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0 dată însemnată pentru sportul nostru

A

SE ÎMPLINESC șase ani de 
la apariția Hotărîrii Biro
ului Politic al CC. al P.M R.

asupra problemei stimulării ți dez
voltării continue a culturii fizice 
și a sportului.

Apariția Hotăririi din 26 iunie 
1949 a adus o schimbare radicală 
hi mișcarea sportivă din țara 
noastră. Pentru prima dată ia 
noi, problema scopului și sar
cinilor activității sportive a fost 
pusă in lumina învățăturii marxist- 
leniniste. Hotărirea constituie pri
mul document care face o analiză 
profundă, in spiritul acestei învă
țături, a situației sportului din țara 
noastră și stabilește căile pe care 
trebuie să le urmeze activitatea de 
cultură fizică și sport din Republica 
Populară Romînă.

....Cultura fizică și sportul, în
drumate de partid, constituie o 
contribuție însemnată la formarea 
unui om .nou, luptător hotărît și 
activ pentru construirea socialismu
lui". Această indicație a Hotărîrii 
este de o mare însemnătate pentru 
mișcarea noastră sportivă, căreia 
partidul îi încredințează astfel sar
cina de onoare de a contribui la e- 
ducarea tinere' generații în spiritul 
moralei comuniste. Trăsăturile o- 
mului nou le recunoaștem astăzi la 
tot mai muiți dintre sportivii noș
tri. Succesele sportivilor romini în 
întrecere cu sportivii c’e feste ho
tare, strădaniile lor continue de 
a-și ridica măiestria, sint dovezi 
grăitoare ale dragostei de patrie a 
sportivilor noștri. Acest nobil sen
timent a însuflețit în luptă — de 
pild'i — pe jucătoarele noastre de 
tenis de masă, care au cucerit in a- 
cest an trei titluri mondiale, pe 
fotbaliștii noștri juniori victorioși 
în Italia, pe atleții participanți la 
recentul concurs de la Varșovia, pe 
toți acei sportivi care au înscris 
în dreptul numelui lor recorduri de 
valoare, răsunătoare succese inter
naționale. Atitudinea față de mun
că ilustrează și ea patriotismul 
sportivilor noștri. In condițiile re
gimului democrat popular sportivii 
iau parte activă, alături de între
gul popor, la lupta pentru constru
irea socialismului. Practicarea spor
turilor, orele de destindere petre
cute pe terenuri și stadioane, îi 
fortifică, îi ajută să obțină rezulta
te tot mai bune la locul de muncă. 
Cultura fizică și sportul contribuie 
la întărirea sănătății celor ce mun
cesc, la ridicarea productivității 
muncii, așa cum cere Hotărirea 
partidului. Drumul străbătut de 
mișcarea noastră sportivă în cei 
șase ani care au trecut de la apari
ția Hotăririi este încununat cu în
semnate realizări. In țara noastră 
sportul a căpătat un caracter de 
masă. Peste un milion de oameni 
ai muncii, organizați in 11.000 de 
colective sportive, practică diferite 
ramuri de sport. Dintre aceștia mai 
bine de 250.000 sint femei. După 
apariția Hotăririi o largă dezvol
tare a cunoscut sportul in satele 
patriei noastre. Peste 300.000 de 
oameni ai muncii de la sate se 
bucură astăzi de binefacerile spor
tului. Asemenea manifestări cum 
sint tradiționalele crosuri înphina’e 
zilelor de 1 Mai ți 7 Noiem
brie, Spartachiada sa'elor, Sparta- 
chiada sindicală, camp'onate'e șco
lare sau in aceste zile Concursurile 
Sportive ale Tineretu’ui, constî'uie 
o viguroasă afirmare a sportului 
nou d:n țara noastră — sport de 
mase

