătuită din cite șase șahiști și 
două șahiste.

In prezent, în diferite orașe ale 
Uniunii Sovietice se desfășoară 
turnee de calificare pe asociații 
sportive. La Riga, au loc campio
natele finale ale asociației sportive

„Iskra", deținătoarea titlului de 
campioană unională de șah. A- 
ceastă competiție a fost precedată 
de semifinalele care au avut loc 
în orașele Rostov pe Don, Sverd
lovsk, Ivanovo și Mukacevo. La 
turneul rezervat șahiștilor au jucat 
15 maeștri și candidați maeștri, 
iar la turneul feminin 16 jucătoare 
printre care campioana mondială 
Elisabeta Btkova și campioana 
R.S.F.S. Rusă, Temma Filanovs- 
kaia.

Concomitent se desfășoară cam
pionatele asociațiilor Dinamo, 
-Nauka, Zenit, Trud, Daugava și 
altele.

Cu mare interes este urmărit 
campionatul unional de șah pentru 
juniori care se desfășoară în prej 
zent la Leningrad. La această 
competiție participă echipe din toate 
cele 16 republici unionale. Din 
echipa orașului Leningrad face

in Uniunea Sovietică
parte maestrul interna, elevul
Boris Spaski. In echipa Letoniei, 
la prima masă joacă Mihail Tal, 
care a susținut recent un meci 
pentru titlul de maestru. Acest 
tînăr șahist s-a întîlnit de curînd 
cu experimentatul maestru Vladi
mir Saighin și a obținut victoria 
cu scorul de 8—6.

Editurile din Moscova publică tn 
tiraje mari broșuri de popularizare 
scrise de cei mai cunoscuți șa
hiști sovietici. Astfel, marele ma
estru Vasilii Smîslov a scris o 
broșură despre turneul internațio
nal care a avut loc în anul 1953 
în Elveția. In curînd, va apare o 
broșură a campionului 
Mihail Botvinik asupra 
pentru titlul de campion 
desfășurat 
cova.

anul acesta

★

(Agerpres).

mondial 
meciului 
mondial, 
la Mos-

TASSRIGA 
transmite:

In orașul 
fășitrarea turneului final din ca
drul campionatului unional de șah 
pe echipe al asociației sportive 
„Lokomotiv". La finală, participă 
echipele calificate în cele opt tur
nee zonale la care au luat parte 
34 de echipe.

Titlul de campioană de șah a 
asociației „Lokomotiv" este dispu
tat de 10 colective, fiecare echipă 
fiind compusă din trei jucători și 
și jucătoare.

Riga a început des-

Echipa de fotbal Honved Budapesta 
învingătoare

BUDAPESTA. — Primul joc al 
echipei maghiare de fotbal Honved 
Budapesta, în cadrul turneului în
treprins în țările nordice, s-a ter
minat cu o concludentă victorie ob
ținută în capitala Danemarcei.

li! Danemarca
Honved a dispus de selecționata o- 
rașului Copenhaga cu categoricul 
scor de 4-0 (2-0). Punctele au fost 
marcate de Kocsis (2) și Puskas 
(2). Fotbaliștii maghiari au pres
tat un joc de înaltă clasă.

ECHIPA FRANCEZĂ OE BASCHET
MoSCOvA \prii) rm. io) — A- 

seară, pe stadionul central Dinamo 
din capitala Uniutiii Sovietice s-a 
desfășurat 
de baschet 
Ț.D.S.A și

întilnirea internațională 
dintre

echipa
echipa sovietică 
franceză Lyon,

LYON ÎNVINSĂ LA MOSCOVA
finalista m competiția pei.u.u Cupa 
ITanței. După o partidă disputată 
în nota de superioritate a bas- 
cdietbaliștilar solvi etici, tabela de 
scor a arătat 83—41 (50—24) în 
favoarea echipei Ț.D.S.A.

Primul joc al fotbaliștilor bulgari la Moscova
Selecționata Moscovei—Reprezentativa R. P. Bulgaria 1 —1

SOFTA 15 (prin telefon). Sim- 
bătă pe stadionul Dinamo din Mos
cova s-au întîlnit fotbaliștii selec
ționatei orașului Moscova cu cei 
ai reprezentativei R. P. Bulgaria. 
Jocul a fost de un înalt nivel teh
nic și s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate 1—1 (1—1).

In primele minute de joc, iniția
tiva este de partea fotbaliștilor bul
gari care deschid scorul în min. 
12 de joc prin Milanov. Selecțio
nata Moscovei contraatacă puter
nic și reușește să egaleze în min. 
22 prin Ilin. Atacurile se succed cu 
repeziciune de la o poartă la alta, 
însă scorul nu mai poate fi modi-

hcat datorită formei bune a celor 
două apărări și intervențiilor în 

ultimă instanță ale portarilor.
Iată formațiile:
SELECȚIONATA MOSCOVEI : 

lașin—Tișcenko, Krîjevski, Sedov— 
Baikov, Netto—Tatușin, Isaev, Ilin, 
Salnikov, Rîșkin.

R. P. BULGARIA: Iosifo-v — 
Rakarov, Manolov, Goranov—Bos- 
kov, Țonov — Milanov, Ștefanov, 
Panaiotov, Kolev, Ianev.

Fotbaliștii bulgari vor juca la 
19 august la Kiev cu echipa Dina
mo, iar Ia 24 august vor întilni în 
al doilea meci selecționata Mos
covei.

Turneul echipei Kolejarz in R. P. Bulgaria
SOFIA. Echipă poloneză de fot

bal Kolejarz care se află în turneu 
în R.P. Bulgaria a susținut un 
meci în compania echipei Loko
motiv Burgas, de care a dispus cu

scorul de 2—1* La Plo.uiv, fot
baliștii polonezi au terminat la ega
litate cu selecționata orașului 
2—2.

Scurte șttri exTepise
ATATIRANA (Agerpres). 

transmite :
Intre 5 și 8 august s-au dispu

tat pe stadionul Kemal Stafa 
d.in Tirana campionatele republi
cane de atletism juniori ale R.P. 
Albania. La întreceri au luat parte 
82 de băieți și *39 fete, reprezen- 
tînd departamentele Tirana, Chko- 
dra, Elbas, Anberat și Dtures.

In claisametul general pe echipe, 
primul loc a fost ocupat de re
prezentativa departamentului Ti
rana.

★
SOFIA (Agerpres). 

transmite :
Cu prilejul înauguirării noului 

velodrom din Orașul Stalin, (R.P. 
Bulgaria), tînărul ciclist bulgar N. 
Cristov â stabilit un nou record 
republican în proba de urmărire

BTA

individuală 4 km., realizînd tim
pul de 5’20”. Același 
stabilit un record al 
rja și în cursa de 1 
gînd 41,484 km.

★
VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 

transmite:
In viitorul apropiat, echipele po

loneze de fotbal vor întreprinde un 
turneu în Uniunea Sovietică. Echi
pele reprezentative ale Varșoviei șl 
Silezîei vor susține întîlniri în ora
șele Moscova, Kiev și Tbilisi.

In ultimii 10 ani, echipele polo
neze de fotbal au întîlnit echipele 
sovietice de 11 ari. Dintre acestea 
fotbaliștii polonezi au cîștigat două 
meciuri au terminat la egalitate 
două și au pierdut 7. Golaverajul 
acestor întîlniri este de 23—10 în 
favoarea fotbaliștilor so» beției.

alergător a 
R.P. Bullga- 
oră, parcuir-
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