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Echipele R. Cehoslovace, U.R.S.S. și R. P. Bulgaria
la egalitate de puncte înaintea ultimelor două etape

Atacul inițiat de voleibaliștii jugoslavi și pe care trebuia să-l con 
cretizeze Siefanovic a găsit „la post" blocajul jucătorilor francezi 
Hokloff și Boulatsel.

RJ».F. JUGOSLAVIA — FRANȚA 
(masculin) 3—1 (9—15; 15—3;

15—10 ; 15—9)

0 victorie clară a voleibaliști
lor1 jugoslavi, car© au pierdut în 
primul set din cauză că s-au lă
sat surprinși de atacul viguros al 
jucătorilor francezi.

Echipa Franței a condus cu 
12—1, scor de la care reprezenta
tivă R.P.F. Jugoslavia, luptând de
cis pentru fiecare punct reface 
pînă la 7—12, dar trebuie să ce
deze setul în fața jocului precis ăl 
voleibaliștilor francezi. In următoa
rele seturi, însă, sportivii jugoslavi 
desfășoară un joc la nivelul posi
bilităților lor, în special în ofensivă,

Sîmbătă 25 iunie
TEREN I (central)

Ora 8,30: Franța — R. P. Po
lonă (m)
R. P. Albania — Ita
lia (m)

Ora 16,30: R. P. Rotnînă — 
R. P. Ungară (m)
R. P. F. Iugoslavia— 
R. Cehoslovacă (m)
R. P. Bulgaria — 
U.R.S.S. (m)

TEREN III

Ora 8,30: Belgia — Egipt (m) 
Austria—Finlanda (m)

luind și menținîod ca autoritate 
conducerea.

Echipa Franței a mai avut o pe
rioadă de revenire, fri setul al IV- 
lea, dar pregătirea fizică insufi
cientă a jucătorilor săi, nu i-a în
găduit să termine meciul la fel de 
puternic precum îl începuse.

Dintre jucătorii celor dcuăi 
ichipe, în întîlnirea de ieiri s-au re
marcat : Skerbinjec, Popovic, Stoj- 
Mrovjc, Mikina (R.P.F, Jugosla- 

via). Jean Chabert, Hokloff, Ma- 
niaudet (Franța). Arbitru: Zwier- 
janski (R.P. Polonă).

RP. ALBANIA — BELGIA 
(masculin) 3—2 (6—15; 15—13;

14—16; 15—11; 17—15)

Unul din cele mai palpitante me
ciuri din cadrul turneului pentru 
locurile IX—XIV. In același timp, 
una dintre întâlnirile desfășurate 
la un ridicat nivel tehnic. Pentru 
a se decide echipa învingătoare în 
acest meci au fost necesare peste 
două ore, scorul fiind favorabil pe 
rînd, fiecărei echipe și trebuind de 
multe ori ca pentru cîștigarea unui 
punct să se schimbe de numeroase 
ori serviciul. Astfel, în setul al II-lea, 
în care echipa Belgiei a condus cu 
10—8 la un moment dat și lăsa 
impresia că va cîștiga cu ușurință, 
așa cum cîștigase și primul set, 
voleibaliștii albanezi au redus han
dicapul, au egalat situația și au 
și cîștigat la 13.

Deosebit de spectaculoasă și pa
sionantă a fost lupta din ultimul 
set, în care din nou echipa R.P. Al
bania a fost condusă si chiar la di
ferențe mari (3—7, f>—11, 5—12), 
dar, dînd dovadă de o remarcabilă 
putere de luptă și fiind bine con
dusă de pe margine, a reușit să 
egaleze, cîștigînd setul și obținînd 
în felul acesta o victorie pe de
plin meritată.

S-au evidențiat: Petrit Marzaku, 
Fatmir Meka, Vangjel Koja (R.P. 
Albania), Robert Demarrin, Jean 
Lachariier și Leopold Verhooven 
(Belgia). Arbitru ;• Nagy (R.P. 
Ungară).

ITALIA — FINLANDA 3—1 
(15—11, 15-7, 15-17, 15-9)

După un meci echilibrat și spec
taculos, echipa Italiei a înregistrat 
a patra victorie în acest turneu, 
continuînd să rămînă ndînvinsă și 
ctt eele mai mari șanse de a ter
mina turneul de consolare pe pri
mul loc. Foarte interesante au fost 
sehrile I și III, cînd evoluția scoru

lui nu a lă3at să se întrevadă echi
pa cîștigătoare. Jucătorii italieni au 
continuat să facă un joc bun (așa 
cumne-au obișnuit tn .acest turneu) 
și au depășit echipa Finlandei, care 
a avut ca principală armă puterea 
de luptă. S-au evidențiat : Olivio 
Barbieri. Estasi Bruno, Ghizi Pri
mo (Italia), Mether Alee, Mikkonen 
Reijo, Ripatti Termo (Finlanda). 
Arbitru: Căniiin (U.R.S.S.).

AUSTRIA — EGIPT 3—2 (15-13, 
8—15, 15—13, 6—15, 15—12)

După cum arată și scorurile în 
seturi, întrecerea a fost deosebit de 
echilibrată și a supus jucătorii la 
un efort considerabil. Jucătorii 
ambelor echipe au luptat cu multă 
însuflețire pentru a termina vic
torioși întîlnirea, care decidea o- 
cupanta locului 13 în clasamentul 
general. Trebuie să evidențiem fap
tul că trei din cele cinci seturi 
s-au încheiat la diferențe foarte 
mici și că în decursul lor evoluția 
scorului a fost foarte interesantă. 
A cîștigat echipa Austriei, ai că
rei jucători au fost mai calmi și 
mal deciși în situațiile importante 
ale partidei. Jucătorii egipteni au 
fost foarte combativi și nu s-au des
curajat în nici un moment. In ul
timul set, de pildă, au fost con
duși cu 3—13 și 7—14, dar au re
făcut pînă la 12—14.. Cei mai buni 
jucători au fost Pecina Miroslav, 
Brazak Miroslav, Jagoditch Fritz 
(Austria) și Bestawsos Gregoire, 
Gad Abdel Aziz, Papalotosos Taki 
(Egipt). Arbitru: Spietz (Belgia).

U.R.S.S. — R. P. POLONA 
3—0 (la 13, 8, 4)

Scorul îjn seturi oglindește fi
del desfășurarea acestei partide, în 
care reprezentativa Uniunii Sovie
tice a realizat o victorie clară. Sin
gura parte a meciului în care echi
pa R. P. Polone a făcut față jucă
torilor sovietici a fost primul set, 
cînd scorul a avut o evoluție foar
te interesantă. Echipa R. P. Polone 
a conduă cu 5—1, 10—5 și 12—6. 
dar jocul plin de combativitate al 
echipei Uniunii Sovietice a adus

Rezultatele meciurilor 
de ieri

TURNEUL MASCULIN 
PENTRU LOCURILE I—VIII 
R.PF. Jugoslavia — Franța 

3—1 (9—15; 15—3; 15—10;
15—9).

R.P. Bulgaria — R.P. Unga
ră 3—0 (15—4; 16—14; 15—6).

U.R.S.S. — R.P. Polonă 3—0 
(la 13, 8, 4).

R. Cehoslovacă — R. P. Ro- 
mînă 3—1 (15—11; 15—8; 8—15; 
15—6).

TURNEUL MASCULIN < 
PENTRU LOCURILE IX—XIV

R.P. Albania — Belgia 3—2 
(6—15; 15—13; 14—16; 15—11; 
17—15).

Italia — Finlanda 3—1 (15— 
11; 15—7; 15—17; 15—9).

Austria — Egipt 3—2 (15— 
13; 8—15; 15—13; 6—15;
15—12).

egalarea și apoi cîștigarea setului. 
In celelalte două seturi, reprezen
tativa U.R.S.S. a cîștigat de o ma
nieră categorică.

(Continuare in pag. 4ra)^

Pe carnetul
Scriam intr-unui din reportajele 

trecute că voleibalistele maghiare 
i-au impresionat pe spectatorii 
ocazionali din parcul sportiv Di
namo prin calitățile deosebite de... 
fotbaliste, dovedite cu ocazia 
unul antrenament de destindere. 
Dacă fetele din echipa maghiară 
au un asemenea talent, ne pu
neam întrebarea ce valoare fotba
listică or fi avind băieții, mai cu 
seamă că mile de spectatori au 
observat cu Mă precizie fac aceș
tia stopuri, preluări etc., cînd min
gea de volei depășește limitele 
terenului și trebuie trimisă echipei 
adverse pentru a servi. Și, tntr-a- 
devăr, nu ne-am înșelat, fiindcă 
printre voleibaliștii unguri se află 
chiar un fotbalist „veritabil". El 
este Istvan Szilagyi, jucătorul cu 
nr. 9 din echipa secundă Dosza, 
care activează in campionatul ora
șului Budapesta. De fapt Szilagyi 
și-a făcut debutul sportiv ca fot
balist, jucînd în postul de stoper. 
Interesant este că Szilagyi, deve
nit fotbalist-voleibalist, nu face 
confuzii care i-ar costa scamp fie 
pe coechipierii fui fotbaliști, fie pe 
voleibaliști. Vrem să spunem că 
Szilagyi nu face hendsuri la fot
bal și nici nu lovește mingea cu 
piciorul în loc de mină la volei.

Vă facem totuși o recomandare. 
Urmăriți-l cu cită precizie creează 
situații de atac echipei reprezen
tative de volei a R.P. Ungare, dar 
observați și micile exhibiții fotba

listice pe care Szilagyi le oferă la 
schimbările de servici..

