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înaintea celei de a opta zi de întreceri
upă o binemeritată zi de o- 
dihnă, reprezentativele țârilor 

participante la cea de a IV-a edi
ție a campionatelor europene de 
volei reiau întrecerea pentru de
semnarea celor mai bune echipe 
de pe continent, pentru cucerirea 
titlurilor de campioane ale Euro
pei pe anul 1955.

Deocamdată, nu au programate 
jocuri decît reprezentativele mas
culine . Cele șase echipe care 
iau parte la competiția pentru ti
tlul de campioană europeană femi
nină vor avea zl de pauză nu nu
mai azi, ci și mîine, ele urmînd 
a susține ultimele meciuri dumi
nică.

Programul etapei de astăzi cu
prinde șapte întîlniri, dintre care 
patru între echipele ce se întrec 
pentru titlul de campioană și trei 
în cadrul turneului final pentru 
locurile IX-XIV.

Este suficient să-ți arunci ochii 
pe programul jocurilor de azi pen
tru a trage repede concluzia că, 
la fel ca în toate celelalte etape 
de pînă acum, poate chiar și mai 
mult, este aproape cu neputință 
a prevedea învingătorii. Intr-ade
văr, după puzderia de surprize 
cu care ne-a obișnuit aceas
tă ediție a campionatelor, a face 
pronosticuri este de-a dreptul ris
cant. Și niciodată, nu numai zia
riștii, dar și toți ceilalți specia
liști în materie, n-au avut o sar
cină mai dificilă în această pri
vință.

Să privim clasamentul turneu
lui final pentru locurile I-VIH, 
rezultat al jocurilor de miercuri. 
Pe primele patru locuri, patru 
echipe la egalitate de puncte și 
cărora le-au fost indicate locurile 
numai în funcție de raportul din
tre seturile cîștigate și seturile 
pierdute: R. Cehoslovacă, R. P.

Ieri după amiază oaspeții no ștri sportivi au participat la un spectacol de muzică ușoară dat 
in cinstea lor de Ansamblul de E stradă al R.P.R. lată-i pe voleib alifii șt voleibaliste în holul sălii 
„Libertatea", unde a avut loc spectacolul.. xz (Foto; 1. Mihatcd).

Programul jocurilor de azi

TEREN I (central)

ora 8,30: R.P. Albania — Belgia 
(m)
Franța — R.P.F. Jugo
slavia (m)

ora 16,30: R. P. Ungară — R. P. 
Bulgaria (m)
R.P. Polonă — U.R.S.S. 
(m)
R. P. Romînă — R. Ceho
slovacă (m)

TEREN III

ora 8,30: Finlanda — Italia (m) 
Egipt — Austria (m)

Romînă, U.R.S.S. și R.P. Bulga
ria, fiecare cu cite o înfrîngere și 
prezentînd aproape la fel de jus
tificate pretenții pentru cucerirea 
laurilor cuveniți celei mai bune 
echipe masculine de volei din Eu
ropa. Rostul rîndurilor de față nu 
este să arătăm care anume din
tre echipe are mai multe drepturi 
prin vajoarea ei să-l cucerească; 
vrem însă să spunem că din dis
puta dusă în cadrul acestui „tur 
magic”, cum îi spun unii, orice 
echipă poate ieși învingătoare, cu 
condiția să-și mențină suflul și 
moralul pînă la capăt. Și n-ar fi 
acum prima oară, dacă aceasta 
s-ar întîmpla, cînd o echipă si
tuată pe la mijlocul clasamentu
lui pînă cu două zile înainte de 
terminarea întrecerilor ar termina 
învingătoare sau pe primele locuri. 
Spunem aceasta pentru că, deși 
acum nu se găsesc printre cele 
patru echipe din fruntea clasa
mentului, reprezentativa R.P.F. Ju
goslavia (cu 2 puncte) și echi
pele R. P. Polone și R.P. Ungare 

(cu cîte un punct) pot și ele sălta 
tn clasament, învingînd în ulti
mele meciuri pe care le au de sus
ținut.

Prin această prizmă, privind 
programul de azi ne putem întîi 
și-ntîi asigura cititorii că absolut 
fiecare punct, nu numai set, din 
fiecare meci va fi disputat cu 
dîrzenie. Cît privește ordinea, ca 
importanță, a acestor jocuri, cu 
siguranță că de principală însem
nătate este întîlnirea echipei R. P. 
Romîne cu echipa R. Cehoslovace, 
partidă în care ne vom susține 
așa cum se cuvine reprezen
tanții, pentru a reuși cel mai 
bun rezultat și, poate, chiar vic
toria. Căci, dacă atîtea sur- * 
prize au fost posibile în acest 
campionat, de ce n-ar fi cu putin
ță și aceasta, acum cînd, de fapt, 
nid un rezultat nu mai poate fi 
considerat surprinzător? Voleiba
liștii noștri au arătat că sînt în 
bună dispoziție de joc și că știu 
să lupte. Ceea ce nu ne îndoim 
că vor face și astăzi.

In celelalte trei meciuri din ca
drul turneului final pentru locurile 
I-VIII, „calculul hîrtiei“ indică fa
vorite echipele U.R.S.S., R P. Bulga
ria și R.P.F. Jugoslavia. Dar, acest 
calcul a fost răsturnat de atîtea ori 
pînă acum, incit— Dintre jocurile 
pe care le susțin echipele partici
pante la turneul final pentru locu
rile IX-XIV cel mai echilibrat pare 
a fi cel in care se vor întîlni re
prezentativele R.P. Albania și 
Belgiei, meci în care prima șansă 
o au voleibaliștii albanezi. In ce
lelalte două partide sînt favorite 
echipele Italiei și Egiptului. Desi
gur, însă, observația făcută mai 
înainte cu privire la „calculul hîr- 
tieă" este valabilă și pentru întîl- 
nirile din turneul ultimelor șase 
echipe...

Excelentul jucător bulgar Bo ris Guderov a lovit puternic in 
minge, dar blocajul efectuat de voleibaliștii noștri Ponova și Ni- 
colau a reușit să oprească atacul.

ZI DE ODIHNĂ
Pe programul campionatelor eu

ropene de volei, in dreptul zilei de 
23 iunie, au fost trecute cuvintele 
„zi de odihnă". Un răgaz oferit 
celor care de zece zile se întrec cu 
toate forțele pentru desemnarea e- 
chipelor campioane ale Europei, 
pentru a dovedi — șt trebuie s-o 
spunem cu satisfacție că au reușit 
— frumusețea și spectaculozitatea 
voleiului.

Organizatorii s-au străduit să o- 
fere celor 20 de echipe participante 
posibilitatea de a petrece în mod 
cît mai plăcui această zi de repaus. 
Să vedem ce au făcut ieri oaspeții 
noștri...

...Acceleratul de Constanța a pur
tat ieri spre malurile Mării Negre 
un grup de 12 fete vesele și expan
sive. îmbrăcate în treninguri al
bastre. Voleibalistele cehoslovace 
au ținut să facă măcar citeva ore 
de plajă și o baie plăcută In mare, 
cu ocazia vizitei la noi în țară. O 
dorință firească, dacă te gîndești că 
pentru ele marea reprezintă cu 
adevărat o raritate...

...A Iți sportivi au preferat să vi
ziteze Capitala Trecătorii i-au putut 
vedea pe voleibaliștii francezi, pe 
cei italieni, sovietici sau albanezi 
oprindu-se in fața vitrinelor, a di
feritelor instituții sau monumente 
de artă ale Bucureștiului. făcînd 
mereu fotografii, schimbtnd saluturi 
cu grupurile de tineri care, re cu- 
noscindu-i, le făceau semne priete
nești. In aceste plimbări, fiecare 
s-a interesai in mod deosebit d° 
ceea ce îl pasionează. De pildă. 
Matorret, antrenorul echipei Fran
ței, s-a oprit timp îndelungat în 
fața vitrinelor magazinului „Arta 
populariT, cercetind ca atenție fru
moasele cusături romtnești șl o- 
biecteie de artă populară, a căror 
faimă a depășit de mult granițele 
țării noastre.

Pentru al ți voleibaliști ziua de 
ieri n-a fost In întregime o zi de 
odihnă. Ei au înțeles să facă totuși 
antrenament, pentru a ,.finisa" a- 
numite lucruri care nu au „mers" 
în jocurile d» pînă acum. Aceste 
ultime trei zile ale campionatului 
sînt doar cele mai importante, fiind
că flecare echipă va da asaltul 
final pentru o cît mai bună cla
sificare. Cei mai matinali au fost 
voleibaliștii albanezi, prezenți la, 
ora 9 pe terenurile de antrenament 
din parcul Dinamo. Curind au so
sit acolo și jucătorii austrieci. Ei 
au făcut un antrenament de an
samblu, tnslsttnd asupra blocaju-

(Foto: A ger preș)
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lui. In sfirșit, pe un alt teren ,,bom
bele*  se țineau lanț. Unul după 
altul, jucătorii noștri Medianu, A*  
postol Sebastian, Nicolau, Dcrszi, 
Chezan, trăgeau din diferite pozi-t 
ții și cu diverse intensități. Ridi
cător ? Chiar antrenorul Gică Pe
trescu, care își îndeplinea foarte 
bine misiunea. Dacă ar fi fost pre
zent, Jean Ponova l-ar fi admirat 
cu siguranță pe fostul căpitan al 
naționalei noastre, care își păs
trează calitățile unui perfect ridi
cător... Pe un alt teren de antre
nament, un joc în toată regula, cu 
scorer, tabelă de marcaj și toate 
cele de cuviință. Impărțiți in două 
echipe, oficialii își disput atu ctt 

ardoare tntiieiatea. Foarte normal» 
un meci al arbitrilor nu poate fi 
programat decît într-o zi de pauză. 
Un singur lucru, credem, nu era în 
ordine : arbitrul meciului, care s-or 
fi cuvenit să fie un jucător. B 
sigur că acesta nu s-ar fi lăsat 
prea mult rugat, la o asemenea 
tentantă ofertă...