Sprijinul primit din partea orga
nizațiilor de partid ți sindicale, 
din partea Sfaturilor populare, co
laborarea cu organizațiile U.T.M., 
existența rețelei largi de baze și 
terenuri sportive, au asigurat con
dițiile pentru continua întărire or
ganizatorică a mișcării noastre 
sportive. O pîrghie importantă pen
tru atingerea acestui obiectiv o 
constituie atragerea unor mase cît 
mai largi de oameni ai muncii in 
tntrecerile pentru cucerirea insig
nei G M.A. Extinderea mișcării spor
tive, faptul că pe zi ce trece crește 

numărul celor ce practică efectiv 
sportul, ridică probleme noi ți im
portante în fața organizațiilor noa
stre sportive. Este evident că aceste 
probleme nu pot fi rezolvate fără 
atragerea în activitatea obțtească 
a tuturor celor ce iubesc sportul și 
înțeleg să-l sprijine. Roadele mun
cii neobosite a miilor de activiști 
obștești, in special in dezvoltarea 
sportului pe plan local, sint de ne
prețuit.

O condiție hotăritoare pentru ca 
mișcarea noastră sportivă să în
registreze noi succese este folosirea 
experienței sportului sovietic. Me
todele de muncă ale activiștilor, 
antrenorilor, sportivilor sovietici, 
trebuie să devină un bun al fie
căruia dintre activiștii, antrenorii 
și sportivii noștri.

De ia an la an se dezvoltă legă
turile internaționale ale sportivilor 
noștri. In anii care au trecut de la 
apariția Hotăririi, sportivii romini 
au fost prezenți la startul a nume
roase competiții sportive interna
ționale, străduindu-se pretutindeni 
să afirme nu numai buna lor pre
gătire ci și voința nestrămutată de 
pace a poporului nostru.

Transpunerea în fapt a indica
țiilor Hotărîrii din 26 iunie 1949 re
prezintă, pentru organizațiile noa
stre sportive și pentru toate foru
rile legate de dezvoltarea mișcării 
sportive, chezășia îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor care le stau în 
față. Cu toate acestea, există in 
mișcarea noastră sportivă domenii 
de activitate în care realizările nu 
se ridică la nivelul posibilităților 
create. Problema centrală a ac
tivității de cultură fizică ți sport: 
lărgirea necontenită a bazei de 
mase, nu este pretutindeni înțeleasă 
așa cum trebuie. Cele mai multe 
deficiențe provin din faptul că ac
tiviștii sportivi nu folosesc în re
zolvarea acestei probleme instru
mentul cel mai de preț : întrecerile 
sportive. Calendarul sportiv al fie
cărui colectiv precum și calendarele 
sportive locale sînt de mare în
semnătate pentru atragerea oame
nilor muncii in activitatea sportivă. 
Acest obiectiv trebuie înfăptuit prin- 
tr-o muncă perseverentă, continuă, 
și nu „în salt", ața cum din pă
cate obișnuiesc unele organizații 
sportive. Mișcarea sportivă din țara 
noastră este vital interesată în a- 
tragerea unor mase cît mai largi de 
tineri în practicarea acelor ramuri 
de sport la care nivelul general al 
performanțelor este încă scăzut: 
natație, schi... In lupta pentru ridi
carea nivelului calitativ al sportu
lui nostru, cu toate succesele mari 
ce-au fost dobindite, există încă 
lipsuri importante. N-a fost pretu
tindeni lichidată goana după rezul
tate imediate, această boală care 
frinează progresul, care stăvilește 
politica de promovare a cadrelor 
tinere. O condiție esențială pentru 
ca munca antrenorilor noștri să 
fie încununată de roade este îm
binarea armonioasă a procesului de 
instruire cu procesul de educare a 
sportivilor. De multe ori însă, pro
blema educării sportivilor este lă
sată pe planul al doilea, ceea ce 
duce în mod inevitabil la rezultate 
din ce în ce mai slabe pe terenul 
de sport. De asemenea, trebuie in
tensificată colaborarea dintre an
trenori ți oamenii de știință, pentru 
ca sprijinul pe care știința îl poate 
aduce dezvoltării sportului să fie 
și mai eficace. Hotărirea din 26 iu
nie 1949 iși păstrează deplina ac
tualitate. Sarcinile de cinste pe 
care Hotărîrea le-a pus în fața 
mișcării noastre sportive sînt în 
plină înfăptuire. Partidul și gu
vernul au creat toate condițiile 
pentru aceasta. Printr-o colaborare 
rodnică, Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport, Ministerul Invă- 
țămintului, Ministerul Sănătății, 
U.T.M., asociațiile sportive pot asi
gura progresul neîncetat al ac
tivității de cultură fizică și sport 
din țara noastră, pe drumul arătat 
de Hotărîre.