...Inginerul constructor Bogoliub 
Stojmirovici, căpitanul echipei 
R.P.F. Iugoslavia, este un tinăr 
voios și gata orictnd să schimbe 
păreri, să facă o glumă. Văzlnd 
zilele trecute pe unu! din fotogra
fii noștri pregătindu-se să culeagă 
imagini cit mai felurite din cele ce 
se petreceau pe șl tn afara tere
nurilor de la Dinamo, sportivul 

Iugoslav l-a rugat (lucru care 
l-a mirat pe reporterul fotograf) 
să-l facă un portret în fața unuia 
din frumoasele boschete ale parcu
lui

— Doresc să fac o mică sur
priză soției mele, Gordana, care 
a fost cea mai bună jucătoare ju- 
goslavă <te vrilei și caire ține ca 
în casa noastră să existe mici 
amintiri de la fiecare competiție 
fa care am participat. Sigur că 
voi duce la Belgrad nu numai a- 
cest portret ci și aspecte din 
jocuri, din diferitele vizite pe care 
le-am făcut aici, dar am ținut să" 
am pe o fotografie și ceva din

Rairno Lehto (Finlanda) plasează mingea peste blocajul efectuat de 
jucătorii italieni. Fază din jocul Italia — Finlanda, terminat cu vio* 

toria primei echipe cu scorul de 3-1. _ >
(Foto; I. MAaica£

de reporter »
minunatul decor al acestui parc | 
care pur și simplu m-a încîntat. ’

...Prin sosirea ziariștilor Andrei 
Chaillot și Witold Szeremeta lotul | 
reprezentanților presei străine s-a • 
completat. Cei doi susamintifi au ! 
sosit pe calea aerului direct de la 
Budapesta, unde au asistai la | 
campionatul european de baschet. I 
Este deosebit de interesant ce ne-a 
spus gazetarul francez Andre 
ChaUlot, după ce a asistat la două 
zile de întreceri ale campionatelor 
din Capitala noastră:

— Duipă atîtea zile de încor
dare nervoasă, determinată de lup- > 
ta extraordinară ce s-a dat ta Bu - ' 
dapesta pentru desemnarea echipei I 
campioane a Europei, credeam Că ' 
la București voi putea sta mai 
calm la locuil meu, fără să trăiesc 
atîtea emoții. Dar de unde! Aci 
am dat peste o întrecere sportivă 
și mat echilibrată, și mai emoțio
nantă ca cea din capiiitada Unga
riei. îmi dau seama că în lupta 
care s-a încins nu ma.i există pro
nosticuri, previziuni. Victoria poa
te reveni oricăreia dintre cele pa
tru echipe, aflate în fruntea clasa
mentului. Asemenea jucătorilor, 
am folosit din plin ziua de odihnă j 
pentnu a strânge forțe care să mă I 
ajute să rezist cu succes emoțiilor 
ce ne așteaptă în aceste ultime 
zile de concurs.

Profităm de acest subiect... ga
zetăresc pentru a vă prezenta lis- | 
ta trimișilor diferitelor ziare din 1 
Europa la campionatele de la I 
București: [

Harold Koppl (Austria), trimi- , 
sul ziarului „Der Abend" Viena; ț 
Alexandre lasnicov (R. P. Bulgaria), ; 
trimisul ziarului „Naroden Sport" 
Sofia; Peter Ivanov Petrov (R. P. f 
Bulgaria); losef Rrepela (R. Ceho- ’ 
slovacă), trimisul ziarului „Ceskos- i 
lovenski Sport" Praga; Raymond l 
Meyer (Franța), trimisul ziarului 
„VEquipe" Paris; Strahorija Andri. 
ja (R.P.F. Iugoslavă), trimisul zia- 1 
rului „Sport" Belgrad; Laszlo Nagy. 
marosi (R. P. Ungară), trimisul zia
rului „Nepsporl" Budapesta; Victor 
Frolov (Uniunea Sovietică) trimi
sul ziarului „Sovietski Sport" Mos
cova; Witold Szeremeta (R.P. Po
lonă), trimisul ziarului „Przeglad 
Sportowy" Varșovia; Andre Chaillot 
(Franța), trimisul ziarului „Libe
ration" și al revistei „Miroir 
Sprint" Paris.

Cu atîtea... pene, nimeni nu se 
îndoiește că întreaga Europă va 
ști M de frumoase și interesante 
au fost întrecerile găzduite de Ca
pitala noastră.



Zeci de noi terenuri... mii de participant
Au trecut mai bine de două luni 

Me cînd tinerii din regiunea Sțrea- 
Va au primit vestea organizării 
^Concursurilor Sportive ale Tinere- 
Itnlui. Hotărîți să participe în nu
măr cît mai mare la aceste între
ceri, organizate în cinstea Festrva- 
ilului de la Varșovia, tinerii din 
regiunea Suceava au pornit cu 
entuziasm la munca de pregătire și 
'Organizare a concursirilor.

Chiar în primele zile au fast 
/alcătuite 226 de comisii în care ac- 
-tfvează 13.938 de tineri și tinere. 
Apoi au fost trimiști în mediul să- 
■tesc, de la centrul de regiune, teh
nicieni și antrenori și s-a pornit o 
mare acțiune pentru amenajarea 
de noi baze sportive pe care să 
aibă loc întrecerile. Numai după 
câteva săptămini de muncă în În
treaga regiune au „răsărit* sute 
de noi terenuri sportive. In comuna 
Săveni, raionul Săveni, tinerii ță
rani muncitori au prestat 11.000 
oră de muncă voluntară, timp în 
care și-au amenajat un teren de 
volei și 6 pistă de atletism. In sa
tele și comunele raionului Vatra 
Bornei, au fost amenajate 12 tere- 
n„r: de voie', două de fotbal, mai 
multe piste de atletism, materiale 
penf-u cursa cu obstacole G.M.A., 
gropi de sărituri etc. Dar cele tnai 
frumoase rezultate în direcția a- 
menajării noilor terenuri de sport 
s-au înregistrat în raionul Rădăuți,

A doua sesiune de comunicări științifice 
a cabinetului metodico-științific din 1 imișoara

Activitatea de cercetări me- 
todico-științifice din Timișoara 
a luat în ultimul tfmp o ex
tindere deosebită, cuprinzând 
o serie de experimentări $1 cer
cetări valoroase pentru funda
mentarea pe baze științifice a 
mișcării noastre de cultură fi
zică și sport.

Această rodnică activitate a 
cercetătorilor din Timișoara 
despre care am mai amintit în 
coloanele ziarului nostru, — 

este ilustrată din nou de cea 
de a doua sesiune științifică 
în problemele de cultură fizică 
și sport, organizată de Cabi
netul metodico-ștHnțific de pe 
lîngă C.F.S. — regional Timi
șoara.

unde numărul terenurilor simple a 
crescut cu încă 18 la fotbal, cu 
36 la volei etc.

Actm tinerii și tinerele din re
giunea Suceava sânt angrenați în 
număr foarte mare în întrecerii» 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului. In raionul Botoșani, de pil
dă, pînă in prezent au luat parte 
la întreceri mai mult de 5600 de 
concurent: In raionul Rădăuți au 
fost mobilizați la concursuri 6.589 
tineri, dintre care 2.068 fete. Cu 
prilejul participării la această în
semnată competiție mulți tineri își 
trec și normele complexului G.H.A 
Pînă la 5 iunie 1.078 tineri și-au 
frecut majori*.“tea probelor deve
nind pirtitori de insignă .

Prin felul in care au organizat 
Întrecerile colectivele Recolta sînt 
exemrh? demne de urmat. Stirreilate 
de realizările acestora 70 de colec
tive sătești din regiunea Suceava 
au cerut să facă part» din asocia
ția Recolta.

Dacă Concursurile Sportive ale 
Tineretului cunosc o asemenea am
ploare și se bucură de atîta popu
laritate, aceasta se datorește în 
bună măsură și permanentei preo
cupări a organizațiilor U.TM. In 
comunele Dorneștî. Straja. Baineț 
și altele organizațiile U-TM. s-au 
evidențiat însă în mod deosebit.

Sponder Berthold, corespondent

Lucrării? aceste] sesiuni care 
se țin azi și mîine cu partici
parea catedrelor de educație 
fizică de la institutul Politeh- 
ric, (institutul Medico-Farma- 
ceutic, SM.T.C.F. dispensarul 
medical pentru sportivi și poli
clinica Universitară, toate din 
Timișoara, cuprind o serie de 
comunicări interesante dintre 
care amintim: „Unele observa
ții cu privire la experimenta
rea lecției lui Dogadin în 
învățărrtfntul superior" Consi
derații teoretfte asupra tra

tamentului în cazurile de su- 
praan tren ament"; „Tratamen

tul entorselor prin roentgente- 
rapie” etc.

0 consfătuire rodnică
La Ciuj, — cu ocazia desiășu- 

rării finalei campionatelor republi
cane de lupte libere seniori — a 
avut loc consfătuirea pe țară a 
antrenorilor de lupte.

Antrenorul secției de lupte Dina
mo Orașul Stalin, Ion Vîrdău, a 
prezentat un documentat raport a- 
supra activității colectivului pe 
care-I conduce. S-au purtat ample 
discuții la care au luat pante a- 
K>e toți cei prezenți Ia ronsfă- 

Vorbttorii au fost — în pri
mul rînd — unanimi în a recu
noaște că din raport s-au putut 
desprinde pentru fiecare învăță
minte prețioase, pe care le vor 
aplica în colectirele lor. Dar, în 
același timp au fost aduse unele 
critici: s-a arătat că raportul nu 
amintește greutățile întâmpinate de 
colectivul de muncă de la Dinamo 
Orașul Stalin și — bineînțeles — 
cum a reușit tov. Vîrdău să le 
elimine, ceea ce ar fi constituit, 
desigur, un ajutor pentru cei pre
zenți. în rezolvarea greutăților pe 
care le întîmpină fiecare secție de 
lupte. S-a arătat, pe bună dreptate, 
că, în general, raportul este prea 
puțin critic și autocritic.