...Ore minunate au petrecut pe ma
lul lacului Herăstrău voleibaliștii 
polonezi, bulgari și maghiari. Bl 
au făcut plajă, au înotai tn apeț 
lacului, au participat la curse dă 
canotaj care au trezit interesul ce- 
lor de pe mal- Intr-an eavint ei aa 
avui posibilitatea unei necesare 
relaxări după încordarea clipelor 
de concurs, cSpătînd forțe noi pen
tru meciurile viitoare.

...tn primele ore ale dimineții art 
autobus a pornit din fața hotelu.- 
lui Athenee Palace, ducînd pe fru*  
moașa vale a Prahovei, spre Si
naia, grupul de ziariști străini cate 
asistă ta campionate. In fetal « 
cesta, colegii noștri de peste ho*  
tare au avui ocazia să cunoască 
una din cele mai pitorești regtttttl 
ale țării noastre.

...După-amiază, în sala Liberia! 
tea, toți participanții la campionate 
s-au reunit pentru a asista la spec
tacolul dat în cinstea lor de An
samblul de Estradă al R.P.R. Pro
gramul, în cadrul căruia șl-au dai 
concursul cei mai buni artiști șl 
cîntărețl de muzică ușoară ai Capi
talei, a cunoscut un deosebit suc
ces, fiind tndelung aplaudat. Sea
ra, jucătorii șl jucătoarele s-au re
întors la hotel plini de voie bună, 
după o zi petrecută în mod plăcut, 
în care au avut prilejul să-și cu
noască mai bine gazdele șl. așa 
cum tnulți au mărturisii-o, ș.ă fe 
prețuiașcă. ospitalitatea,



36.000 partîcipanțî în regiunea și orașul Cluj
De curînd, comisia regională de 

(organizare a Concursurilor Spor- 
Itive ale Tineretului în regiunea 
•Cluj a tinut o ședință pentru a 
lanaliza felul în care se desfă- 
rșoara întrecerile în regiune. In 
■cadrul ședinței au fost subliniate 
(frumoasele rezultate obținute în a- 
iceastă acțiune.

S-a stabilit, pe baza informă- 
irilor primite din raioane ți prin 
■controlul efectuat pe teren de ca
dre membrii comisiei regionale, că 
inumai în raioanele regiunii Cluj 
sau participat pînă la 19 iunie, 
•data cînd s-a tinut ședința de 
tanaliză, 55.900 concurenți. Tinerii 
(țărani muncitori iau parte cu en- 
rtuziasm la întreceri. In raionul 
IDej. de pildă, au participat la 
(concursuri 11.879 tineri și tinere 
iîar în raionul Aiud s-au întrecut 
15031 concurenți.

Remarcabilele rezultate mobili- 
izatorice înregistrate în mediul 
«sătesc sînt o urmare firească a 
«măsurilor luate chiar de la înce
putul organizării acestei acțiuni. 
iAstfel. comisia regională a trimis 
idin timp la sate brigăzi formate 
•din activiști sportivi, tehnicieni 
rși sportivi fruntași, care să spri- 
jjine organizarea acestor concur- 
Esuri. Un aport prețios l-au adus 
rși organizațiile U.T.M. sătești, 
■care s-au preocupat temeinic de 
imobilizarea tineretului.

Și în orașul Cluj numărul par- 
ttieipantilor la Concursurile Spor- 
Uive ale Tineretului este mare:

CARNET
(ȘTAFETA DE MARȘ „CIRCUI

TUL ANUAL MUNCA”

Duminică dimineața, la ora 9, 
tae va da plecarea in tradiționala 
rștafetă de marș, organizată de 
:ziarul Munca, organ al Consiliu- 
Hui Central al Sindicatelor. In ve- 
■derea acestei importante curse de 
tmarș, sportivii au făcut nume- 
' roase antrenamente pe anumite 
porțiuni ale traseului, după care. 
Ha cele mai multe dintre echipele 
{participante, a fost fixată compo- 
inența schimburilor. Joi după- 
zamiază a avut loc ședința tehni- 
«că, și împreună cu delegații echi- 
! pe lor s-a făcut recunoașterea tra- 
tseului. Pînă acum s-au înscris: 
(Flamura roșie, cu două echipe, 
ILocomotiva, Avîntul. Progresul, 
IMetalul, Recolta, echipa surdo- 
imuților și Dinamo.

CONCURS POPULAR 
LA FOCȘANI

i Comitetul C.F.S. al raionului 
(Focșani a organizat de curînd 
«etapa a ll-a a concursului popu- 
■lar de atletism, la care au part
icipat 57 de atleti și 19 atlete, lată 
■dteva rezultate: BARBAȚI: 100 
ib.: Al. Boldișor 12,3; 800 mu
țGh. Cosma 2:06.0; 3.000 m : T. 
fCostrn 9:48,0; lung. D. Neagoe 
•6,09; • Inălț.: L. Dordea 1,62; 
Igreut.: Gh. Istrate 12,74; suliță: 
S. Tovărnac 48.61; FEMEI: IM m. 
Veronica Iordan 14,2; 800 m:

Georgeta Moraru 2:33,0; lung.: 
Elena Ivan 4,59; Înalț.: Octavia 
Irimia 1,32; suliță: Sofia Țucan 

126,32.
i -A. Constantines au fi H. Cohn, 
, corespondenți
MNTRECERI INTRE ECHIPELE 

ȘCOLILOR DE TINERET
Pe stadionul Flamura roși» 

llLT-A. din Arad a avut loc un

T*
■ HANDBAL. în cadrul pregă

tirilor pentru meciul cu echipa R. 
P. Polone, echipa feminină a 
R.P.R. a susținut ieri, la Orașul 
Stafin, un joc amica! cu Progre
sul Orașul Stalin. Scor: 5-0 (1-0) 
pentru selecționata R.P.R.

a FOTBAL In meci amical, la 
Orașul Stalul. Metalul Uzinele de 
tractoare a pierdut ieri în fața 
Flăcării Cimpina cu 1-2 (1-0).

• BASCHET. — La Tg. Mureș, 
în cadrul „Cupei 26 iunie”, în fi
nala turneului de baschet mascu
lin, s-au înțllnit echipele Dinamo 
și Voința. Rezultatul : 94—63 pen
tru Dinamo.

g CONCURSURI DE CANOTAJ ! 
« IN CINSTEA ZILEI DE « 

26 IUNIE
| Asociația Voința a luat lău-| 
| dabila inițiativă de a organiza,? 
g îi» cinstea zilei de 26 iunie, o| 
8 competiție de canotaj, care se? 
g va disputa în cinci orașe, la | 
8 toate ramurile acestei discipline.! 
J Astfel, în Capitală, pe lacul ? 
8 Herăstrău se dispută în zilele J 
| de 25 și 26 iunie un concurs? 
g dotat cu „Cupa Voința" Sîm-1 
8 bâtă după-a miază, începind de| 
* la ora 16, se dispută probe de? 
8 caiac și canoe iar duminică. | 
8 de la ora 10, probe de schif. t 
g Concursuri similare au loc la | 
4 Arad, Timișoara, Tg. Mureș, în j 
| timp ce la Constanța se organi- 8 
1 «rază un concurs de snaip. | 

40.700 concurenți. Rezultatele cele 
mai valoroase au fost obținute de 
colectivele sportive Știința (22.283 
concurenți), colectivele sportive 
școlare (10.285 concurenți) și co
lectivul sportiv Progresul I.M.F. 
(2.400).

La toate disciplinele sportive 
s-a înregistrat o masivă partici
pare, dar atletismul este sportul 
care a reunit la startul probelor 
cel mai mare număr de partici- 
panți. Numai in colectivele Știința, 
de pildă, s-au întrecut in probele 
atletice aproape 17.000 tineri.

Ședința a scos în relief insă și 
unele aspecte negative ale muncii 
de organizare a Concursurilor 
Sportive ale Tineretului și a ară
tat unde aceasta trebuie întărită 
pentru ca regiunea Cluj să-și poa
tă îndeplini angajamentul de a 
mobiliza 300.000 tineri. S-a discu
tat despre răminerea în urmă a 
unor raioane (exemplu Jibou și 
Cluj), despre faptul că nu toți 
activiștii sportiv» sprijină organi
zarea concursurilor (ex.: președin
tele comitetului raional C7F.S. 
Cluj) ca și despre faptul că prin
tre colectivele codașe se află și 
colectivul Flamura roșie .Janos 
He-bak", colectiv cu la-gi posi
bilități. dar care nu a mobilizat 
pînă acum la întreceri decît 187 ti
neri! Parte de vină are și orga
nizația de bază U.TM. de la ^Ja
nos Herbak* *.  care nu colaborează 
cu colectivul sportiv.

(De la subredacția noastră)

ATLETIC
concurs cu participarea echipelor 
școlilor sportive de tineret din 
Cluj, Oradea. Turda și Arad. Cî- 
teva dintre cele mai bune rezul
tate sint următoarele: BARBAȚI: 
100 m.: N. Bustan (T-) 11,7; 400 
m.: 1. Karandi (O.) 51,3; lungi
me: N. Bustan (T.) 6,32; înălți
me: T. Magold (A.) 1,65; greu
tate: C Flovi (O.) 11.81; FEMEI: 
lungime: Eva Mayer (A.) 4.87; 
Înălțime: Eva Mayer (A.) 1.45.

In urma Întrecerilor desfășura
te. clasamentul a avut următoa
rea înfățișare: Arad 206.5; Ora
dea 201: Turda 138: Cluj 79.5.