Echipele masoitine ate R. Cehoslovace si R. P. Bulgaria 
la egalitate de puncte in lupta pentru primul mc

Fază din jocul dintre echipele masculine ale R. P. Romine și 
R. P. Ungare, cîștigat de reprezentanții noștri.

(Fot» : I. Miihăică)

Cea de a IV-a edifie a campio
natelor europene de volei ia sfir- 
șit prin jocurile de astăzi.

înaintea ultimelor întreceri in 
campionatul masculin, clasamentul 
are în frunte pe primele două 
locuri echipele R. Cehoslovace și 
R. P. Bulgaria, la egalitate de 
puncte. Aceste două echipe iși vor 
disputa iniîietatea In finală. Pen
tru tocurile 3 și 4 se vor întrece 
echipele U.R.S.S. și R.P. Ramîne.

In campionatul european feminin 
se dispută meciurile R. Ceho
slovacă—R.P. Romînă, U.R.S.S.— 
R.P. Polonă și R.P. Bulgaria — 
R.P. Ungară, primele echipe fiind 
favorite.

Iată cum s-au desfășurat și re
zultatele cu care au luat sflrșit 
partidele de ieri.

ECHIPA ITALIEI A TERMINAT 
NEÎNVINSA TURNEUL PENTRU

LOCURILE tX—XIV
Turneul fina! pentru locuril» 

IX—XIV a luat sfîrșit prin cele 
trei jocuri disputate ieri.

In întîlnirea principală, echipa Ita
liei a întrecut echipa reprezentati
vă a R P. Albania, după un meci 
a cărui desfășurare a durat maii 
bine de două ore. Voleibaliștii ita
lieni au cucerit astfel cea de a 
cincea victorie in cadrul acestui 
turneu, o victorie muncită și me
ritată, prin care au terminat cam
pionatul pe locul IX. învingătorii 
au desfășurat un bun joc de asocia
ție, au acționat inteligent și decis 
la fileu, aplici nd unele combinații 
tactice învățat» chiar în cursul a- 
cestui campionat. Ei s-au făcut re
marcați în special prin funcționa
rea, aproape ireproșabilă, a bloca
jelor, principală armă, de fapt, a 
victoriei obținute. Aceasta este cu 
atît mai meritoriu, cu cît atacul ju
cătorilor albanezi a fost, în ge

nere, bun. Jucătorii albanezi au 
luptat cu multă dîrzenie pentru a 
obține victoria, dar au greșit nu
meroase servicii și, pe de altă par
te, nu au atacat întotdeauna cu 
suficientă varietate, permițînd 

astfel echipei italiene să-și constru
iască blocajele. Atunci cînd au ser
vit puternic și plasat și cînd au 
alternat totodată atacurile puter
nice cu loviturile liftate, au și 
reușit să obțină diferențele de 
puncte mai mari, cîștigînd catego
ric, așa,cum s-a întîmplat, de pil
dă. în setul al doilea.

Dintre jucătorii întrebuințați de 
cele două echipe s-au remarcat: 
Moise, Ballagambi, Barbieri (Ita
lia), Murzacu, Koria și Melra (R.P 
Albania) .