In sfirșit, ultima critică adusă 
tov. yîrdău, a fost aceea că în 
goană^după rezultate a utilizat 
aceiași oameni la lupte libere și 
clasice, și că unii dintre aceștia 
au fost convinși să lupte în con
diții neprielnice (I. Mureșan a 
concurat nerestabilit).

Al doilea raport a fost susținut 
de antrenorul școlii de tineret de 
la Oradea, I. Pârtiei. Deși rapor
tul s-a mărginit să enumere o se
ne de date și cifre, totuși discu
țiile asupra lui au fost deosebit 
de vii și interesante, datorită im
portanței școlilor de tineret în ridi
carea cadrelor de tineri luptători. 
Intr-adevăr, și școala de la Ora
dea a reușit să ridice cîteva ele
mente de valoare, care în anul 
trecut s-au clasat pe locuri de 
frunte în campionatul juniorilor 

si sînt utilizate chiar în echipa 
Progresul din campionatul repu
blican.

A reieșit și rolul educativ al șco
lii de tineret, tov. Pantici arătând 
că au fost încadrați numai acei 
tineri care corespund și pe linia 
producției sau în învățămînt. Tot
odată însă, raportul a scos ffi evi
dentă că, în general, comitetele 
CFS pe lîngă care funcționează 
aceste școli de tineret, îi utili
zează pe antrenori și în alte 
munci. Bine s-a spus că tov. Pan
tici „face de toate" la comitetul 
CFS Oradea. Or, acestor antrenori 
trebuie să Ii se creeze toate condi
țiile centru ca munca lor să de
curgă cît mai bine și să dea roade

I ȘEINESCU

Pregătiri pentru Festival
Varșovia... Captown... Bruxelles

UN NOU BAZIN DE NATAȚ1E
In vecinătatea clubului central 

sportiv al armatei, din Varșovia, 
se înalță cu repeziciune o nouă 
construcție. Este vorba de o pis
cină de vară care va fi inaugurată 
cu prilejul celei de a doua ediții 
a întâlnirilor sportive prietenești 
internaționale ale tineretului. Toa
te lucrările preliminarii au fost 
terminate și în prezent se execută 
betonarea pereților bazinului. De 
jur împrejurul piscinei s-a con
struit un sistem de „sparge val" 
In scopul de a-i proteja cît mat bine 
pe jucătorii de polo de valurile 
mari. Piscina va fi înzestrată de 
asemenea cu reflectoare pentru a 
permite desfășurarea meciurilor în 
timpul serii. Pe partea stadionului 
clubului militar din vecinătate se 
va înălța o tribună, iar de cealaltă 
parte se vor amenaja peluze de 
iarbă și flori unde concurenții se 
vor putea odihni. Constructorii noii 
piscine și-au luat angajamentul de 
a termina lucrările înainte de 1 
iulie.

FESTIVALUL TINERETULUI 
SUD-AFRICAN

La Captown s-a desfășurat recent 
Festivalul tineretului sud-african

AZI IN CAPITALĂ
Atletism. — Stadionul Republi

cii ora 16,30 „Cupa 26 iunie".
Baschet. — Teren Progresul

I.T.B.  ara 20 (în caz de timp ne
favorabil în sala Giulești ora 19) 
C.C.A. — Dinamo în cadrul „Cu
pei 26 iunie".

Box. — Teren Progresul (fost 
Doherty) ora 20, concurs triun
ghiular : C.C.A. — Dinamo — Re
prezentativa asociațiilor sportive 

sindicale.
Canotaj. — Lacul Herăstrău ora 

17, concurs organizat de asociația 
Voința.

Fotbal- — Stadionul Giulești ora

SPORT
• Lupte. — Mîine, începînd de la 

ora 10, se var desfășura în sala 
Floreasca II următoarele* meciuri 
din cadrul „Cupei tineretului": Tî- 
nărul Dinamovist—Știiința ICF, 
Locomotiva — Flamura roșie, Me
talul — Progresul. înaintea eta
pei de mîine, în fruntea clasamen
tului se află Știința ICF cu 12 
puncte (și un meci mai mult față 
de a doua clasată), urmată de 
Metalul cu 7 puncte, Tin. Dinam., 
Locomotiva, Progresul și Flamura 
roșie. 

pentru pace, prietenie și armonie 
rasială, la care au luat parte tineri 
muncitori și studenți africani, albi 
și negri, precum și indieni. Cu 
mult interes au fost urmărite com
petițiile de gimnastică, box precum 
și demonstrația halterofilului Ron I 
Eland, campion al Uniunii sud- ' 
Africane.

CICLISTUL BELGIAN VER- 
HELST ȘI-A MANIFESTAT DO

RINȚA DE A FI PREZENT
LA VARȘOVIA

Fiind itntrebat de un ziarist po
lonez despre proiectele sale din I 
anul acesta, cunoscutul ciclist Ver- • 
heist a declarat printre altele! I 
„Aș vrea să particip Ia a doua e- ‘ 
diție a întilnirilor sportive de la ’ 
Varșovia. Acesta este visul tuturor ( 
sportivilor belgieni. Eu personal. 
voi face tot posibilul pentru ca ; 
țara noastră să fie reprezen'ată de 
o echipă întreagă la aceste între
ceri. In ceea ce mă prive te, mă ! 
antrenez cu seriozitate pentru că 
vreau să fiu unul din principalii: 
candidați la medalia de aur a aces
tor mari competiții".

17,30: Progresul București (Ti
neret) — Progresul București 
(Cupa de vară).

înot. — Ștrandul Tineretului I 
ora 16,30, concursul de verificare 1 
a înotătorilor din lotul R.P.R.

Polo. — Ștrandul Tineretului i 
ora 17,30 : București — Belgrad.

Tir. — Poligonul Tunari începînd 
de la ora 9 : „Cupa 26 iunie".

Volei. — Stadionul Dinamo di- I 
mineața de la ora 8,30 și după- ’ 
amiază de la ora 16,30, meciurile : 
penultimei zile din cadrul cam- 1 
pionatelor europene.

LA ZI
*

• Box. — Bilete pentru reuniuJ 
nea de astă-seară, din cadrul 
întâlnirii triunghiulare, se gă-! 
sesc de vînzare la agenția 
Pronosport din bd. 6 Martie | 
nr. 16, casa de bilete de la' 
Dalles și la terenul Progresul 
(fost Doherty).

— Astăzi încep la Bacău 
campionatele de box ale dina- • 
moviștiilor. La această impor
tantă competiție — care va j 
dura șase zile — participă toți i 
boxerii asociației Dinamo (în; 
afară de maeștrii sportului). \

ACTIVITATEA IN
Concursuri de canotaj

CONCURSUL ORGANIZAT DE 
ASOCIAȚIA „VOINȚA”. In Capita
lă, pe lacul Herăstrău, se desfășoară 
azi și mîine un important concurs 
de canotaj, organizat de asociația 
Voința, în cinstea zilei de 26 iu
nie. Azi după-amiază, începînd 
de la ora 17 se dispută probe de 
caiac, iar mîine dimineață (de Ia 
ora 10), probe de schif. Vor par
ticipa numeroși concurenți de la 
Voința, Tânărul dinamovist. Pro
gresul,Metalul, etc. Numărul 
concurențelor înscriși este foarte 
mare. De exemplu, la startul pro
bei de caiac 2 băieți se vor pre- 

‘zenta 9 echipaje, la dublu fete 8 
echioaje, etc.

PRIMUL CONCURS AL ANU- 
"LUI LA TG.MUREȘ. Aproape 60 de 
canotori de Ia colectivele Avîntul și 

"Voința din Tg Mureș au parti- 
■cipat zilele trecute la prima com
petiție de canotaj din acest an. 

“Rezultatele înregistrate au fost 
^următoarele: Caiac 1 b. 500 m.: 
Ioan Ultrata (Avîntul). Caiac 2 

Cbăiefl 1000 m.: Birtan—Nagi (A- 
Vântu-IL Caiac 4 băieți 1000 m.: 
('Avântul (Homfrat, Szekeres, Ka- 
tona, Kedves). Caiac 1 fete 500 
rm: Viorica Fekete (Avântul), Ca- 
(iac 2 fete 500 m.: Iacob, Fekete 
WAvînrtul). Canoe 2 băieți: Vomța 
VHacsek, Arafelvy). Schif simplu 
"băieți: 1. Carol Szasz (Vomța). 
țSchif 4+1 băieți: Avîntul (Sza

bo, Krustei, Dosa, Butiurcă +' 
'Szasz). Schif 4+1 fete: Avîn
tul (Szabo, Andraș, Kosa, Cseh+' 
Duca).

Organizarea a fost bună, dar 
’Concursul a fost insuficient popu
larizat. In ziua de 26 iunie, echfj 
paiele din Tg. Mhireș, se vor înj 
trece cu cele de la Reghin,

LA CLUJ, PRIMII PAȘI ÎN CA- 
"NOTAJ. Pînă în acest an, canotajul 
«ra un sport necunoscut clujenilor' 
Iată însă că, nu de mult, comite-’ 
tul CFS regional, prin comisia 
regională de canotaj, a organizat 
4>e lacul din parcul orașului un 

prim concurs. cu caracter popu
lar. Au asistat la întreceri peste 
2000 de spectatorii La start s-au 
prezentat 52 de concurenți din 
colectivele Progresul, Știința, Me- 
tsdul. Constructorul, etc. La caiac 
1 juniori (500 m.) a cîștigat 
Zâgmond Mathe, iar la caiac 1 
seniori (1000 m.) primul loc La 
revenit lui Martin Szabo- La ca
iac dublu juniori au învins Pa- 
taki-Zsiga, iar la seniori Mathe, 
Szabo.