E Grunuald. corespondent

CONCURS DOTAT CU „CUPA 
M IUNIE”

Comitetu! C.F.S. al regiunii 
București a organizat un concurs 
atletic cu participarea atlețilordin 
regiune. Iată citeva rezultate: 
BARBAȚI: 1*0  bl: St Deme- 
triad (Roșiori) 12.0: 460 <■: M. 
Dobre (Snagov) 57j2 MO m: Gh. 
Negriîi (Mihăilesti) TJ3L5: 5.000 
m.: P. Amet (Roșiori) I7:1XT 
110 mg.: St St'vcescu (Giurgiu) 
18.0; 200 bl: FI. Nkolae (Giur
giu) 24.4; lungime: C. Spiridon 
(T. Măgurele) 6O<; tripla: C. 
Spiridon (T- Măgurele) 12.02; 
înălțime: E_ Bucă (Giurgiu) 1.60; 
FEMEI: 100 bl: Geta Pian 
(Giurgiu) 14.0; 400 m: Violeta
Letinca (Giurgiu) 68J: MO bl: 
Teodora Coman (Alexandria) 
2:38.6; M m.g.: Maria Dicu (T. 
Măgurele) 17.8; greutate: Con
stanța Petrescu (Călărașii 9.23: 
disc: Maria Mihalache (Roșiori) 
28 69; lungime: Emilia Oaneea
(Giurgiu) 4.38: înălțime: Teodora 
Căpriță (Giurgiu) 1.30.

Nicolae D. Nicoiae, coreap.

In preajma
Probe^.

La Concursul hipic internațional 
care va avea loc în Capitală, în
tre 28 iunie și 3 iulie, spectatorii 
vor avea prilejul să urmărească 
întreceri in cadrul diferitelor probe 
de dresaj și obstacole. Considerăm 
necesar să amintim citeva din deta
liile tehnice specifice acestor probe 
și. îndeosebi, ce’or de obstacole, pen
tru a da spectatorilor ce vor fi 
prezenți în tribunele bazei hipice 
din parcul raionului „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej” posibilitatea să urmă
rească mai lesne evoluția celor 
mai buni călăreți și cai. Astfel, 
în ceea ce privește probele de dre
saj. trebuie reținut faptul că ele 
sînt de trei categorii: „A”, „B“ 
(preolimptcă) și „C“ (olimpică). 
Notarea execuției progresiilor de 
dresaj se îace de către un juriu, 
pentru fiecare mișcare acordîn- 
du-se o notă specială. Probele de 
dresaj vor avea loc numai dimi
neața.

Probele de obstacole pot fi îm
părțite în două categorii: de vi-

Iihățăminte tehnice după campionatul republican de tir
Campionaîul individual de tir al 

R.P.R„ la probele clasice, care s-a 
desfășurat intre 6 și 12 iunie, a 
constituit un prețios izvor de în
vățăminte, precum și o experiență 
folositoare, în vederea campionate
lor europene de tir care vor as ea 
loc în septembrie, lă București.

Ca-acteristica principală a cam
pionatului republican a fost pro
gresul înregistrat de tirul nostru, 
pregătirea trăgătorilor dovedindu-sș 
mult mai completă decît în anii 
precedenți, ceea ce a permis ob
ținerea unor rezultate superioare.

Cu toate acestea, campionatul de 
tir a deschis probleme importante 
pentru viitoarea etapă de pregăti
re a trăgătorilor noștri. Dintre a- 
eestea reținem: fixarea nivelului 
trăgătorilor și menținerea formei 
sportive, precum și formarea re
zistenței speciale în tir, în funcție 
de obiectivul principal al trăgăto
rului în decursul unui an.

Inconstanța în rezultatele obți
nute de mulți dintre trăgătorii noș" 
tri fruntași denotă că în pregătirea 
lor există o serie de lipsuri în ceea 
ce privește pregătirea morală și de 
voință. Trăgătorul trebuie să ’ știe 
că antrenamentul nu este numai 
o executare mecanică a tragerii 
unui număr oarecare de cartușe și 
stabilirea unei tehnici de tragere, ci 
este și un mijloc pentru fo: marea 
caracterului trăgătorului, pentru 
educarea și dezvoltarea calităților 
iui morale și de voință. In de
cursul antrenamentelor și în spe
cial la concursuri trebuie evitată 
„imprăștierea” atenției, toate gîn- 
durile trăgătorului trebuind să fie 
concentrate asupra activității sale. 
O bună parte dintre trăgătorii noș
tri fruntași nu se pot concentra su
ficient in timpul antrenamentelor și 
al concursului, ca de pildă A. loa- 
nrtescu. I. Pieptea ș: L Eleftms- 
ciL In această situație, trăgătorul 
care *e  găsește gata de a declan
șa focui își abate atentia de la e- 
factol pe cere trebuie să-1 facă ime- 
d at și astfel valoa-ea rezultatului 
săa scade simțitor. Majoritatea tră- 
gătoritor consideră că in antrena
ment «to trebuie să țină seamă de 
aceste amănunte, pentru că în con
curs vor avea posibilitatea să le 
uvirura Adevărul este că pregăti
rea serioasă și conștiincioasă în 
a-Kre-xamen; este aceea care dă 
(’toitoniui posibilitatea de a scoa
te in concurs rezultate mari și 
constante.

Inconst-ița trăgătorilor de la un 
concurs la altul poate fi și rezulta- 
M anei grerite planificări a mun
cii de instruire în preajma concur
se toi. Cele mai frecvente cazuri 
care au determinat fluctuații în re

13 • s o 34 p.
14 3 5 6 24 p.
13 2 4 7 2*  p.

• Mi ine seară are loc pe arena 
Progresul (fost Doherty) ultima 
reuniune din cadrul concursului 
triunghiular de box. In prezent, 
clasamentul competiției se pre
zintă astfel:
1. Rep. sindicală
2. EPnamo
3. C.C.A

Reuniunea va începe la ora 20.

• SIBIU. In localitate s-a des
fășurat întîlnirea pugiiistlcă între 
echipele Progresul Sibiu și Meta
lul Brăila. Rezultate tehnice. Cat. 
minimă: V. Stoica (S) b.p. C. 
Anghel (B) Cat. hîrtie: I. Avram 
(Ș) b.p. Turcuc (B). Cat. muacă:

Cctncursukiî h;pic internațional
detalii tehnice... clasamente...
teză (în care contează timpul) și 
de precizie (în care contează nu
mai numărul greșelilor). Proba de 
deschidere (ziua întîi) va fi o pro
bă în genul celor de calificare la 
care vor participa, în prima man
șă, toți caii națiunilor înscrise iar 
în cea de a doua manșă numai 
acei cai care au mat cîștigat pro
be de 1,40 m. In caz de egalitate 
de puncte se face un baraj contra 
cronometru. Proba de obstacole 
categoria mijlocie. (ziua a doua) 
este o probă de vînătoare și ea se 
va desfășura pe un parcurs cu 
obstacole de înălțime maximă 1,30 
m. In cea de a treia z,i spectatorii 
vor putea asista la interesantele 
întreceri din cadrul probei de du
rată, al cărei cîștigător va fi acel 
călăreț care în timp de două mi
nute va reuși să treacă fără gre
șeală cele mai multe obstacole.

In aceeași zi se va desfășura 
și proba de precizie în care nu 
contează timpul. In caz de egali
tate, se face baraj cu obstacole

zultatele trăgătorilor noștri au fost:
1. Lipsa unei suficiente varia

ții a elementelor din antrena
ment. fapt care a creat o monoto
nie în munca de jwegătire (caz 
specific modului de antrenament al 
țaleriștilor și trăgătorilor de pistol 
viteză). Varietatea în pregătire și 
mai ales înlăturarea planificării tip 
trebuie să constituie de acum înain
te baza pregătirii trăgătorilor noș
tri de talere și pistol viteză.

2. Activitatea intensă, fără a se 
ține seama de starea funcțională a 
organismului și neutilizarea repau
sului activ. In general, trăgătorii 
noștri de armă, în urma ultimului 
ciclu de pregătire care s-a încheiat 
cu participarea la campionat, au 
dat semne vădite de oboseală, iar 
unii chiar de epuizare. Acei trăgă
tori care au folosit o bună plani
ficare a antrenamentelor au putut 
termina campionatul cu succes, 
manifestînd numai inerenta obo
seală de după concurs (1. Sirbu, H. 
Herșcovici etc.). Nu tot astfel au 
terminat probele acei trăgători care 
au neglijat repausul activ dintre 
antrenamente și care, lipsiți de o 
condiție fizică satisfăcătc nc, au 
ieșit din campionat epuizați (C. 
Antonescu). In general, trăgătorii 
care au avut o bună rezistentă 
generală, datorită pregătirii lor fi
zice multilaterale, au dovedit și 
reeistență specială pentru probele 
de tir.

3. Folosirea nerațională a antre
namentelor cu efort maxim. Folo
sirea unor antrenamente intense 
fără a se ține seama de starea să
nătății trăgătorului poate avea u - 
mări grave, mai ales atunci cînd 
se tinde la obținerea unor rezul
tate maxime chiar în antrenament 
(N. Cojocaru). Datele controlului 
medical și experiența sportivă ne 
recomandă să împiedicăm conti
nuarea unor astfel de metode de 
antrenament de uzură

Perioada de pregătire a ciclu
lui următor ridică în fața antreno
rilor problema unei judicioase în
tocmiri a planurilor de antrena
ment Activitatea intensă de pînă 
acum, cit și rezultatele obținute, 
ne obligă să alcătuim un program 
de lucru în care antrenamentele să 
fie axate pe menținerea formei 
sportive După oboseala recentului 
campionat citeva zile de repaus 
sînt binevenite, trăgătorul recăpă- 
tind dorința de a se antrena Dură 
această odihnă, antrenament!!' poa
te fi reluat cu regularitate (de 4-5 
ori pe săptămână) însă cu o in
tensitate mai mică decît aceea din 
ciclul trecut

DUMITRU PINETA 
antrenor

ACTIVITATEA LA
D. Oțeanu (B) b.p. N. Stoica (S). 
Cat. pană: I. Maniu (S) b.p. 1. 
Mășescu (B) Cat. s-uș. N. Ne
grea (S) b.p. I. Rodicenco (B). 
Cat. s-mij.: A. Urdea (S) b. ab. 1 
Gh. Soceanu (B). Cat. mij. mică: 
Gh. Albu (S) b.ab. II I. Bobero 
(B). Ion Botezan (S) b. ab II 
Stoica (B). (C. Pitaru, coresp.)
• OȚELUL ROȘU. Intîlnind 

echipa Dinamo din Oradea, Meta
lul Oțelul Roșu a învins cu 7-5. 
S-au evidențiat: D. Răceanu, Pe
tru Sringu, Popa Artemie (Meta
lul), Bandra și Stoian (Dinamo 
Oradea). (Romulus și Zeno Radu, 
corespondenți).