Arbitru : R. Florîan (R.P. Ro
mînă 1

★
In celelalte două meciuri din tir- 

n ul pentru locurile IX—XIV, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate :

Finlanda — Austria : 3—0 (la
I. 5, 10)

Belgia—Egipt: 3—0 (la 3, 9, 4)

IERI A SOSIT ÎN CAPITALĂ PREȘEDINȚIE FEDERAȚIEI 
INTERNATIONALE 0£ VOLEI, PAUL LIBAUD

Participant^ la cea de a IV-a 
ediție a Campionatelor Europene 
de Volei au salutat ieri prezența 
ta mijlocul lor a președintelui
F.I.V.B..  Asistînd la jocurile de 
teri după-amiază, Paul Libaud a 
declarat unui corespondent al zia
rului nostru :

„Din prima clipă am rămas im
presionat de impecabila organiza-

R.P. POLONA — FRANȚA 3— f 
(8—15; 15—2; 15—5; 15—8)

Echipa Franței a început „tare**' 
și. datorită unui joc plin de însu
flețire, în care toate acțiunile ofen
sive „au mers", a cîștigat primul1: 
set. Reprezentativa Franței „a dat“’ 
Insă totul în acest set. nemaiavînd 
resurse pentru următoarele, în care 
s-a comportat foarte slab, cu mult- 
sub posibilități, ceea ce a permis* 
jucătorilor polonezi, de altfel iîn re
venire, să-și adjudece două seturi’ 
la scoruri categorice. Ultimul set a 
avut o desfășurare deosebit de in
teresantă. Jucătorii francezi reu
șesc atacuri variate, eficace si blo
caje sigure, ceea ce le aduce con
ducerea la scor cu 5—0 șt 8—2. De 
aci însă, echipa R.P. Polone prac
tică un joc superior, apărarea din 
linia a doua scoate mingi utiliza
bile pentru atac, iar blocajul o- 
prește permanent atacurile echipei 
Franței. Jucătorii polonezi fac punct 
după punct, egalează și cîștigă ca
tegoric, realizînd în acest set 13 
puncte consecutive. Reprezentativa 
R.P. Polone a făcut un joc complet, 
dovedind nu numai o bună pregă
tire fizică, ci și o pregătire tehnică 
și tactică superioară echipei fran
ceze. Cei mai buni jucători au fost: 
Feliszewskî, Lcwkowicz, Radomski 
(R.P. Polonă) și Jean Chabert, 
Maniaudet (Franța). Arbitru Zi- 
volzin Zee (R.P.F. Iugoslavia).

R. P. ROMINA — R. P. UNGARA 
3-2 (15-10; 15-12; 12-15; 10-15; 15-2)

Echipa reprezentativă a R P R. 
a cucerit victoria abia după două 
ore jumătate, atît cît au durat 
cele cinci seturi ale întrecerii. Ea 
a arătat însă. în primele doua se
turi și mai cu seamă în cel de al 
cincilea, că putea obține această 
victorie numai după trei seturi. 
Ieri s-a văzut din nou că între e- 
chipa R.P.R. si cea a R.P.U. există 
o clară diferență de valoare în fa
voarea reprezentativei noastre. In 
schimb, voleibaliștii noștri pot fo
losi din plin exemplul echipei R P. 
Ungare în ceea ce privește spiri
tul de luptă, într-a'ievăr remarca
bil. Voleibaliștii maghiari n-au ce
dat nici în cele mai dificile situa
ții, scoțînd și mingile socotite de 
alții imposibile.

Veți înțelege de ce esie necesară 
această introducere, dacă vă vom 
spune că voleibaliștii noștri, după 
ce au cîștigat în primele două se
turi mai categoric decît arăta sco
rul. au slăbit alura. îngăduin I e- 
chipei maghiare să pună stăpînire 
pe joc, să-și organizeze atacul la 
fel de bine ca apărarea și să cîș- 
tige seturile 3 și 4

In amîndouă. echipa R.P.R. a 
refăcut mult din handicap, dar de 
fiecare dată și-a revenit prea tîr- 
ziu, la greșelile jucătorilor din te-