Atletism

Joi după-amiază s-a desfășurat 
pe stadionul Tineretului din Ca
pitală. etapa a IU a a concursului 
popular de atletism pe anul 1955. 
Iată cîteva dintre rezultatele înre
gistrate cu acest prilej: BARBAT1: 
800 m.: Ion Popescu (Constr.) 
2:07,8, C-tin Crăciun (Prog.) 
2:09,0; lungime: Nic. Anusca 
(Constr.) 6,10; 3.000 m.: Nic. Pa- 
raschiv (Loc.) 9:30,8, C-tin Mușat 
(Prog.) 10:06.4; înălțime: Nic. 
Mărășescu (C.C.A.) 1,55; FEMEI: 
tOO m.: Gabriela Luță (Loc. 
P.T.T.) 13,7 ; greutate : Antoaneta 
Mateescu (Știința)- 9,42.

In aceeași zi s-a desfășurat tot 
pe stadionul Tineretului un con
curs organizat de asociația Flamu
ra roșie, dotat cu „Cupa 26 iunie", 
Cîteva rezultate : FEMEI: 100 m.: 
CI. Drenitrescu 12,9; Silvia Băltă- 
gescu 13,1 ; greutate; Melania Ve- 
licu 12,17: 800 m. : Maria loneseu- 
2:27,4; BÂRBAȚI; 100 m.: D-tru 
Băbeanu 11.6 ; 800 m. : Teodor Ol- 
teanu 2:03,9; 3.000 m.; Lucian
Borcescu 9:27,2.

RĂSFOIND FIȘIERUL CU PER
FORMANȚE. Aruncătoarele de 
greutate din țara noaistră au mar
cat în acest an un progres evident 
Iată cum se prezintă Lista celor mai 
bttrid aruncătoare din acest an: 
13>36 Ana Roth; 12,87 Melania
Vgtictț; 12,70 Erica Scherer; 12^3

TERNA:
Alexandrina Tănase; 11,81 Maria 
Lentilă; 11,69 Valeria Guzgan- 
11,52 Olga Jaba; 11,16 Marthâ 
Szabo; lf)06 Alice Junele; 11,04 
Ilona Mikloș. Media acestor re
zultate este de 11,943 ni, iar me
dia rezultatelor celor mai bune 
cinci aruncătoare este de 12,594 m. 
Aceste medii sânt cele mai bune din 
istoria atletismului nostru la aceas
tă probă. In același timp trebuie 
să subliniem faptul că cinci din
tre aceste atlete sânt încă junioare. 
Cu 13,36 Ana Roth a stabilit două 
recorduri; unul de junioare (caL 
I) și de senioare.

Campionatul republican 
la polo pe apă

Mîine se vor desfășura în Capi
tală și provincie, meciurile din 
cadrul etapei a erneea a campio
natului republican de polo pe 
apă — categoria A In Capitală, 
la ștrandul Tineretului cele mai 
tinere formații din acest campio
nat. Tînărul dmamovist București 
și Știința București vor întîlni două 
echipe cu mai multă experiență și 
anume Progresul București și res
pectiv FI. Roșie Timișoara.. Știind 
că jucătorii primelor două formații 
practică un joc dynamic, avîntat, 
dar că adversarii lor sînt maî ru- 
tinațî, avînd experiența multor 
meciuri grele, ne așteptăm să ur
mărim partide dîrz disputate la 
un înalt nivel tehnic. La Cluj, Me
talul întîlnește echipa studenților 
clujeni care au prima șansă în 
această întâlnire, iar la Tg. Mu
reș Progresul din localitate pri
mește replica echipei Constructo- 
rul-Oradea.

In etapa a doua a campionatu
lui categoriei B sînt programate 
următoarele întâlniri: FI. roșie 
Lugoj — Voința Timișoara; Lo
comotiva Timișoara — Progresul 
Cluj; Știința Timișoara — Loco

motiva Cluj; Voința Oradea — 
Voința Tg. Mureș.

Semifinalele Cupei R.P.R. 
la rugbi

Cînd se părea că meciurile im
portante au luat sfârșit, odată cu 
încheierea turului campionatului 
categoriei A la rugbi și că va tre
bui să așteptăm toamna pentru a 
retrăi emoțiile unor jocuri „tari", 
iată că tradiționala competiție de
dată cu Cupa R.P.R. ne prilejuiește 
mai devreme reeditarea unor în
tâlniri între cele mai bune echipe. 
Intr-adevăr, în acest an Gupa 
R.P.R. nu a cunoscut surprize în 
ceea ce privește calificarea pentru 
semifinale. Iși vor disputa dreptul 
pentru finală cele 4 formații frun
tașe ale sportului cu balonul oval. 
Sorții au decis ca Locomotiva Gri- 
vița Roșie să joace cu Dinamo 
București și C.CA. cu Constructo
rul București. Nici nu se puteau 
semifinale mai interesante: joacă 
deținătoarea primului loc cu ceria 
de a doua clasată și echipele aflate 
pe locurile 3 și 4. Mai mult: Con
structorul are de luat o revanșă în 
fața echipei C.C.A., iar Locomoti
va și Dinamo vor trebui să rezol
ve problema celei mai bune echipe, 
deoarece în meciul de campionat 
desfășurat de curînd rezultatul a 
fost alb: 0—0. Jucătorii ce'or pa-' 
tru formații care aspiră la cuceri
rea Cupei știu la fel de bine că în- 
tr-o astfel de competiție rezultatul 
nu poate fi egal și, de asemenea, 
că cei învinși ies din cursa pentru 
cucerirea trofeului. Iată de ce jocu
rile de duminică (Locomotiva—Di
namo la Parcul Copilului ora 9 
și Constructorul — C.C.A pe tere
nul Constructorul ora 17,30) suscită 
un viu interes printre pasionații 
rugbiului. Feroviarii, după partida 
din campionat apair la fel de în-’ 
dreptățițf la victorie ca și dinamo- 
vîștii, care au de apărat, de data 
aceasta,. Cupa pe care o dețin. La 
rfndul lor, militarii vor trebui să 
învingă pe lîngă vigoarea, jocului 
caracteristic echipei Constructorul 

și oboseala pe care au manifestat-ol 
în ultimele meciuri. Conducerea în-j 
tururilor a fost încredințată arbitri
lor: Al. Camabel (Constructorul —, 
C.C.A.) și Theo Krantz (Locomo
tiva — Dinamo).

in legătură cu campionatul 
R.P.R. de alpinism

Alpiniștii asociațiilor sportive din 
țara noastră au început pregătirile 
pentru campionatul R.P.R. de alpi
nism (cățărătură pe stî(ncă) indi
vidual, masculin și feminin, care 
se va desfășura între 19 și 24 iulie 
în masivul Rarău. Ei execută în 
săptămînile acestea turele stan
dard prevăzute de regulament ca' 
obligatorii pentru participarea la ’ 
întreceri, urmînd ca după efectua
rea lor să se deplaseze pe Rarău, i 
pentru recunoașterea traseelor.

Turele standard trebuie parcurse; 
pînă la data de 2 iulie, ultimul ter
men de înscriere pentru partici
pant, cînd trebuie făcută și dova
da efectuării lor prin prezentarea 
foilor de arbitraj.

Pentru ca toți alpiniștii să poată; 
face o pregătire corespunzătoare, 
în ultimele zile comisia centrală.' 
de atletism a expediat asociațiilor: 
un comunicat cuprinzînd detaliile 
tehnice ale acestei întreceri. Din 
cuprinsul lui reținem că anul aces
ta disputa pentru titlurile de cam
pioni se va face printr-o escaladă 
liberă, cu asigurare de sus, pe un 
traseu care nu va fi cunoscut decît 
la data1 de 17 iulie, cînd se va e-' 
fectua tragerea la sorți. Totuși, în 
pasajele extrem de dificile, comisia, 
centrală de alpinism, prin subco
misia de ture și escalade, poata: 
ad-mite baterea de pitoane ajută-1 
toare. Distanța amenajată nu va 
depăși însă 10 la sută diin traseul I 
respectiv. De asemenea, se preveda: 
dreptul comisiei de organizare de a 
decide și alte amenajări la trasee, 
acestea urmînd a fi aduse la cu
noștință participanților cei mai tîr- 
ziu cu o zi înainte de închiderea
traseelor.



CUPA 26 IUNIE PREOCUPARE PENTRU MWH FOTBAUȘTI
Astăzi, C. C. A. — Dinamo

la baschet

Din cele două meciuri de baschet 
programate pentru joi seara în ca- 
druil primei etape a competiției nu 
s-a desfășurat decît primul; Pro
gresul — Locomotiva P.T.T.

La capătul unei lupte spectacu
loase, victoria a revenit echipei Lo
comotiva cu scorul de 71-55 
(31-17). învingătorii au făcut o 
partidă bună. Echipa Progresul, 
alcătuită din jucători de la 4 co
lective a manifestat lipsă de omo
genitate și nu a putut face un joc 
la înălfimea valorii componenți- 
lor.

Meciul dintre C.C.A. și Dinamo 
a fost amînat, din cauza ploii, 
pentru astă-seară. Vor fi aliniate 
echipele obișnuite, din care nu 
vor lipsi Foilbert, Fodor, Endogh, 
Stamatescu (C.C.A.), Niculescu, 
Constan timide, Răducanu (Dina
mo). învingătorii din acest meci 
se vor întîlni luni seara cu Lo
comotiva P.T.T., în finala compe
tiției.