• GALAȚI. Un mare număr de 
spectatori a asistat la întîlnirea 

înălțate pînă cînd învingătorul va 
fi desemnat. înălțimea maximă a 
obstacolelor, la începutul probei, 
este de 1,40 m.

Proba pe doi cai (ziua a cin- 
cea) este una din cele mai spec
taculoase. Călărețul încalecă, pe 
rînd, doi caii, iar clasamentul se 
alcătuiește ținîndu-se seama de 

punctele adiționate de fiecare con
curent în cele două parcursuri 
executate. Deosebit de frumoasă 
va fi și proba nenumerotată, în 
care concurenții au permisiunea 
de a străbate parcursul la liberă 
alegere, cu condiția să treacă toa
te obstacolele. Cîștigător va fi că
lărețul care va realiza, la greșeli 
egale, cel mai bun timp. In dimi
neața ultimei zile de întreceri se 
va desfășura proba de viteză în 
care toate greșelile sînt transfor
mate în timp (de exemplu: pentru 
un obstacol dărîmat, cele patru 
puncte penalizare shut transfor
mate într-o penalizare de 10 se
cunde). Cea mai dificilă dar și cea 
mai spectaculoasă probă: „Cupa 
Prieteniei” va avea loc în după- 
amiaza ultimei zile de întreceri 
(3 iulie). Fiecare națiune va par
ticipa cu o echipă formată din pa
tru călăreți și patru cai. Proba va- 
avea două manșe iar parcursul va 
fi alcătuit din obstacole cu înăl
țimea maximă de 1,60 m. In cla
samentul pe națiuni, contează cele 
mai bune nerformanțe obținute de 
3 din cei 4 componenti ai fiecărei 
echipe. Este o probă de vînătoare, 
viteza minimă fiind de 400 m. pe 
minut. La proba învingătorilor, uj- 
t'ma din concurs, vor participa că
lăreții și caii clasați pe primele 
C'nci locuri.

Campionatul republican 
de tenis de masă

Penultima etapă a turului cam
pionatului masculin al categoriei 
A la tenis de masă programează 
duminica aceasta următoarele în- 
tîlniri: în Capitală se vor disputa 
trei meciuri (Progresul Buc.—Voin
ța Arad, Flamura roșie Buc.— 
Progresul Satu Mare și Dinamo 
IX Buc.—Flamura roșie Timișoara) 
iar la Reșița Metalul va primi vi
zita formației clujene Progresul.

Dintre partidele din București, 
mai echilibrată se anunță cea care 
va pune față în față echipele Pro
gresul și Voința Arad, deoarece 
echipa bucureșteană va fi lipsită 
în acest joc de aportul campioa
nei mondiale Angelica Rozeanu 
și va utiliza următoarea formație: 
Tiberiu Harasztosi, Mihai Ne- 
greanu și Mircea Weimberg. Pe 
de altă parte, arădanii au în for
mație doi jucători redutabili: Ma
rius Papp și Andronache, iar al 
treilea jucător este talentatul tî- 
năr de 15 ani Covaci, care în ul
timele meciuri a avut o comportare 
promițătoare, învingîndu-1 cu 3-0 
pe cunoscutul jucător Stan Ilie. 
In această situație va fi interesant 
de urmărit evoluția jucătorilor de 
tenis de masă arădani la prima 
lor apariție în Capitală.

Din restul întîlnirilor remarcăm 
partida de la Reșița, unde meta- 
lurgiștii vor avea de înfruntat un 
adversar dificil, echipa Progresul 
Cluj'.

Tot duminica aceasta va mai 
avea loc și întîlnirea feminină re
stantă dintre echipele Progresul 
Cluj și Știința București. Meciul 
se va disputa la Cluj.

întîlnirea dintre Progresul Cluj- 
Flamura roșie Timișoara terminată 
cu scorul de 5—1 în favoarea pri
mei echipe, a fost omologată cu 
rezultatul de 5—0 pentru Progre
sul Cluj, deoarece echipa Flamura 
roșie Timișoara a utilizat un jucă
tor (Ștrengariu) care nu avea 
drept de joc.

BOX
de box dintre echipele Construc
torul Galați și Metalul Steagul 
roșu Orașul Stalin, lată cîteva 
din rezultatele înregistrate. Cat. 
cocoș: Nicu Popa (G) b. K.O. 1 
Stan Moise (O.S.) G. Popa (G) 
face meci nul cu Gh. Tofan (O.S.) 
Cat. pană: M. Casacopol (G) b.p. 
O. Paroianu (O.S.). Pompiliu Si- 
ghinaș (G) b.p. Gh. Danciu 
(O.S.). S-au evidențiat, printre 
alții: C. Gheorghe, I. Carvanschi. 
Gh. Mircea (Metalul St. Roșu 
Orașul Stalin) și I. Budură, T. 
lonescu, D. Bourceanu, A. Pru- 
nescu (Constructorul Galați).

(Gh. Ștefănescu, V. Paladeseu, co
respondenți).



NOUTĂȚI DESPRE FESTIVAL
Sosit la redacția noastră, numă- 

Nal 11 al jurnalului Comitetului In
ternational de pregătire a celui de 
al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie ne-a adus nenu
mărate știri în legătură cu pregă
tirile tineretului din multe țări ale 
lumii și, bineînțeles, cu ritmul viu 
al preparativelor efectuate la Var
șovia, orașul care va găzdui săr
bătoarea mondială din luna august.

Pe lîngă frumoasa gravură a 
unui tînăr pictor mexican, intitu
lată „Pace și Prietenie", trimisă la 
concursul revistei „Tineretul lumii1* 
și semnată cu pseudonimul „Sa
lamanca**,  pe lîngă articolul lui 
Bruno Bernini, președintele 
F.M.T.D., alături de reportajul care 
prezintă delegația tineretului en
glez la cel de al V-lea Festival 
ca și de un alt mare reportai inti
tulat „Florile se deschid pentru 
voi în Polonia", acest jurnal cu
prinde numeroase informații și 
materiale cu subiect sportiv. Este 
și firesc ca una din principalele 
preocupări ale redacției gazetei 
„FESTIVAL" să fie sportul, de
oarece se știe că la trecutele ediții 
întrecerile sportive s-au soldat cu 
rezuttate din cele mai valoroase.

Intr-o rubrică specială ne sînt 
prezentate în recentul număir al ga. 
zetei „Festival" două portrete de 
campioni : Aldo Eminente și Shir- 
lev Strickland Primul este bine
cunoscutul as al natalei franceze, 
campion al probei de 100 m. liber, 
care, după cum arată ziarul. se 
pregătește cu atenție sub suprave
gherea antrenorului său Pierre 
Borbit, în vederea concursurilor de 
la Varșovia. El a realizat o exce
lentă performantă : 58”5 în proba 
sa și dorește să întîlnească în ca
drul trecerilor studențești pe 
binecunoscuții înotători maghiari,

Echipajele feminine de canotaj academic ale R.P.R. 
in progres

In ansamblul pregătirilor echi
pelor noastre feminine de canotaj 
academic în vederea apropiatelor 
campionate europene, care se vor 
desfășura ha București, meciud de 
acum crteva zile cu reprezentativa 
R.P. Polone a ocupat un loc im
portant. Intîlnirea cu canotoarele 
poloneze — fruntașe în Europa, 
mai ales în probele de vîsle — ne-a 
prilejuit o serie de constatări in
teresante și ne-a relevat unele as
pecte de care trebuie să se țină sea
ma în munca de pregătire, drn 
scurta perioadă care a mai rămas 
pînă la campionatele europene.

In ansamblu, putem afirma că 
echipajele noastre feminine merg 
pe un drum ascendent. Fără nici o 
excepție, ele au realizat în acest 
concurs timpuri mai bune decît în 
pistele de contiol anterioare și au 
lăsat impresia că aceste timpuri 
pot fi încă îmbunătățite.

Reprezentanta noastră la simplu, 
Florica Buteanu, a fost un foarte 
dificil adversar pentru renumita 
Jezierska, a patra clasată la cam
pionatul european. A scos un timp 
remaroabll, mulțumită, ma<i ales, 
forței pe care o posedă In cursa 
respectivă a făcut unele greșeli 
tehnice (pe prima parte în special); 
a mers în general crispată, nu s-a 
concentrat suficient asupra direc
ției. Florica Buteanu are mari po
sibilități de progres, dar — pentru 
a și le pune în valoare — trebuie 
să se întrebuințeze mai mult la an
trenamente, să lucreze cu mai mul
tă tenacitate și perseverență.

Echipajul nostru de dublu (E. 
Gydrgyi, E. Schwartz) a pierdut la. 
o diferență minimă în fața unui 
adversar de clasă înaltă. Repre
zentatele noastre au corespuns pe 
deplin sub raportul puterii de lup
tă, fapt ce le-a ajutat să-și depă
șească ultimele performanțe._ Au 
pierdut cursa din cauză că au 
mers foarte slab, în ceea ce privește 
direcția, comițînd astfel o greșeală

INFORMAȚII PRONOSPORT
BULETINUL CARTE POȘTALA

lncepînd de luni 27 iunie 1955 
se pune în vînzare la oficiile 
P.T.T.R. — special autorizate de 
Ministerul Poștelor, — buletinul 
PRONOSPORT „carte poștală". 
Acest buletin va da ocazie parti- 
cipanților din mediul rural să par
ticipe la concursurile de prono
sticuri sportive în condițiuni op
time.