(Continuare tn pag. a IV-a) 

re, de condițiile perîecte care au 
fost asigurate de sportivii romini 
acestor întreceri. Se poate spune 
despre organizare că e magnifică. 
Mă bucur, de asemenea, că pot 
asista la ultimele jocuri ale cam
pionatului care se desfășoară la 
un nivel foarte ridicat (mi 6-au 
povestit foarte multe amănunte). 
Campionatele de la București sînt 
mari succese ate wâeiuhĂ",



echipele de gimnastica ale 
in R. P. Bulgaria

cititor — fie că ești sau 
n pasionat al gimnasticii — 

.flat, desigur, că reprezentati- 
■e masculină și feminină de 

gimnastică ale Bucureștiului și 
Sofiei s-au întrecut săptămîna tre
cută în capitala R. P. Bulgaria. Ai 
aflat, firește, și rezultatele : o 

victorie a gimnastelor noastre și 
una a gimnaștiior bulgari. Dar 
deplasarea gimnaștiior noștri în 
tara vecină și prietenă nu s-a li
mitat doar la întrecerea sportivă. 
Ea a fost, totodată, un prilej de 
a cunoaște locuri și oameni din 
această tară și, bineînțeles, reali
zările acestor oameni în anii pu
terii populare. Și semnele vieții 
noi pe care și-o făurește poporul 
bulgar ne-au apărut pretutindeni 
în cale, la Sofia, pe valea Riiei 
și a Iskerulm ca și in ultimul 
popas făcut pe malul Dunării, la 
Ruse. Iată de ce, iubite cititor, 
vrem să te facem părtaș la ceea 
ce am văzut și simtit în cele opt 
zile petrecute în mijlocul harnicu
lui și ospitalierului popor bulgar. 
Să deschidem deci carnetul cu în
semnări fugare și să facem călă
toria împreună !

15 iunie: După o oră de zbor, 
deasupra norilor, sosim la Sofia, 
unde ne intimpină călduros un 
numeros grup de sportivi și acti
viști sportivi. După-amiază facem 
cunoștinfă cu centrul orașului. 
Străbatem o bună parte din bd. 
Ruski străjuit de castani și tei. 
admirăm impresionantele grupuri 
statuare care alcătuiesc monumen
tul Armatei Sovietice, vizităm sta- 
uionul „Vasil Levski" care găz
duiește sub tribunele sale Comi
tetul olimpic bulgar și clubul 
maeștrilor sportului. Seara ne gă
sește în jurul unui aparat de ra
dio, ascultind desfășurarea meciu
lui de fotbal Suedia—R.P.R.

16 iunie : Dimineața echipele 
noastre lac antrenament în sala 
de sub tribunele stadionului Lev
ski. Sportivi, ziariști, fotografi

ATLETISM. — Piața Scîmeii- 
ora 9 plecarea în circuitul de 
marș organizat de ziarul Munca. 
Stadionul Republicii: ora 9 ..Cupa 
26 iunie”

CANOTAJ. — Lacul Herăstrău, 
ora 10,-concurs organizat de aso
ciația Voința.

FOTBAL. — Stadionul Giulești. 
ora 9.45, Locomotiva București — 
Dinamo VI București (categ. B.) 
ora 17,30 București — lași „Cupa 
orașelor” (juniori).

Campionatul de juniori: Progre
sul FB-Tîn. Din. I București (teren 
Progresul FB ora 8.15), Flacăra 
București-Știința Craiova (teren 
Laminorul, ora 8.15), Metalul Bu
curești Tîn. Din. Pitești (teren Lo
comotiva PTT, ora 9.30), Locomo
tiva București-Dinamo Galați (sta
dionul Giulești, ora 8), Știința Bu- 
cUrești-Locomotiva Galați (teren 
FI. roșie Belyedere, ora 17.30)

MOTOCICLISM. — Șoseaua 
ștrandul Tineretului, ora 8,30, 
alergări de viteză în circuit.

POLO. — Ștrandul Tineretu
lui, ora 10, Tînărul dinamovist —

SPORT
• FOTBAL. — In cadrul cam

pionatului ințer-teatee se dispută 
luni 27 funie, pe terenul C.C-S. 
jocurile: ora 10,30, Opera — Tea
trul de Estradă a! R.P.R.; ora
12,30, Estrada Armatei — Țăndă
rică ; ora 15,30, Teatrul Evreesc 
— Circul de Sfat ■ ora 17,30, Ope
reta — Teatrul Tineretului.