H. Herșcovici (Dinamo) a 
realizat dhi nou 400 p. din 400

Ieri au început pe poligonul Tu
nari întrecerile de tir din cadrul 
„Cupei 26 iunie", organizată de 
asociația Progresul. S-au desfășu
rat întreceri la pistol viteză și la 
pozițiile culcat și genunchi din 
proba de armă liberă 3 x 40 focuri.

Pe echipe, proba de pistol viteză 
a fost cîștigată de Progresul cu 
237/2227 p., urmată de C.C.A. cu 
237/2189 p. In clasamentul indivi
dual, locul întîi a fost cîștigat de 
maestrul sportului Marin Dochi- 
liță (C.C.A.) cu o performanță 
foarte bună (60/580). La numai un 
punct diferență (60/579) s-a clasat 
maestrul sportului Ștefan Petrescu 
(Metalul).

întrecerile la pozițiile culcat și 
genunchi din cadrul probei de ar
mă liberă 3 x 40 focuri au prilejuit

egalarea a două recorduri R.P.R. 
Astfel, la poziția culcat 40 focuri, 
maestrul sportului Henry Herșco
vici (Dinamo) a realizat, pentru a 
doua oară, excelenta performanță 
de 400 p. din 400 posibile, egalînd 
recordul R.P.R., deținut de Iosif 
Sîrbu (C.C.A.) și de el. Tot la a- 
ceastă poziție, maestra sportului 
ludith Moscu (Metalul), cu o per
formanță la fel de bună (398 p.), 
a egalat recordul R.P.R. deținut 
de Rodica Grozea (Constructorul) 
și Lia Sîrbu (Progresul).

Iată primii cinci clasați ia pro
bele desfășurate ieri : Armă liberă 
poziția culcat: seniori: 1. H. Herș
covici 400 p.; 2. V. Enea (C.C.A.) 
397 p. (26 muște); 3. C. Antonescu 
(FI. roșie) 397 p. (24 muște) ; 4. 
V. Antonescu (T. D.) 397 p. (15 
muște) ; 5. V. Panțuru (Dinamo) 
396 p. Senioare: 1. ludith Moscu 
(Metalul) 398 p.; 2. Felicia Iovă- 
nescu (Progresul) 395 p.; 3. Yvon
ne Goldenberg (Dinamo) 392 p. 
(20 muște) ; 4. Rodica Grozea
(Constructorul) 392 p. (16 muște); 
5. Ana Dubaș (FI. roșie) 385 p. 
Juniori : 1. M. Antal (Știința) 395 
p.; 2. P. Șandor (Flacăra) 391 p.; 
3. T. Ciulu (Metalul) 388 p.; 4. N. 
Dumitrescu (T. D.) 387 p.; 5. I. 
Aron (Știința) 373 p. Poziția ge
nunchi : seniori: 1. H. Herșcovici 
390 p.; 2. N. Cojocaru (Loc.) 385 
p. (16 muște) ; 3. V. Antonescu
385 p. (14 muște) ; 4. C. Antonescu 
384 p.; 5. D. Vidrașcu (C.C.A.) 
383 p. Senioare: 1. ludith Moscu 
388 p.; 2. Felicia Iovănescu 384 
p.; 3. Ana Dubaș 379 p.; 4. Yvon
ne Goldenberg 378 p.; 5. Rodica
Grozea 367 p. Juniori: 1. P. Șan
dor 376 p.; 2. N. Dumitrescu 374 
p.; 3. I. Aron 366 p.; 4. M. Antal 
363 p.; 5. T. Ciulu 348 p. Pistol 
viteză : 1. M. Dochiliță 60/580 p. ;
2. Șt. Petrescu 60/579 p.; 3. Z.
Deak (Progresul) 60/577 p.; 4. Gh. 
Lichiardopol 60/576 p.; 5. S. Can- 
tiîi 60/553 p.

In clasamentul „Cupei 26 iunie" 
conduce Progresul cu patru puncte, 
urmată de C.C.A. cu trei puncte și 
Dinamo cu două puncte.

întrecerile continuă azi și mîine 
fncepînd de la ora 9.

Atletism: întreceri intre atleți 
de la C.CJL, Dinamo, 

Progresul și Locomotiva

Asociația Progresul organizează 
astăzi (de la ora 16,30) și mîine 
(de la ora 9) întrecerile atletice 
din cadrul competiției dotate cu 
„Cupa 26 iunie". La acest con
curs, care se desfășoară pe stadi
onul Republicii vor participa echi
pele Locomotiva, Dinamo, Progre
sul și Casa Centrală a Armatei. 
Fiecare echipă este formată din 
cîte doi atleți și cîte o atletă, pen
tru fiecare probă în parte. Progra
mul concursului cuprinde următoa
rele probe: bărbați; 100, 200, 400, 
800, 1.500, 5 000 m, 110 m.g. 400 
m.g., 10 km. marș, 4x100, 4x400, 
lungime, înălțime, greutate, disc, su. 
liță, ciocan; femei: 100, 200, 400, 800 
m., 80 m.g., 4x100, 3x800, lungime, 
înălțime, greutate, disc, suliță. La 
fiecare probă punctajul va fi 
6—5—4—3—2—1.

Motocidism: Alergări 
de viteză pe circirit

Amatorii sporturilor mecanice 
din Capitală vor avea miine di
mineață prilejul să-i urmărească 
pe motocicliști în cele mai spec
taculoase întreceri; alergări de 
viteză pe circuit.

Competiția este organizată de 
asociația Progresul și va avea 
loc pe traseul: șos, Kiseleff, Ar
cul de Triumf, bd. Mareșal Vo- 
roșilov, str. Alexandrina, str. 
Porumbacu, și va începe la ora 
8,30. In programul concursului 
sînt prevăzute alergări la clasele: 
100, 125, 250, 350, I.J. și 500 
cmc. precum și la categoriile a- 
taș, clasele 500 și 750 cmc. La 
fiecare din aceste probe au fost 
prevăzute clase unice. S-a exclus, 
ddfculiferențierea între categoria 
sporT1 și curse.

Intrarea pe traseu se va face 
prin strada Ștrandului (Ștrandul 
Tineretului),

In preajma concursului internațional de călărie

Recent a luat ființă la Oțelul 
Roșu, prin grija conducerii colec
tivului sportiv local Metalul, un 
centru de fotbal pentru copii. Ini
țiativa colectivului Metalul a stîr
nit un viu interes printre micii 
fotbaliști din Oțelul Roșu. A- 
proximativ 50 de copii frecven
tează centrul. Antrenamentele sînt 
conduse de fostul internațional 
Vasile Chiroiu, ajutat de instruc
torul voluntar Serafim Margan 
Centrul de antrenament pentru co
pii constituie o frumoasă realizare 
care trebuie sprijinită și ajutată.

Romulus și Zeno Radu 
corespondenți

★

In Regiunea Autonomă Ma
ghiară se acordă o deosebită a- 
tenție activității micilor fotbaliști. 
In prezent, printre alte competi
ții, au loc două întreceri care stîr- 
nesc un mare interes și scot în 
evidență multe elemente talen
tate, în vîrstă de 12—15 ani: 
campionatul republican pentru co
pii și campionatul regional (re
zervat copiilor. In campionatul 
republican, la Tg. Mureș parti
cipă 9 echipe ale diferitelor colec

tive din localitate. Meciurile se 
dispută pe cele mai bune terenuri 
(„23 August" și Avîntul). De an
trenamentele copiilor se ocupă an* 
trenori calificați și specializați în 
problemele de instruire-antrena- 
ment. Pînă acum s-au disputat 6 
etape și pe primul loc se află 
echipa Progresul (antrenor Kiss 
Arpad) cu 9 puncte, urmată de 
Știința (antrenor Bociardi) și Lo
comotiva (antrenor Deutsch) cu 
cîte 8 puncte, Constructorul I 
(antrenor Grun)cu 7 puncte etc. 
Jocurile disputate pînă acum au 
evidențiat cîțiva copii care și-au 
însușit corect tehnica fotbalului și 
dau dovadă de o bună pregătire 
fizică: I. Brejan, Imre Balasz, A. 
Brandlhoffer (Progresul), Bela 

More, I. Szabo (Știința). Attila 
Peterfi, Csaba Elekes (Locomoti
va), I. Marton și I. Pop (Con
structorul) etc.

In campionatul regional partici
pă peste 300 de echipe. Competi
ția se desfășoară pe mai multe 
faze: pe localități, centre de 

comune, pe raioane și pe regiu
ne. Jocurile sînt eliminatoriii. A- 
oeastă interesantă competiție se 
află în prezent în plină desfășu
rare.

loan Păuș, corespondent

Actualități
ASTAZI UN JOC 

IN „CUPA DE VARA"

Un joc din penultima etapă a 
„Cupei ide vară" — programată 
mîine — se dispută astăzi după- 
amiază pe Stadionul din Giulești : 
Progresul București (tineret) — 
Progresul București. Intîlnirea se 
anunță dîrză, deși se întîlnesc e- 
chipele aceluiași colectiv. Formația 
de tineret a Progresului, lider în 
campionatul echipelor de tineret, a 
avut o comportare destul de bună 
în „Cupa de vară”. Intîlnirea de 
astăzi va începe la ora 17,30.

Mîine, în cadrul aceleiași com
petiții, vor avea loc jocurile: Di
namo Orașul Stalin — Locomotiva 
Constanța, Flacăra Ploești — Di
namo București (tin.) — la Cîm- 
pina —, Locomotiva Constanța 
(fin.) — C.C.A. în seria l-a, Lo
comotiva Tg. Mureș — FI. Roșie

Arad, Avîntul Reghin — Știința 
Cluj, Minerul Petroșani — ^ființa 
Timișoara și Locomotiva ' ușoara 
— Avîntul Reghin (tinere.) în se
ria a ll-a.