Participanții vor cumpăra de la 
oficiile P.T.T.R. buletinul „carte 
poștală", (costul este de 2 lei pen
tru buletinul cu o singură coloană 
și 4 lei cel cu 2 coloane, la care 
se adaugă timbrul poștal de un leu 
care se aplică pe buletin). îl vor 
completa ca pe orice buletin obiș

sovietici și polonezi, in campania 
cărora își va disputa întîietatea.

Australianca Shirley Strickland 
este, fără îndoială, una din cele 
mai cunoscute atlete ale lumii. Re
cordmana mondială a probei de 
80 m. garduri, cu excelentul timp 
de 10 sec. 9, stabilit în 1952, este 
o atletă completă. Intr-o singură 
după-amiază, de pildă, Shirley 
Strickland a cîștigat titlul de cam
pioană a Australiei occidentale pe 
1955 la 100 m. plat, la 220 yarzi 
și, bineînțeles, la proba în care 
este specialistă: 80 m. garduri (11 
sec. 1). Strickland a acceptat invi
tația de a participa la întrecerile 
sportive tinerești de la Varșovia și, 
așa cum încheie autorul articolului 
din „Festival**,  „sperăm că va fi 
și la Varșovia în aceeași formă ca 
și la Melbourne și o vom vedea cu 
plăcere alături de ceilalți sprinteri 
celebri".

Ziarul ne mai aduce vestea parti
cipării la Festival a atleților egip
teni, a sosirii unei puternice de
legații de sportivi din Republica 
Populară Chineză, care se va cifra 
ha 180 de persoane, și care vor re
prezenta marea țară asiatică în 8 
discipline sportive De asemenea, 
zii arul Festival aniunță prezența l>a 
întrecerile de la Varșovia, a echipe
lor dte baschet și fotbal din Siria, 
a echipei britanice de ciclism com
pusă din : Brittain (unul din prin
cipalii concurenți la nrimul loc în 
„Cursa Păcii" N R.), Kink, Burgesș 
si Gerrard, ca și înscrierea a două 
formații elvețiene de baschet și a 
celor mai buni practicanți ai tiru
lui cu arcul. In sfîrșit, au mai în
scris sportivi și Monaco — cinci 
scrimeri, Austria — 3-4 cicliști și 
Norvegia — cinci luptători (lupte 
libere).

de neiertat pentru vîslașe cu ex
periența lor, care au avut acilea 
concursuri pe Snagov și cunosc 
pista de ani de zide. Din greșeala 
„dublistelor" trebuie să învețe toa
te echipele noastre. Cunoașterea 
deplină a particularităților pistei, 
a punctelor de reper, sînt avantaje 
care riu trebuie ignorate, mai ales 
atunci cîtid concursul se desfă
șoară „pe teren propriu".

Echipa de 4 + 1 rame a mers 
,bine, potrivit așteptărilor. Echipa 
a căpătat maturitate, omogenitate 
și a avut o lovitură bună.

Cu mult interes a fost așteptată 
evoluția componentelor echipei noa
stre de 4 + 1 vîsle. După cum se 
știe, ele sînt începătoare în cano
taj. Recrutate din rîndurile pescă- 
rițelor din Deltă, au făcut în iarnă 
antrenamente de bac. iar în pri
măvară au „ieșit" pentru prima 
dată într-un schif Meciul cu 
R.P. Polonă a fost primul con
curs din viața lor. Renrezentantele 
noastre au reușit totuși, ca — prin 
puterea de luptă — să-și suplinească 
lipsurile tehnice și să facă față 
Unui echinai advers rutinat. Sînt 
susceptibile de un și mai mare pro
gres.

Echipa noastră la clasica probă 
de 8+1 a reușit un timp foarte 
bun, nerealizat încă la noi în țară: 
3.21. Acest timp, precum și ușu
rința cu care a fost obținut, dove
dește din nou dasa ridicată a a- 
cestui echipaj. Părerea antrenorilor 
este că acest timp poate fi încă 
simțitor îmbunătățit, pînă la cam
pionatele europene, competiție la 
care așteptăm ca echipa noastră 
reprezentativă să dea cel mai ridi
cat randament. In aceeași probă a 
concurat și un echipaj secund al 
R.P.R., care a constituit o surpri
ză. Deși improvizat în ultimele 
zile, „optul" al doilea a scos un 
timp bun-. 3.31.

RADU URZICEANU

nuit cu 1, X sau 2 și îl vor de
pune tot la oficiul P.T.T.R.

Vînzarea, înregistrarea și colec
tarea buletinelor PRONOSPORT 
„carte poștală" se face prin oficiile 
P.T.T.R., participanții păstrîndu-și 
talonul 3 care este despărțit de 
restul buletinului printr-o perfora
ție măruntă.

Anunțarea rezultatelor prin pre
să și la posturile noastie de radio 
va da posibilitate participanților 
să afle că au cîștigat unul din 
cele cinci categorii de premii (pen
tru 12,11 sau 10 rezultate; premiu 
special (0 rezultate exacte) sau 
premiu de consolare).

Mai rămîne deci ca să se aștepte 
sosirea mandatului cu premiu...

Duminică - „zi plină" 
tie e«enimente fotbalistice

Activitatea fotbalului nu scade 
nici un moineot în intensitate. In 
fiecare duminică, jocurile progra- 
jnate — fi® în „Cupa de vară*,  
fie în campionatul republican de 
juniori, „Gupa R.P.R." sau „Cupa 
Orașelor" — întrețin un interes 
deosebit în jurul manifestărilor a- 
cestui sport atît de popular.

Duminica aceasta, deși campio
natul categoriei A și-a încheiat 
de mult prima parte, iar categoria 
B de două săptămîni, este din 
nou „zi plină", bogată în eveni
mente fotbalistice.

★
„Cupa de vară" deține, ca să 

spunem așa, „Capul de afiș". în
trecerile din cadrul acestei intere
sante competiții estivale sînt ur
mărite de spectatori numeroși, 
dornici să vadă finalul unei inte
resante lupte pentru primul loc în 
cele două serii. Duminică echipele 
prezintă, în majoritate, formații 

complete. La Flacăra Ploești, Di
namo București, Flamura roșie 
Arad, CCA etc. reintră jucătorii 
care au făcut parte din lot sau au 
susținut jocuri interneționale peste 
hotare. ((Birtașu, Pereț, Petschow- 
ski, Cădinoiu, Tătarii. Serfozo, Mari, 
nescu. Roman, Szucs, Capaț, Gabor 
etc.). Astfel că, etapa aceasta, pe- 
niiiltima, va fi deosebit de interesan
tă și plină de perspective. Intere
sează în primul rînd „duelul" in
direct dintre Dinamo Orașul 
Stalin și Progresul București, 
pentru primul loc în seria I- (care 
va fi decis mai curînd de gola
veraj decît de puncte — echipele 
flȚd egale ca punctaj), precum și 
cel dintre Flamura roșie Arad și 
Știința Ohij în seria a II-<a.

★
In categoria B are loc un sin

gur meci: restanța Locomotiva 
București — Dinamo 6 București, 
care interesează deopotrivă am
bele echipe. Locomotiva ace ne- 
vote de victorie pentru a-și mări 
avansul de puncte asupra celui de 
al doilea clasat, și. deci, și șan
sele de a reveni în categoria A: 
Dinamo 6 pentru a-și îmbunătăți 
poziția în clasament (este pe locul 
9. la două puncte de ultima cla
sată) și de a se depărta cît mai 
mult de zona retrogradării. Privit 
prin această prismă, jocul de du
minică se anunță foarte disputat. 
Icxiomotiva are un dezavantaj 
prin absenta Iui Roman, care este 
accidentat de dumineca trecută.

★
Programul dumjnical este com

pletat de jocurile din etapa a 
doua a returului campionatului re
publican de iureori. de optimile de 
Fnată ale „Cupei Orașelor" la ju
niori și de partidele din etana in
terregională a „Cupei R.P.R.". în 
cadrul căreia se dispută 36 de 
Jocuri. In total. în această dumi
nică vor avea loc 79 de partide în 
cadrul competițiilor amintite. în 
afara celor regionale, raionale si 
orășenești, precum și afară de 
Partidele am'cale.

înaintea întîlnirii de polo București — Belgrad
O singură zi ne mai desparte 

de prima întîlnire de polo pe 
apă, pe care reprezentativa Bucu- 
reștiului o va susține în compa
nia puternicei formații a orașului 
Belgrad. Cunoaștem valoarea și 
prestigiul internațional de care 
se bucură reprezentanții pdo-ului 
pe apă Jugoslav doar din renume, 
de aceea doream să-i vedem cît 
mai repede la „lucru". Și curio
zitatea ne-a fost satisfăcută asi- 
stînd la antrenamentul de la 
ștrandul Tineretului, unde, la so
sirea noastră, antrenorul repre
zentativei Belgradului, Lovro Sta- 
kula, fluiera tocmai semnalul de 
începere a antrenamentului. La a- 
uzul acestui semnal, cei 9 jucă
tori de polo, an sărit în apă și, 
după o scuriă încălzire au trecut 
la executarea unor exerciții teh
nice — pase pe loc și de miș
care, tras la poartă, conducerea 
balonului ete. — dovedind multă 
îndemînare.

Alături de antrenorul lotului, o 
persoană mai în vîrstă urmărea 
cu multă atenție mișcările lui 

- Goiko Arneni,. cel mai tînăr ju
cător al reprezentativei Belgra
dului. Am aflat mai tîrziu, chiar 
de la el, că nu era altcineva de
cît tatăl lui Gojko, doctorul Du- 
șan Arneri, unu! dintre conducă
torii delegației, fost jucător de 
pok> în echipa Kocelka. formație 
din care s-au ridicat multi jucă
tori de valoare Ca Tomislav 
FTanjkovic. G. Arneri, Radonic și 
alții, jucători care au purtat în 
multe întîlniri internaționale culo
rile Jugoslavia.

In timp ce discutam, atenția 
ne-a fost atrasă de șuturile pu
ternice ale celui mai vîrstnic ju
cător din echipă, Veljko Bakasun.