• CICLISM. — Astăzi începe a 
IV-a ediție a întrecerii cicliste „Cir
cuitul regiunii Stalin", organizată 
de comitetul C.F.S. — regional 
Stalin și ziarul „Drum Nou". Com
petiția măsoară peste 900 de kilo
metri, care vor fi parcurși în 7 e- 
tape. La această întrecere participă 
numeroși cicliști de valoare din 
București, Arad. Cluj, Brăila, Plo
ești, Orașul Stalin și alte centre 
din țară.

— Astăzi se vor desfășura pe șo
seaua Urziceni întreceri cu caracter 
popular organizate de comitetul 
C.F.S. al raionului 1 Mai, pentru 
toți posesorii de biciclete de oraș și 

urmăresc cu atenție pregătirea 
lor. După-amiază roiurile se 
schimbă: se antrenează gimnaștii 
bulgari, Iar sportivii noștri pri
vesc. Ceva mai tîrziu, ne aflăm în 
sala operei — o adevărată bijute
rie arhitecturală — unde asistăm 
la baletul „Fîntina din Baccise- 
rai“. Aflăm cu surprindere că ope
ra se va muta intr-un nou local. 
„Sala nu-i mică, intr-adevăr — ne 
spune unul din însoțitorii noștri— 
dar numărul celor ce merg la 
spectacole crește mereu. Se simte 
nevoia unei săli mai mari—**

17 iunie : Vizităm sala de gim
nastică unde urmează să se desfă
șoare concursul în caz că vremea 
va fi nefavorabilă. Apoi, autobu
zul ne poartă în str. Opălcenska 
nr. 66. Aid se află casa in care 
a trăit și a muncit pentru feri
cirea poporului său. Gh. Dimi- 
ticv. Pășim cu emoție pragul ca
sei și încă de la intrare ne retine 
atenția o bogată bibliotecă, in 
care alături de scrierile marilor 
dascăli ai proletariatului =țau o- 
pcrde dacicilor literaturii uni
versale.

Vizita făcută după-amiază in 
oraș ne-a completat imaginea So
fiei de astăzi. Aproape pe fiecare 
stradă se înaltă clădiri noi, spa- 
ioase. Cele mai multe sînt desti

nate locuințelor. In centrul orașu
lui, dominat de steaua care se 
înalță pe Casa Partidului Comu
nist Butzar. sînt construite mi
nistere, Casa sfaturilor populare, 
un nou hotel și un mare magazin. 
Vorbind despre Sofia nu poți să 
nu amintești despre grădinile sa
le. Sînt peste 230 de parcuri și 
grădini, în care umbra pomilor, 
verdele proaspăt al ierbii, fîntî- 
nile arteziene, te îmbie la popas.

18 iunie: După-amiază începe 
concursul. Sportivii sînt mai tă
cuți. Fiecare se gîndește la pro
bele prin care va trece, reconsti
tuie în minte exercițiile. In cursul

Progresul București: ora 11 Ști
ința București — Flamura roșie 
Timișoara.

RUGBI. — Teren parcul Copi
lului ora 9 Locomotiva Grivița 
Roșie — Dinamo București; teren 
Constructorul, ora 17,30, Construc
torul București — C.C.A. Ambele 
jocuri se dispută în cadrul Cu
pei R.P.R.

TIR. — Poligonul Tunari cu în
cepere de la ora 9 „Cupa 26 iu
nie’

VOLEL — Stadionul Dinamo 
de Ia ora 8,30 și după-amiază de 
la ora 16,30 ultima zi și festivita
tea de închidere a campionatelor 
europene.

TENIS DE MASA. — Sala Pro
gresul Gospodării (str. 1. Vidu 
nr. 9 — Piața N. Bălcescu) ora 
10: Progresul București — Voin
ța Arad (masculin); sala Con
structorul (str. Aurora nr. 1) ora 
9: Flamura roșie București — 
Progresul Satu Mare (masculin); 
sala Dinamo ora 10: Dinamo IX 
București — Flamura roșie Timi
șoara (masculin).

LA ZI
semicurse. Adunarea pariicipanților, 
la ora 8, In dreptul pietrei kilome
trice 8, de pe șoseaua București — 
Urziceni.