PREGĂTIRI PENTRU JOCURILE 
CU HAMMARBI

Selecționata asociației Știința, 
care la 30 iunie va juca la Bucu
rești cu echipa suedeză Hammârbi, 
se pregătește intens în vederea a- 
cestui joc. Din lotul de 17 jucători 
deplasați la București,va fi alcă
tuită următoarea echipă : Todor — 
Zbîrcea, Brînzei, Nedelcu — Mol
dovan, Georgescu — Lazăr, Suciu 
Avram, Dinulescu, Dragoman.

Rezerve: Uțu (portar), Luoa, Do- 
brescu (fundași), Cojerear.u, Nico- 
lin (mijlocași) și Ciosescu (înain
taș).

Prezentări... înscrieri... amănunte...
■ Printre călăreții maghiari care 

vor evolua în întrecerile de la 
București, vom avea prilejul să-i 
revedem pe mulți dintre sportivii 
care au~ reprezentat Republica 
Populară Ungară în concursul in
ternațional din anul 1953. Ei sî.nt : 
Magyar Imre, care a ocupat locul 
3 în proba de dresaj cat. „B“, Imre 
Karcsu, clasat pe locul 3 în proba 
de vînătoare pe doi cai, Lajos Som- 
lay, evidențiat în proba de durată, 
cîștigată de călărețul nostru Recer 
Oscar, Szatola Albert care a obți
nut rezultate remarcabile în proba 
de _vînătoare mijlocie și, în sfîrșit, 
tînărul călăreț Șuti Istvan, un ve
ritabil talent.

■ Ședința tehnică, în care vor fi
stabilite toate detaliile cu privire 
la desfășurarea concursului hipic 
internațional, va avea Ioc duminică 

\ Ultima reuniune de box j 

I a concursului triunghiular I 
I . I8 Pugiilișiii din reprezentativele g 
8 asociațiilor sportive sindicale,? 
| Dinamo și CCA susțin astă-sea- 8 
8 ră cu începere de la ora 20, pe| 
8 ringul arenei Progresul (fost 8 
| Doherty) ultimele întîlniri din 8 
| cadrul competiției triunghiulare | 
8 de box. înaintea acestei reu-? 
| niuni, în clasament conduce re- 8 
| prezentați va sindicală, cu un a-| 
8 vans de 10 puncte față de Di-8 
| nano și 14 puncte față de 8 
8 CCA. Reprezentativa sindicală | 
8 n-a suferit nici o înfrîngere, a- 8 
| vînd opt partide cîștigate și 5 8 
f meciuri nule. «
| Din cele 9 partide pcogra-8 
| mate pentru astă-seară se cu-| 
8 nosc următoarele: $
| Categoria muscă: Mircea Mi-8 
I hai (Repr. as. sp. sirrfc ) — To- 8 
8 ma Ilie (CCA). Categoria co-g 
I coș: Toma Constantin (Di-8 
8 natno) — Dumitru Mîțu (Reipr. | 
8 as. sp. siod.). Categoria pană : g 
| Ilie Gheorghe (Dirnamo) — Email 8 
8 Cismaș (CCA). Categoria senu-^ 
8 ușoară : Luca Romano (Reipr. as. g 
| sp. smd.) — Mihai Trancă (Di-8 
8 natno). Categoria semigrea:% 
| Gheorghe Negrea (CCA)— Pe-8 
* tre Zaharta (Repr. as. sp. srind.). |
«wooooo«k»oooooooooooooo«»ooooooooooovooov 

dimineața cu participarea conducă
torilor de loturi ale țărilor invitate.

■ In concursul hipic internațio
nal vor evolua și un mare număr 
de cai di,n țara noastră. Printre caii 
înscriși la probele de dresaj amin
tim pe : Koheilan, Mefisto, Murgu, 
Craiu, Dahoman, Mihnea, Hatban, 
Palatin, Pelinaș, Onor etc. In pro
bele de obstacole vor putea fi ur
măriți, de asemenea, numeroși cai 
de valoare, ca: Mindir. Odobești, 
Arcuș, Galon, Nor, Bolero, Aida, 
Covrig, Castor, Troica, Băneasa, 
Dancitt 11, Sucitu, Avrig, Fildeș, 
etc.

■ Lucrările de amenajare a bazei 
hipice care va găzdui întrecerile 
din cadrul concursului internațio
nal se apropie de sfîrșit. In prezent 
se lucrează la definitivarea mon
tării tribunelor metalice și la insta-

0 ETAPĂ FOARTE GREA ÎN CAMPIONATUL 
DE MARE FOND PE DUNĂRE

GALAȚI 24 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Astăzi concurenții 
în campionatul republican de mare 
fond pe Dunăre au avut de stră
bătut 48 km. în cea de a 14-a e- 
tapă (Brăila-Măcin-Galați). Etapa 
a fost deosebit de grea, punînd la 
încercare puterea de luptă și pri
ceperea concurenților. Pe Dunăre 
s-a stîrnit furtună puternică și, 
în plus, mai mult de 14 km. au 
foot străbătuți contra curentului, 
ceea ce a cerut uneori participan- 
ților eforturi eroice. In această 
privință remarcăm curajul și dîrze- 
nia cu care caiacistul Solotchin 
(Locomotiva) a „mers" de unul 
singur chiar de la începutul eta
pei.

La intrarea în canalul Măcin 
caiacele se află grupate, fiind con
duse de Isaraev +■ Agache (FI. 
roșie) și Petresciid- Barbu (Loc.). 
La km 14 se face întoarcerea spre 
Galați. Echipajul Petrescu+Barbu 
întoarce primul, urmat de Isa- 
raev-'+Agache, Holea + Vanghele, 
Soenovschi+Popa (Dinamo). Lupta 
continuă pînă la sosire unde Isa- 
rajE^+Agach^ trec prinții linia de 

larea gardului ce va împrejmui în
treg parcul raionului „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“. Peste 2—3 zile, noua 
bază hipică va fi complet termi
nată.

■ Accesul spectatorilor în cele 
șase zile de întreceri se va face 
prin cele trei intrări ale bazei hi
pice : str. Virgiliu, str. Știrbei Vodă 
și Splaiul Independenței.

■ Probele de dresaj se vor des
fășura după următorul program: 
1. Dresaj categoria „A“: miercuri 
29 iunie (ora 8—13) : 2. Dresaj 
categoria „B“ joi 30 Iunie (ora 
8—12,30) ; 3. Dresaj categoria „C“ 
(probă olimpică) : sîmbătă 2 iulie 
(ora 9—12,30).

■ Jn programul întrecerilor figu
rează și o probă de vînătoare re
zervată juniorilor șl fetelor (vineri 
1 iulie, ora 16—20) și o probă 
feminină (duminică 3 iulie ora 
16—16,30).

sosire, următorii (Holca + Vanghe
le) sosind după 3 minute, iar Pe
trescu + Barbu după 4 minute.

La canoe conducerea pînă la km. 
14 (întoarcerea) a deținut-o canoea 
Locomotivei (în 10 oameni), ur
mată îndeaproape de canoea Fla
murii roșii. Aceasta din urmă vi
rează însă mai scurt la întoarcere 
și ja conducerea pe care o păs
trează pînă la sfîrșit.

In clasamentul general indivi
dual, la caiac conduce mai de
parte echipajul Petrescu+Barbu cu 
45 ore 04 min. 01 sec., urmat de 
Isaraev+Agache cu 45:12.19.5 și 
Holca + Vanghele cu 45:24.33 6. 
Pe echipe conduce Locomotiva cu 
un avans de aproape o oră față de 
Flamura roșie. La canoe conduce 
tot Flamura roșie cu 39 ore 50 min. 
23 sec. 6, urmată de Locomotiva 
cu 40:12.30.7, Progresul și Dina
mo. In „Cupa C.C.S." clasamentul 
este următorul: Locomotiva, Fla
mura roșie, Dinamo.

Astăzi este zi de odihnă la Ga
lați, iar mîine se va străbate dis
tanța Galați-Isaccea.

V. ARNÂUTU

A doua etapă a returului campionatului de juniori
Mîine se dispută o nouă etapă 

în campionatul republican de ju
niori — etapa a doua a returului. 
După aceste jocuri, campionatul 
va fi întrerupt pentru a fi. reluat 
la 7 august. In etapa de mîfce 
se dispută următoarele jocuri:

Seria I: FI. roșie Buhuși — 
Avîntul Fălticeni; Locomotiva 
Iași — Știința Iași; FI. roșie 
Burdujeni — Dinamo Bîrlad; 
Progresul Focșani — Dinamo 
Bacău; Voința Fălticeni — FI. 
roșie Bacău.

Seria a II-a: Locomotiva, Bucu
rești — Dinamo Galați; Știința 
Bucureștii — Locomotiva Galați; 
Locomotiva Constanța — Flacăra 
Moreni; Flacăra Cîmpina — Tîn. 
Dinamovist II Bucureștii; Voința 
Focșani — Flacăra 1 Mai Ploești.

Seria a IlI-a: Progresul F.B- 
București — Tîn. Dinamovist I 
București; Flacăra București 
Știința Craiova; Locomotiva Cra

INFORMAȚII Qtanosport
Mîine apare Programul PRONO

SPORT Nr. 64 cu următorul sumar :
— Premiile de consolare — o serie de 

lămuriri pentru participanți;
— Ce doriți să știți din fotbal? — ru

brică în care se răspunde întrebă
rilor puse de cititori;

— Buletinul săptămînli — un docu
mentat comentariu asupra meciu
rilor cuprinse în programul' con
cursului PRONOSPORT din 3 iu
lie ac.;

— Buletinul „carte poștală";
— Intîlnirile internaționale ale fotba

liștilor noștri;
— Istori 1 Cupei Europei Centrale 

— articol care cuprinde rezultatele 
celor 13 ediții precedente;

— Rezultatele oficiale ale concursului 
PRONOSPORT din 19 iunie.