Progresul si C.CÂ în
Ieri, pe Stadionul Republicii 

s-au disputat primele meciuri în 
cadrul „Cupei 26 iunie". Progresul 
și C.C.A. au întrecut Dinamo și, 
respectiv, Locomotiva, calificîn- 
du-se pentru finala competiției, 
care se va desfășura marți 28 iu
nie. Dinamo și Locomotiva se vor 
întîlni la aceeași dată, pentru 
locurile 3—4.

PROGRESUL — DINAMO
4—2 (3—2)

In primul meci de ieri. Progre
sul (reprezentat de echipa din O- 
radea) și Dinamo (reprezentat de 
formația din Bacău) au furnizat o 
întrecere foarte frumoasă, în care 
fazele de gol au abundat Ia am
bele porți. Echipele s-au angajat 
într-un joc rapid de la început și 
chiar în min. 1 Dinamo a deschis 
scorul prin David, după o combi
nație Oaidă-Lemnrău (0-1). Oră- 
denii nu se lasă surprinși și revin 
puternic în atac, avînd inițiativa 
pînă în min. 21. In această peri
oadă Szakacs egalează, în min. 11, 
iar Guță Tănase (min. 21) urcă 
scorul la 2-1. E rîndul dinamoviș- 
tilor să atace și să înscrie în min. 
29 prin Stancu (2-2). Jocul se 
menține dinamic. Echipele caută 
să ia avantaj, atacînd puternic. 
Progresul reușește să înscrie, cu 
puțin înainte de pauză, prin Flo- 
rea (3-2). In repriza a doua, Di
namo domină insistent timp de 20 
de minute, dar ratează cîteva oca
zii bune, printre care și un 11 m. 
(ratat de David). Apoi jocul se e- 
chilibrează. Cu două minute îna
inte de sfîrșit, Guță Tănase stabi
lește scorul final, după o frumoasă 
combinație Cuc-Florea. Arbitrului 
S. Segal i s-au aliniat următoa
rele formații:

PROGRESUL : Fejes — Vărzan, 
Coman, Pop Carol — Bartha, Ti-

ACTUALITĂ TI
• Echipa suedeză de fotbal 

Hammârbi Stockholm a anunțat 
că va sosi în Capitală miercuri 29 
iunie. Vor face deplasarea jucă
torii Oile Nystrom, Aldor Eriks
son, Rune Larson, Valter Andres- 
son. Rune Bjorklund și alții.
• Partida Progresul București 

(tin.) — Progresul București, din 
„Cupa de vară", se va disputa 
mîine, sîmbătă, la ora 17,30, pe 
stadionul din Giulești.
• Flacăra Ploești joacă dumi

nică, în „Cupa de vară", cu Di
namo București la Cîmpina, în- 
trucît terenul din Ploești se află 
în reparație.
• Programul jocurilor de dumi

nică din Capitală a fost alcătuit 
astfel:

Categoria B: Locomotiva Bucu
rești — Dinamo 6 București, sta
dionul din Giulești, ora 9.45.

Campionatul republican de ju
niori: Progresul — Tîn. Din. 1. 
București, teren Progresul F.B.,

— Deși are 33 de ani, este unul 
din jucătorii cei mai în formă ai 
reprezentativei noastre, ne-a spus 
în continuare Dr D Arneri".

Intr-adevăr, Veljko Bakasun se 
mișca în apă cu multă ușurință, 
conducea perfect balonul, pasa 
precis, trăgea puternic, în sfîrșit, 
poseda din plin calitățile unui ju
cător de mare clasă. Și nici nu 
este de mirare că V. Bakasun a 
fost selecționat de 52 ori în re
prezentativa Jugoslaviei. -

Cortfinuînd șirul discuției noa
stre am ajuns, așa cum era și 
firesc, la șansele celor două e- 
chine din meciurile de sîmbătă și 
luni.

— Desigur că este greu de 
dat un pronostic, ne-a declarat 
Dr. D. Arneri. deoarece ultimele 
înt'lriiri internaționale ale repre- , 
zentativei R.P.R., și îndeosebi 
strălucitele victorii asupra echipe
lor naționale ale Italiei și Egip
tului. sînt semnificative tn ceea ce

Etapa de ieri a campionatului categoriei A la polo
TINARUL DINAMOVIST BUCU
REȘTI — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 

7-2 (3-1)

Au marcat A. Popescu (4), A. 
Ionescu (2) și Oanță pentru învin
gători și Vasiliu (2) pentru învinși. 
Theo Krantz (Buc.) a condus cu 
scăpări.

D4NAMO BUCUREȘTI-PRO- 
GRESIJL TG. MUREȘ 7-4 (2-3)

Au marcat Hegyesi (5), Zahan 
și Lorincz (Dinamo), Simon (ir. 
Rigo și Bordi (Progresa#), â-au

finala „Cupei 26 Iunie"
nac — Kdszegi, Florea, Guța fa
nase, Cuc, Szakacs.

DINAMO: Varga — Malei, We
ber, Cbiriță — Sîrbu, Gîrnaru — 
Oaidă, Lemnrău, David. Crețea, 
Stancu.

A. Papuianopol 
corespondent

C.C.A.—LOCOMOTIVA 2-1 (0-1)
In primele minute ale partidei, 

QC.A. are inițiativa și construieș
te cîteva acțiuni periculoase la 
poarta feroviarilor, în cursul că
rora Demien ratează o situație cla
ră în min. 5. Treptat, jocul se e- 
chilibrează, apoi Locomotiva preia 
inițiativa. înaintarea feroviară 
combină spectaculos și în min. 31 
reușește să deschidă scorul prin 
Leahevici. încurajați de acest suc
ces, feroviarii continuă să atace, 
însă acțiunile lor sînt oprite de a- 
părarea echipei militare. După pau
ză, C.C.A. reia jocul cu multă dir- 
zenie, desîășurînd acțiuni specta
culoase în cîmp. In min. 50, la un 
atac al lui Demien, fundașul Bog
dan intervine, dar comite hands în 
careu. Lovitura de la 11 m. este 
transformată de Rădulescu: 1-1. 
Feroviarii nu se lasă surprinși și 
revin în atac, dominînd o bună 
bucată de timp însă înaintașii se 
pierd în combinații inutile și nu 
reușesc să concretizeze. In schimb, 
echipa C.CA. răspunde prin con
traatacuri rapide în adîncime și, 
în min. 73, înscrie golul victoriei 
prin Sulyok. Arbitrului Gh. Dumi
trescu i s-au aliniat formațiile:

C.C.A-; Gram-Coiciu, Dodeanu, 
Rădulescu-Botescu, Munteanu-Su- 
lyok, Leucă, Demien, Smărăndescu, 
Nertea.

LOCOMOTIVA: Coman-Bogdan, 
Garbelotti, Cherestes-Langa, Pe- 
trescu-Dobrescu, Milea, Leahevici, 
Mafteuță, Bădescu.

TR. IOANIȚESCU

ora 8.15; Flacăra București —- 
Știința Craiova, teren Laminorul 
ora 8.15; Metalul București—Tîn. 
Din. Pitești teren Locomotiva 
PTT ora 9.30; Locomotiva Bucu
rești — Dinamo Galați stadionul 
din Giulești, ora 8; Știința Bucu
rești — Locomotiva Galați, teren 
FI. roșie (CAM Belvedere) ora 
17.30.

Cupa Orașelor juniori: Bucu
rești — Iași, stadionul din Giu
lești ora 17.30.

Cupa R.P.R.: FI. roșie Comerț 
II — FI. roșie Aprozar B, teren 
Progresul 1TB, ora 11; Flacăra 
București — Metalul Electromag
netica teren Laminorul ora 17.

• Jocurile de juniori Flacăra 
Ploești — Locomotiva T, Severin, 
Locomotiva Timișoara — Locomo
tiva Arad, Metalul B. Mare — Lo
comotiva Cluj și Știința Cluj —- 
Progresul Oradea au fost amî- 
nate.

privește valoarea jocului de polo 
din (ara dumneavoastră.

Indiferent de rezultat, sînt con
vins că tntllnirile dintre repre
zentativele celor două capitale se 
vor ridica la un înalt nivel teh
nic și că din ele jucătorii ambe
lor formații vor avea multe de 
tnvăfat"

★
Meciul de mîine va începe la 

ona 17,30, la ștrandul Tineretului, 
care a fost special amenajat. Pe 
marginea bazinului a fost con
struită o tribună încăpătoare de 
unde iubitorii jocului de polo pe 
apă vor putea urmări întrecerea 
în cele mai bune condiții. Echipa 
orașului București va fi alcătuită 
dintr-un lot din care fac parte 
Deutsch, Zahan. Naghi, Novac, 
Simon, Bordi, Marchițiu si Csor- 
das. Intîlnirea va fi condusă de 
arbitrul Lemheni (R.P. Ungară).

Cel de al doilea Joc va avea 
loc luni 27 iunie la ora 18,30.

remarcat : Lorincz, Zahan de la în
vingători, Bordi și Simon de ia 
învinși.

FLAMURA ROȘIE TIMIȘOARA
— PROGRESUL BUCUREȘTI |

2-1 (0-1) I

Au marcat: Stănescu, Man (din 
4 iv) în penultimul minut de 
)oc pentru timișoreni și Bădiță 
pentru bueireșteni. A arbitrat, A. 
Iordaehi (Cluj).

•CONSTRUCTORUL ORADEA 
— ȘTIINȚA CLUJ 1-0 (1-2).



Concursul de scrimă de Ia Budapesta

Un aspect din jocul feminin dintre echipele U.R.S.S. și R. P. Ungare care, tn ciuda scorului 
categoric cu care a luat sfîrșit, a avut multe faze de un bun nivel tehnic. (Foto Agerpres)

De vorbă cu un ziarist francez
Dacă un ziarist romin poate ti

vea acces la diferite competiții 
sportive prezentînd o singuri le
gitimație, in Franța lucrurile nu se 
petrec la feL Fiecare federație e- 
mite . it tip de legitimație, astfel 
că redactorii care se ocupă de mai 
multe sporturi, posedă de obicei 
mai m .Ite tichete, de culori și for
me diferite. Intr-o situație ca a- 
ceasta se află Raymond Meyer, re
dactor al cotidianului sportiv fran
cez ..LLEquipe'.