★
Printre premlații de la concursul 

de duminică 19 iunie se află dr. 
Buca Mircea, căpitanul echipei 

Știința Cluj, care a obținut cu un 
buletin colectiv 1 premiu I, 8 premii 
U și 25 premii III

ETAPA DIN 3 IULIE 1955
I Republica Populară Romînă—Re. 

publica Populară Polonă (jun.) pron. 
la pauză.

II. R.P. Romînă—R.P. Polonă (jun.) 
pronostic final.

IU. Austria II-Wacker Viena—Văros 
Lobogâ Bp. (Cupa Europei Centrale). 

iova — C.C.A.; Metalul Bucu
rești — Tîn. Dinamovist Pitești.

Seria a IV-a: Metalul Reșița — 
Metalul Arad; Metalul Hunedoa" 
ra — Minerul Lupeni; Metalul 
108 — Progresul Timișoara; Ști
ința Timișoara — Minerul Pe-< 
troșani.

Seria a V-a: FI. roșie Cluj — 
Progresul S. Mare; FI. roșie A- 
rad — Metalul Oradea; Voința 
Cărei — Metalul C. Turzii.

Seria a Vl-a: Progresul Sibiu 
— Locomotiva Orașul Stalin; Me
talul St. R. Orașul Stalin — 
.Dinamo Orașul Stalin; Metalul 
Uz. tr. Orașul Staliin -— Avîntul 
Reghin; FI. roșie Sf. Gheorghe—- 
Locomotiva Tg. Mureș; Flacăra 
Mediaș — Constructorul Tg. 

Mureș.
Jocurile echipelor Flacăra Plo-i 

ești, Locomotiva Timișoara, Ști
ința Cluj și Locomotiva Cluj av 
fost amînate.

IV. Locomotiva Timișoara—Ham-
mărbi (Suedia).

V. Flamura roșie R.P.R.—Spartak

VI. R.P.R.—R.P.U. (handbal femi
nin).

VII. Oradea—Timișoara (semifinala
1954).VIII. Bîrlad—Orașul Stalin (semifi
nala 1954).

IX. Locomotiva Constanța—Dinamo. 
București.

X. Știința Timișoara—Știința Cluj.
XI. Locomotiva Tg. Mureș—Avîntul

Reghin.
XII. T.D.N.A.—V.M.S.

bal R.P.B.).
Stallno (fot

MECIURI DE REZERVA
A. Torpedo—Minior Dimitrovo (fot

bal R.P.B.).
B. Spartak Plovdiv—D.N.A. Plovdiv

(fotbal R.P.B.). x
C. Avîntul Reghin—Minerul Petro-

șani (tineret).
D. Dinamo Orașul Stalin—locomo

tiva Constanța (tineret)
Meciurile I. II, IV, V și VI sînt me

ciuri internaționale, meciul III <iin 
Cupa Europe* Centrale, meciurile VII și 
VIII din Cupa Orașelor, meciurile 
IX, X, XI, C și D din Cupa de vară, 
iar meciurile XII, A și B din cam
pionatul de fotbal al R.P.B.

Pentru acest concurs consultați 
„Programul Pronosport “ nr. 64.



Echipele R. Cehoslovace, U.R.S.S. și R. P. Bulgaria
la egalitate de puncte înaintea ultimelor două etape

, ; (Urmare din pag. I)

Deși vîntul a suflat putennic, e- 
Chtpa Uniunii Sovietice a practi
cat un joc de factură bună, acțio- 
nînd precis în atac, prin pase si
gure și atacuri decisive, iar în a- 
părare blocajele au oprit perma
nent mingile trase de voleibaliștii 
polonezi. Scorul seturilor doi și 
trei (15—8 și 15—4) reflectă, de alt
fel, în mod clar superioritatea re
prezentativei Uniunii Sovietice, 
precum și comportarea jucătorilor, 
dintre care s-au remarcat: Amdreev, 
Cesnokov și Scerbakov. Echipa 
R. P, Polone a luptat cu multă în
suflețire, dar a trebuit să cedeze 
în fața unui adversar net superior. 
S-au evidențiat: Radomski, WieciaJ 
și Feliszewski.

Arbitru: Lacomblez (Belgia). 
:l
i R. P. BULGARIA — R. P. UN
GARA (m) 3-0 <15-4; 16-14;15-6)

Prima partidă dîn programul de 
teri după-amiază a fost de o va
loare scăzută, cu mult sub nivelul 
tehnic la care trebuie să se des
fășoare — în mod normal — o 
fcitîlnire între echipele reprezentative 
afe celor două țări. Aceasta din 
cauza vîntului, care a bătut puter
nic aproape tot timpul meciului, a 
îngreunat simțitor controlul balonu
lui și a împiedicat echipele să-și 
desfășoare jocul lor obișnuit.

Desigur, în asemenea condiții este 
'avantajată echipa In a cărei com
punere intră jucători cu o tehnică 
individuală mai bună. Și cum din 
acest punct de vedere, dintre cele 
două reprezentative care s-au 
întrecut ieri echipa R. P. Bul
garia este superioară, voleibaliștii 
maghiari au trebuit să consem
neze în palmaresul activității lor în 
acest campionat o înfrângere, pără
sind însă terenul cu satisfacția 
unei comportări frumoase, pentru 
care publicul i-a răsplătit deseori cu 
aplauze.

In cete trei seturi de joc s-au 
impus : Pondafov, Ludmil Guderov, 
Boris Guderov (R. P. Bulgaria) ; 
Nemeth, Maklary și Antalpeter 
(R.P.Ungară).

Arbitru : Menel (R. P. Polonă).

R. CEHOSLOVACA — R. P. RO-
MINA 3—1 (15—11; 15—8; 

8-15; 15-6)

In ântîlnirea cu reprezentativa 
noastră, echipa R. Cehoslovace a 
obținut o victorie mai categorică 
decît era de prevăzut. Motivele

Clasamentele
Turneul final masculin pentru

înaintea jocurilor de azi
i—vintocurile

I. R. Cehoslovacă 5 4 1 14: 4 245:172 4
II. U.R.S.S. 5 4 1 13: 6 267:226 4

ill. R. P. Bulgaria 5 4 1 13: 7 255:223 4
IV. R. P. Romlnă 5 3 2 12: 8 263:234 3
V. R.P.F. Jugoslavia 5 3 2 13:10 297:283 3

Vi. R. P. Polonă 5 1 4 6:13 206:255 1
Vil. R. P. Ungara S 1 4 4:14 198:247 1

VIII. Franța S 0 5 2:15 161:252 0

Twneuf final masculin pzrvtru locurile IX—XIV
I. Italia 4 4 0 12: 3 217:127 4

H. R. P. Albania 4 3 1 11: 5 218:180 3
III. Finlanda 4 2 2 »: 8 204:213 2
IV. Belgia 4 2 2 8: 9 207:196 2
V. Austria 4 1 3 6:11 165:238 1

VL Egipt 4 0 4 2:12 149:196 0
Turneul final 

buna clasificare 
tăzi dimineață.

cît maial echipelor masculine ee luptă pentru o
pe locurile IX—XIV ia sfîrșit prin jocurile de as- 
Reprezentativele Italiei și R. P. Albania se întrec 

pentru locurile IX și X. Echipa R. P. Albania poate termina învin
gătoare turneul acesta numai în treclnd echipa Italiei cu 3-0 sau 
eu 3-1.

★
Echipele feminine au și astăzi zi de odihnă. Ele vor susține ulti

mele meciuri mîine. Înaintea ultimelor jocuri clasamentul echipelor
cipante la campionate! european feminin este următorul

L R. Cehoslovacă 4 4 0 12: 6 238:195 4
li. U.R.S.S. 4 3 1 II: 3 194:131 3

III. R. P. Polonă 4 3 1 11: 7 237:210 3
IV. R. P. Romînă 4 2 2 8: 8 193:208 2
V. R. P. Bulgaria 4 0 4 6:12 196:241 0

VI. R. P. Ungară 4 0 4- 0:12 107:180 0

sînt: în primul rînd faptul că ju
cătorii cehoslovaci au știut mult 
mai bine să se orienteze tactic fa
ță de condițiile atmosferice, iar fel 
al doilea inconstanța — chiar în 
meci — a voleibaliștilor noștri 
care, după acțiuni foarte bnne, co
miteau greșeli elementare. Cum au 
ștîut jucătorii cehoslovaci să ani
hileze — în mare măsură — influ
ența vfntalei care a bătut în tot 
timpul jocului? Au servit moale 
cînd aveau vîntul din spate și foar
te puternic cînd îl aveau din față, 
astfel că, în realitate, vântul a fost 
pentru ei un ajutor. De asemenea, 
ei s-au ferit să dea pase înalte care 
ar fî permis vîntului să schimbe 
traiectoria mingii. In afară de a- 
ceastă putere de adaptare la condi
țiile atmosferice, voleibaliștii ceho
slovaci datoresc performanța obți
nută caWtățiter cunoscute și despre 
care s-a mai vorbit: joc variat în 
ofensivă, cu folosirea tuturor for
melor loviturii de atac, apărare si

gură și corectă. Echipa noastră a 
jucat, UNEORI, la adevărata ei va
loare. Dar, în majoritatea situați
ilor jucătorii noștri s-au lăsat sur
prinși de mingile plasate de jucă
torii cehoslovaci, care au făcut 
astfel un mare număr de puncte. 
De asemenea, trebuie spus că s-au 
greșit multe servicii, mai ales cînd 
se juca împotriva vîntului. Cu toa- 
te_ aceste deficiențe, echipa noas
tră a fost în situația de a obține 
un rezultat mai bun: în setul I a 
condus cu 11—8, dar a pierdut se
tul la 11 (deci jucătorii cehoslovaci 
au făcut șapte puncte consecutive), 
iar în al doilea a ajuns la situația 
de 8—10, intr-un moment în care 
echipa cehoslovacă dădea semne de 
nervozitate, dar — ca și în primul 
set — jucătorii noștri au „stopat", 
pierz’nd setul la 8. Cei mai buni 
jucători ai întîlnirii au fost: Mușii, 
Laznicka, Schwartzkopf, Synovec 
(R. Cehoslovacă), Roman, Media- 
nu, Crivăț (R. P. Romînă). Arbi
tru: Szelle Denes (R. P. Ungară).