Am aflat aceasta zilele trecute 
cind Raymond Meyer, prezent la 
campionatele europene de volei, ne 
vorbea despre felul tn care Iși or
ganizează activitatea. Chiar numai 
numărul acesta de carneti și legi
timata ale diferitelor federații 
franceze poate să constituie un 
indiciu asupra multiplelor preocu
pări ale acestui gazetar francez. 
Dar Raymond Meyer îmi era cu
noscut mai de mult ca un ziarist 
priceput, cu multă experiență și 
mai ales bun cunoscător a nume
roase discipline sportive și. așa 
cum am aflat din discuțiile pe care 
le-am purtat aci în București, a 
fost și este încă, un bun practician 
al diferitelor sporturi. El face încă 
parte din echipa de volei a 
F.S.G.T.-ului și tși amintește de 
anii tinereții. în care îndrăgea tot 
olit de mult o întrecere pe pistă ?'■ 
un atac pe linia de 3/4- Desigur că, 
odată cu trecerea anilor, ziaristul 
francez plecat într-o călătorie in 
lungul Africei sau preocupat de stu
diul sportului sovietic (despre care 
a scris multe reportaje) a trebuit 
să renunfe tn bună parte la activi
tatea pe stadion, dedictnd cele 
mai multe ore ale zilei și chiar ale 
nopții, muncii pentru ziar. A acu
mulat tn acest timp o mare expe
riență. cunoaște pe cei mal renu- 
miti sportivi ai lumii și a fost 
marinr la cele mai însemnate com
petiții internaționale.

Tocmai de aceea, am socotit că 
este potrivit să folosesc primul pri
lej pentru a face din Raymond 
'Meuer — cel obișnuit să pună <n- 
țrebări — subiectul unui interviu. 
Aflînd aceasta, Meyer mi-a decla
rat că avea aceleași intenții în ceea 
ce mă privește. Mi-a ți propuș de 
altfel, ca eu să-i pun întrebări cil 
ceea ce mă interesează, iar el ur- 
mlnd să discute cu mine despre

c In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat miercuri la Buda
pesta, atletul Mihalți a stabilit un 
nou record maghiar tn proba de a- 
runcare a greutăți! cu o performanță 
de 15,97 m. Recordul precedent era 
de 15,88 m. șl aparținea aceluiași 
atlet. Un rezultat remarcabil a rea
lizat șl tînărul atlet Bodo, care a 
trecut ștacheta înălțată la 1,94 m.

(Agerpres)
• Varșovia, 2S (Agerpres). — P.A.P. 

transmite :
Un grup de atleți polonezi a ple

cat spre Moscova pentru a participa 
la marele concurs internațional atle
tic organizat în capitala Uniunii 
Sovietice în zilele de 25 șl 28 iunie.

Din delegația sportivilor polonezi 
fac parte Sidlo, Chromlk, Wazny, 
Weinberg. Makomskl, Swatkowski, 
Rabziwonowlcz, Kropldlowski și Ku- 
sion. 
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• La marea competiție fotbalistică 
„Cupa Europei Centrale** vor parti
cipa următoarele echipe: Bologna și 
Roma (Italia), U.D.A. și Slovan Bra
tislava (Cehoslovacia), Haiduk Split 
și S.K. Beogradski (Iugoslavia), Wie
ner Sport Kiub și Wacker (Austria), 
Honved și Voros Lobogo (Ungaria).
• Atletul suedez Bengt Nilsson a 

sărit în cadrul primului său concurs 
din acest an, 2,00 m. la înălțime.
• Echipa de polo a Germaniei a 

întrecut reprezentativa Angliei cu 
€—5.

t 27 de țări și-au anunțat pînă 
acum participarea la Jocurile Olim
pice de iarnă care vor avea loc în 
anul 1956 la Cortina d’Ampezzo în 
Italia. Printre acestea se găsesc î 
U.R.S.S., Belgia, R.P. Bulgaria, Ca
nada, Argentina, R. Cehoslovacă, 
Franța, Finlanda, R.P. Chineză, An
glia, Australia, Israel, Norvegia, Ita
lia, Suedia și altele.

problemele pe cure vrea să le dez
bată in coloanele ziarului L'Equipe.

Vorbind despre țările pe care 
le-a vizitat, Raymond Meyer mi-a 
spus printre allele:

— In țara dumneavoastră m-am 
simțit din prima clipă ca acasă. 
Multe persoane cunosc aid limba 
franceză și am puiuț deci să port 
lungi discuții — ceea, ce a fost de
sigur agreabil — (far mai ales da
torită proverbialei ospitalități a 
poporului dumneavoas'râ. noi toți 
cei care luăm parte sau asistăm la 
campionatele europene de volei, a- 
vem numai cuvinte de laudă pentru 
calitățile de gazdă pe care le-ați 
dovedit. Am putut culege date foar
te interesante despre sportul din 
țara dumneavoastră, aproape tot 
atitea. cite am din Cehoslovacia, 
tn care am fost de repetate ori și 
unde am cules bine înțeles mai în- 
tti amănunte despre Emil Zatopek, 
care-mi este un bun prieten. l-am 
dedicat de altfel multe reportaje. 
Pe sportivii romîni i-am urmărit 
la diferite competiții internaționale. 
Ii cunosc pe baschetbaliști, pe boxeri 
și pe atleți. Socotesc că în ultimii ani 
sportivii romîni au făcut progrese 
destul de însemnate. Astfel, acum 
doi ani, la campionatele europene 
de box amator de la Varșovia la 
care am asistat, boxerii romîni se 
prezentau încă destul de slab. A- 
cum la Berlin, numai cu două săp- 
tămîni tn urmă, s-a vorbit i- ter
meni cit se poate de elogioși des
pre cei care au reprezentat țara 
dvs., cu toate că ei na au cucerit 
nici un titlu A ceiași lac ru se- poa
te spune despre baseftetbolișii. In 
1953. la campionatele europene, e- 
chipa romtnă na s-a clasai tn 
turneul final, iar săptămtna tre
cută la Budapesta, la ediția din 
acest an a campionatelor a reușit 
rezultate superioare punîrtd la grea 
încercare pe aproape toți adver
sarii. Atleții romini obțin, săptă- 
mină de săptămtnd. rezultate tot 
mai bune.

Am vrut să aflu apoi dacă se 
poate face o comparație între spor
tul francez și cel romin

-— Sigur, a răspuns Meyer. Na 
știu dacă termenul exact ar fi com
parație și nu diferență. In timp ce 
in Rominla statul acordă tot spri
jinul sportului, face sacrificii ma
teriale, la noi nu este înțeles ade

PE SCURT
• Tirana, 33 (Agerpres». — A.T.A. 

transmite :
La 23 iunie a părăsit Tirana, ple

cînd spre Praga, o delegație sportivă 
albaneză care a fost învttată să par
ticipe la prima spartachladă sportivă 
națională a R. Cehoslovace.

Delegația albaneză este compusă 
din trei persoane, avînd în frunte pe 
Kitcio Karaguni, șeful Direcției edu
cației fizice din Ministerul Sănătății 
ai R. P. Albania.
. a Comisia de atletism din R.P. Un
gară a selecționat 13 atleți care vor 
participa la concursul Internațional 
organizat la sfîrșitul acestei săptă- 
mîn! în capitala Uniunii Sovietice. 
Din echipa maghiară vor face parte 
Goldovanyi (100 m.), Adamik (400 m.), 
Botar (400 m. garduri), Foeldessy (lun
gime), Hommonay (prăjină), Szent- 
gali, Rozsavoelgyi și Jeszensky (semi- 
fond), Krasznai (suliță), Csermak 
(ciocan), Aranka Kazi (800 m.) și 
alții. 

văratul rost al sportului- Pare poa
te paradoxal dar Franța cu 

4o.0w.000 locuitori obține rezultate 
mai slabe pe terenul de sport de- 
cit o (ară ca Ungaria, cu citeva 
milioane de locuitori.

Cum era de așteptat, discuția 
noastră s-a purtat în special în 
jurul campionatelor europene de 
volei.

.,In Uniunea Sovietică și în ță
rile de democrație populară — a 
spus Raymond Meyer — organiza
rea Întrecerilor sportive se situează 
la cel mai înalt nivel Aci la Bucu
rești, mi-am dat seama că toate 
cele necesar^ pentru desfășurarea 
competiției în condiții cit mai bune, 
au fost din timp puse la punct. 
Nu găsesc nici măcar un amănunt 
cît de neînsemnat pe care să-l pot 
reproșa organizatorilor. Eu nu pot 
aduce nici o critică, deși știți sin
gură că ziariștii sint foarte preten
țioși- Spiritul lor critic este uneori 
chiar prea ascuțit... In orice caz, 
In reportajele pe caffe le-am trans
mis am vorbit în termeni elogioși 
despre organizare".

Mi se par interesante de mențio
nat observațiile făcute de Raymond 
Meyer, în legătură cu valoarea 
întrecerilor, mal ales că ziaristul 
francez a mai asistat la campio
natele europene de volei la edițiile 
desfășurate la Paris și Moscova.

— Constat că. cu cit competițiile 
se apropie de sfîrșit. pronosticurile 
mele în legătură cu clasamentul 
final nu stnt tocmai exacte. Vala
bilă rămtne însă constatarea mea, 
ia legătură eu valoarea tehnică a 
focurtlo'. Voleiul a ciștîgaf ta Bucu
rești noi galoane. $i aceasta consti
tuie in orice caz o mare victorie, 
mai ales că pe terenurile de la Di
namo am văzut evoluind numeroase 
elemente tinere și valoroase,

înainte să ne despărțim am asis
tat împreună la una din partidele 
de 5 seturi care entuziasmaseră pe 
toți- Raymond Meyer, obișnuit să-și 
încheie reportajele cu o glumă. îmi 
spune •

— Este prima oară etnd îmi dau 
seama că a răspunde ta întrebările 
unui ziarist nu este o treabă atît 
de ușoară. Voi ține seama de a- 
ceasta la viitoarele mele interviuri.

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a sportului

Floretiștii și florelistele noastre 
participă pentru prima dată In
tr-un concurs cu arbitraj electric. 
Acest debut și-l fac în concursul 
internațional de la Budapesta, 
care se dispută sîmbătă și dumi
nică, cu participarea celor mai 
buni floretiști din lume.

La această competiție vor fi pre- 
zenți: campionul mondial și olim
pic D’Orioiia, care împreună cu 
Lataste va reprezenta Franța, 
Carpaneda și Mirandoli (Italia), 
Abd-El-Hafiz, Desouki (Egipt), 
Kern și Martindc (Austria), In 
întrecerile feminine vor participa: 
Garihle Bernheim (Franța), Ce
sari, Struckel (Italia), Filz, Mul- 
ler-Preiss (Austria), Rieder (Elve

întreceri dkze in campionatul republican 
de mare fond pe Dunăre

BRAILA, 23 (prin telefon de la 
trimisul nostru).— 39 echipaje de 
caiac și 7 de canoe continuă să 
lupte cu dîrzenie pentru cucerirea 
titlurilor de campioni republicani 
de mare fond pe Dunăre. In ge
neral, concurenții se simt bine, 
înregistrîndu-se un singur aban
don: cel al caiacului asociației 
Avîntul. In plus, pentru atitudi
ne nesportivă a fost eliminat din 
concurs echipajul canoei Recolta.

Miercuri, concurențiii au trebuit 
să facă față unei etape destul de 
dificile, parcurgînd distanța de 

42 km. (Hîrșova—Stăncuța) prin
tre ostroave și anafoara. Din nou 
caiacul Petrescu + Barbu (Loco
motiva) s-a clasat primul, urmat 
de Holca +Vanghele (Metalul) și 
Solotchin+Țuțuianu (Loc.). La 

canoe, Flamura roșie a depășit 
Locomotiva, pe locul trei sosind 
— înaintea Progresului șl a ca
noei Dinamo, ambele descomple
tate — Constructorul.

Etapa a 13-a s-a disputat as
tăzi între Stăncuța și Brăila (35 
km.) Vîntul puternic și valurile 
mari au îngreunat înaintarea e- 
chîoajeior. Cu această ocazie a 
fost confirmată puterea de luptă 
și tactica bine pusă la punct a

Intîlniri internaționale
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 22 iunie a părăsit Moscova, 

plecînd spre Paris, echipa selecțio
nată de înot Și sărituri de la 
trambulină a Uniunii Sovietice. 
Din echipă fac parte doi premianți 
ai campionatelor europene pe anul 
trecut, Lev Balakin (100 tn. liber) 
și Vladimir Lavrinenko (1.500 m. 
liber), campionul unional în proba 
de 100 m. spate Viktor Soloviev, 
recordmanul unional în proba de 
200 m. fluture, Vladimir Strujanov 
și im însemnat grup de tineri îno
tători.

★
La 23 iunie a părăsit Moscova 

plecînd la Londra echipa de cano
taj a U.R.S.S. care va participa la 
tradiționalele regate de la Henley. 
Din echipa sovietică fac parte Iuri 
Tiukalov, Igor Buldakov, Victor

FOTBALUL PESTE HOTARE
UJt.S.S

Prima parte a campionatului 
unional de fotbal a luat sfîrșit. 
A mai rămas de disputat întîlni- 
rea dintre echipele Dinamo Kiev 
și Zenit Leningrad, al cărei re
zultat nu mai poate influența 
însă situația primelor locuri în 
clasament. Ultimele meciuri, au 
adus, după cum se știe, mai mul
te surprize. Dinamo Moscova a fost 
întrecută cu 4-1 de Spa>rtaik, în 
timp ce Ț.D.S.A. a suferit prima 
înfrîngere în acest campionat din 
partea echipei Dinamo Kiev (2-3).

Clasamentul turului se pre-
zintă astfel:
1. Dinamo Moscova 11 7 3 1 27: 9 17
2. Ț.D.S.A. 11 6 4 1 19: 9 16
3. Spartak Moscova 11 6 2 3 18: 9 14
4. Torpedo Moscova 11 4 6 1 15:12 14
5. Lok om. Moscova 11 3 5 3 15:14 11
9. Dinamo Kiev 10 4 3 3 13:13 11

7. Dinamo Tbilisi 11 4 3 4 14:17 11
8. Rez. de muncă

Leningrad 11 3 3 5 18:23 9
9. Zenit Leningrad 10 2 4 4 10:15 6

10. Șahtlor Stalino 11 1 6 4 10:17 8
11. Arip. Soviet.

Kuibîșev 11 2 3 6 10:21 7
12. Spartak Minsk 11 0 4 7 7:17 4

R. P. UNGARA
Zilele trecute s-a disputat întîi- 

nirea dintre echipele Honved și 
Kinizsi. Peste 60.000 spectatori 
au asistat la acest joc care s-a 
ridicat la un înalt nivel tehnic. 

ția). R.P. Ungară va fi reprezen
tată _ de 10 trăgători în fiecare 
probă. Țara noastră va participa 
cu maeștrii sportului Tudor llie și 
Zoltan Uray în proba masculină 
și Olga Orban și Maria Taitiș la 
floretă femei.

Competiția se va desfășura sis
tem turneu, fiecare trăgător susți
nând cîte 19 asalturi, ceaa oe în
seamnă 380 de asalturi în două 
zile de concurs. Numărul neobiș
nuit de mare al asalturilor într-un 
interval atît de scurt și valoarea 
ridicată a participanțitor, tran
sformă concursul internațional de 
la Budapesta în cea mai mare în
trecere de floretă cu arbitraj ■ elec
tric, onganizată pînă în prezent.

echipajelor de caiac ale Locomo
tivei. Astfel, conducerea pe traseu 
a fost luată de caiacele Petres- 
cu +Barbu, Savelia + Fedotov și 
Man+Strîmtură. Acestea au de
pășit caiacele Flamurii roșii șî 
asociației Dinamo. Ele au mers 
în grup, impunînd ritmul cursei 
și nelăsîndu-se depășite. Ea Bră
ila au sosit împreună 4 caiace ale 
Locomotivei, în frunte cu Petres
cu + Barbu. Și la canoe Loco
motiva a întrecut, la mare lup
tă, Flamura roșie. La Brăila, un 
public foarte numeros a făcut con- 
curenților o primire entuziastă.

La caiac-individual conduce e- 
chipajul Petrescu 4- Barbu cu 41 
ore 28 min. 23 sec. 5, urmat de 
Isaraev + Agache (FI. roșie) cu 
41:40.43.3 și Holca + Vanghele 
(Met. 41:50.01.8. La canoe, pe pri
mul loc se află Flamura roșie cu 
36 ore 46 min. 49 sec. 5, urmată 
de Locomotiva cu 37:02.46.5 și 
Progresul cu 38:38.46.7 In cla
samentul general, la caiac condu
ce Locomotiva, iar în Cuna C.C.S. 
(ca.iac+canoe) pe primul loc se 
află Locomotiva. Mîine, Vineri, 
concurenții vor străbate distanța 
Brăila-Măcin-Galați, iar sîmbătă 
este zî de odihnă la Galați.

V. ARNAUTU

ale sportivilor sovietici
Ivanov, Igor Emciuk, Roman Za
harov, Boris Fedorov și alții. An
trenorul echipei este Boris Breciko.

Canotorii sovietici participă pen
tru a doua oară la concursul de la 
Henley. Anul trecut ei au obținut 
victorii strălucite cucerind 15 me
dalii de. aur.

★
NEW YORK, 23 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 22 iunie jucătorii de șah a- 

mericani Samuel Reshevski, Ar
thur Bisguier, Lawrence Evans și 
Israel Horovitz, care fac parte din 
echipa S.U.A., au plecat cu avio
nul la Moscova în vederea întîlni- 
rii cu echipa U.R.S.S. la 29 iunie. 
Ceilalți 20 membri ai echipei șl 
reprezentanți ai federației ameri
cane de șah se vor îndrepta spre 
Moscova o zi mai tîrziu.

intîlnirea s-a terminat la egali
tate: 4-4, după ce la pauză Hon
ved conducea cu 4-1. Punctele au 
fost înscrise de Puskas (2), Ma- 
hos și Czibor pentru Honved șl 
Borsos (2), Orosz și Fenyvesl 
pentru Kinizsi.

In clasament continuă să con
ducă Voros Lobogo cu 26 puncte, 
urmată de Honved 25 puncte, Ki
nizsi cu 22 puncte și Vasas Bp. 
cu 22 puncte.

După cum s-a anunțat, la edi
ția din acest an a Cupei Euro
pei Centrale vor lua parte echi
pele maghiare Honved Budapesta 
și Voros Lobogo. La 29 iunie, în 
cadrul acestei competiții va avea 
loc întîlnirea dintre Voros Lobogo 
și Vacker din Viena. Acest joc se 
dispută Ia Budapesta, urmînd ca 
la 2 iulie să aibă loc jocul re
vanșă la Viena.

R.P BULGARIA
(9| Duminică se va desfășura la 

Sofia întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele reprezenta
tive ale R.P. Bulgaria și R. P. 
Polone. In vederea acestei întîlnirî, 
echipa poloneză a plecat Ia 22 
iunie spre Sofia. Din delegația 
fotbaliștilor polonezi fac parte ur
mătorii jucători; Szymkowiak, 
Gironowski, Wozniak, Korynt, Ci- 
chon, Suszkzyk, Zientara, Pieda, 
Jezierski, Brychczyx, Hachorek, 
Cieslik, Bazkiewicz, Kempny șl 
Kowal.