Participante la campionatul european

Sus: Vera Ozerova (U.R.S.S), stingă și Kristyna Hajec (R. P. Polonă), dreapta.
Jos, de la sîînga la dreapta : Tineta Pleșoianu (R. P. Romînă), Maria Dimceva (R. P. Bulgaria), 

Bohumila Valașcova (R. Cehoslovacă) și Ildiko Schultz (R. P. Ungară).
Văzute de MATTY

Azi: București —
Straniul Tineretului din Capi

tală va găzdui azi prima întâlnire 
internațională de polo pe apă a a- 
iiiului în țara noastră. La ora 17,30 
arbitrul maghiar Lemheni va flu
iera începutul jocului dintre repre
zentativele orașelor București și 
Belgrad. Din convorbirile purtate 
cu membrii lotului Jugoslav 
reieșit că selecționata Belgradului 
este foarte apropiată ca valoare de 
reprezentativa R.P.F. Iugoslavia, 
care întîlnește mîine la Moscova 
selecționata U.R.S.S.

Așadar, sarcina echipei romîne

Belgrad Ia polo
se anunță dificilă și numai prirttr-e 
luptă dîrză și susținută va putea 
obține un rezultat favorabil In 
jocul de azi ca și în cel de luni, 
cele două reprezentative își vor al
cătui formațiile din următoarele 
loturi:

BUCUREȘTI (antrenor N. Da- 
roczi) Deutsch, Hospodar, Zahan, 
Nagy, Simon, Novac, Bordi, Csor- 
das, Marchițiu.

BELGRAD (antrenor Lovro Sta- 
kula), Sarenac, Jezina, Arneri, Mo- 
hornic, Franjkovic, Brainovic, Zu- 
zei, Bakasun, Stefanovic.

Începe concursul de atletism de ia Moscova
In acest an, calendarul competi

țiilor atletice internaționale în 
Europa, este mai bogat ca ori
când. Pînă astăzi, diverse orașe, 
din aproape toate țările continen
tului nostru, au adăpostit tot, felul 
de concursuri internaționale.

Dar iată că dintre toate compe
tițiile anului, cea mai importantă 
se anunță a fi întrecerea interna
țională care se desfășoară astăzi 
și mîine pe stadionul Dinamo, din 
Capitala Uniunii Sovietice. După 
cum am mai anunțat, la acest con
curs vor participa cei mai buni 
atleți din 12 țări ale Euzopei: 
R.P. Bulgaria, Danemarca, Fin

landa, Franța, R.D. Germană, Ita
lia, Norvegia, R.P. Polonă, R.P. 
Romînă, Suedia, R.P. Ungară și 
Uniunea Sovietică. Toate aceste 
țări au răspuns favorabil invita
ției de a participa și au și de
plasat la Moscova loturi valo
roase.

Țara noastră va fi reprezentată 
la aceste întreceri de un lot de 
șase atleți format din maeștrii 
spartului: Iolanda Balaș, Con
stantin Dumitru, Lia Manoliu, Ion 
Opriș, lire Savel și Ion Soter. Ce
lelalte țări au anunțat participa
rea următorilor atleți: R.P. Bul
garia : Veselina Kolarova, Boris 
Popov, Anton Hlebarov, Luben 
Gurgușinov, Anghel Kolev; Da
nemarca: Gunar Nielsen; Finlan
da: Denis Johansson, Ilmari Tai- 
pale, Elles Landstrom, Voitto Hel- 
sten : Franfa : Rene Bonino, Jean 
Goudeau, Jean Degats, Victor Sil- 
Ion; RD. Germană: Crista Stub- 
nik, Gisela Kohler, Ursula Do

nath, Peukert; Italia: Adolfo Con- 
solini ; Norvegia : Audun Boysen. 
Svere Strand li; Suedia: Eriksson, 
Karlsson, Roland Nilsson, etc.

Echipa de haltere a R. P. Romine
a plecat in

Vineri dimineața, reprezentativa 
de haltere a R.P. Romîne a plecat 
în R.D. Germană unde va întâlni 
echipa reprezentativă de haltere 
a Germaniei democrate. Din lotul

Reprezentativele de 
au sosit la

ORAȘUL STALIN 24 (Prin te
lefon de la trimisul nostru). — O 
mulțime entuziastă a asistat îerl 
după-amiază la sosirea reprezenta
tivelor de handbal ale R. P. Polo
ne, care urmează să susțină dumi
nică o dublă întîlnire în compania 
echipelor (feminină și masculină) 
ale țării noastre. Din partea comi
tetului orășenesc C.F.S. Stalin a 
luat cuvîntul tov. Hans Schmidt, 
cai* u -urat bu,n sosit oaspeților. A 
răspuns Eibel Mieczyslaw, condu
cătorul loturilor R.P. Polone.

Cele două meciuri se vor desfă
șura duminică după-amiază, _ pe 
stadionul Tractorul, după următo
rul program:

ora 17: R. P. Romînă — R. P. 
Polonă (feminin) arb. Parduwski 
(R. Ceh.).

ora 18: R. P. Romînă — R. P. 
Polonă (masculin), arb. Engelbert 
Muck (Austria).

Echipele vor alinia formații al- 
rfituite din următoarele loturi: 
R. P. Romînă: fete: Ana Starck, 
Hortensia Todor (portari), Iosefi-

R. D. Germană
romîn fac parte, printre alții, Hie 
Ienciu, S. Cazan, Hie Dancea, Ion 
Btrău, Gh. Plticaru, Ioa Bahnău, 
ș.a.

handbal ale R. P. Polone
Orașui Stalin
na Ugrom, Carolina Răceanu, Au
relia Sălăgean, Aurora Bran, Mag
da Drasser, Brunhilda Neuhror (a- 
părare), Maria Schipp, Elena Jia- 
nu, Mora Windt, Elena Pădureanu, 
Lucia Qpbre, Ana Balint (înain
tare); băieți: Sidea, Haberprusch 
(portari), Antonescu, Streitfert, 
Donca, Lupescu, Tellman, Schuller, 
Bota (apărare), Bulgaru, Pahan, 
Wagner, Căliman, Sauer, Stănescu, 
Istrate (înaintare). R. P. Polonă 
fete: Lucia Kazmierczak, Effrida 
Ograbek (portari), Aniella Wacz- 
wawek, Elisabeta Suchla, Barbara 
Seichter, Lidia Krupa, Ursula Wa- 
zilewska, Irene Sestnik (apărare), 
Adela Wieczorek, Christina Span- 
del, Maria Thym, Ana Szabowska, 
Ursula Biennek, Jadviga Kostka, 
Maria Krauzse (înaintare); băieți: 
I. Machnik, Z. Mendalko, Z. Cies- 
liwski (portari), S. Hauffe, Wl. 
Fronszerak, St. Swietlinski, E. 
Pchatek, I. Mroz, E. Sobolowski (a* 
parare), W. Schultz, P. Til, V. Gar- 
cosz, B. Kusiak, S. Weisz, S. Gor- 
nik, K- Dunskza (înaintare).

Delegația sportivă a 
la Spartachiada națională a
Răspunzând invitației organizați

ilor sportive cehoslovace a plecat 
joi la Praga delegația sportivă a 
R.P.R. care va participa la prima 
spartachiadă națională a R. Ceho
slovace.

Delegația condusă de tovarășul 
Manole Bodnăraș, președintele Co
mitetului pentru Cultură Fiăică șî

R. P. R.
R. Cehoslovace

Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.P.R., este formată din 
maestra emerită a sportului Ange
lica Rozeanu, conf. univ. Nicolae 
Băiașn, Adina Stroescu și gimnasta 
Emilia Vătășoiu, maestră a spor
tului.

(Agerpres)

DESCHIDEREA SPARTACHIABil NAȚIONALE A R. CEHOSLOVACE
PRAGA 24 (Agerpres). — TASS 

transmite: Pe stadionul Strachov 
din Praga a avut loc la 23 iunie 
deschiderea primei Spartachiade na
ționale a R. Cehoslovace.

Participanții la Spartachiadă au 
fost salutați de președintele Comi
tetului de stat pentru cultură fizică 
și sport, Vaclav Pleskot. In numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Cehoslovac a vorbit pre
ședintele Republicii, Antonin Zapo
tocky. In cuvîntarea sa el a subli
niat marea dezvoltare pe care a

luat-o mișcarea de cultură fizică și 
sport în R. Cehoslovacă.

Spartachiada a fost deschisă cu 
demonstrația a 46.000 de gimnaști/ 
elevi ai școlilor elementare șî medii. 
Au urmat elevii din primele clase 
elementare, iar apoi școlarii din 
ultimele clase medii și studenți ai 
institutelor de cultură fizică au e- 
xecutat exerciții complexe demon- 
strînd o înaltă măiestrie.

Prima zi a Spartachiadei, la care 
au participat peste 70.000 de spor
tivi s-a încheiat cu o demonstrație 
de gimnastică de mase.
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