• HANDBAL. — In cadrul com
petiției „Cupa de vară‘“ care se 
dispută în Capitală sînt progra
mate jocurile: luni 27 iunie : ora 
18, Locomotiva — Flamura roșie 
Steagul roșu (feminin) ; ora i9, 
Progresul — Știința I.C.F. (m.) ; 
ora 20, Dinamo Obor — Locomo
tiva (m) ; ora 21, Flacăra Tîrgo- 
viște — C.C.A. (m.) Marți 28 iu
nie: ora 18, Știința Invățămînt — 
Metalul 2 Ploești (f) ; ora 19, Me
talul —- Flacăra Ploești (f) ; ora 
20, Recolta — Voința* (m) ; ora 21, 
Flacăra-Rafinăria 1 — Dinamo 6

■ GIMNASTICA. — In sada Di
namo se va desfășura mîine după 
amiază, cu începere de la orele
16.30, faza regională-București a 
campionatului republican de juni
ori.

Bucureș țiului,
(I)

dimineții, delegația noastră depu
ne o coroană la mausoleul lui Gh 
Dimitrov.

...lată-ne fn dupâ-amiaza con
cursului. In tribime au și venit 
dteva mii de spectatori. O ploaie 
repede, de vară, întîrzie Începerea 
întrecerii. Norii trec. Muntele Vi- 
toșa se luminează (semn de vre
me bună). După tradiționala fes
tivitate de deschidere, echipele 
se impart la aparate. Fetele în
cep cu săriturile, băieții cu exer
cițiul la sol. La lumina reflectoa
relor, gimnastele lucrează la bîr- 
nă, iar gimnaștii la inele. Publî- 
CjI — obiectiv — aplaudă înde
lung exercițiile prezentate de Ele
na leuștean la sărituri (cu o exe
cuție și o aterizare perfectă), Rai- 
□a Grigorova ia bîmă, Stoian 
Koev și Mincio Todorov la sol 
(ambii cu remarcabile elemente 

acrobatice), Fr. Orendi la inele 
și alții.

19 iunie; Concursul continuă 
dimineața sub un soare cald, de 
vară. Duminica, cetățerii Sofiei 
se duc la munte, pe Vltoșa. To
tuși. la concurs au venit la fel de 
mulți ca în ajun. Se fac remarcați 
diatie concuienți; Koev și Harko 
Ia bară. Fr. Orendi și Botez la 
cal, ivetanca Stanceva, Schlandt 
l'ta la paralele. Elena Leuștean, 
Raina Grigorova, Emilia Vătâ- 

șoiu la sol.
De menționat, de asemenea, con

trastul dintre compunerea exerci- 
țiilor ia sol. In proba feminină, 
gazdele au folosit foarte multe 
elemente de gimnastică artistică, 
în timp ce gimnastele noastre au 
îmbinat elementele acrobatice cu 
cele artistice. In proba masculină 
situația se prezintă exact contra
rie : gimnaștii bulgari au făcut 
aproape exclusiv acrobatică, iar 

gimnaștii noștri au introdus și ele
mente artistice.

S. BONIFACIU

Campionatul republican 
de tenis de masă

ln campionatul masculin al ca
tegoriei A la tenis de masă sînt 
programate astăzi următoarele în- 
tîlniri: București: Progresul Buc.
— Voința Arad, Flamura roșie 
Buc. — Progresul Satu Mare, Di
namo IX Buc. — Flamura roșie 
Timișoara; Reșița: Metalul Reșița
— Progresul Cluj. De asemenea 
la Cluj va avea loc partida femi
nină restanță Progresul Cluj — 
Știința București.

Iată acum clasamentul campio
natului masculin al categoriei A. 
înaintea etapei de astăzi:

1. Constructorul Buc. 7 7 0 35: 5 14
2. FI. roșie Bue. 8 6 0 30: 8 12
3. Progresul Buc. 7 5 2 31:19 12
4. Progresul S. Mare • 4 2 21:20 10
5. Dinamo IX Buc. 4 2 4 21:24 8
8. Progresul Cluj 8 2 4 18:22 8
7. Voința Arad 6 1 5 14:27 7
8. Metalul Reșița 6 1 5 8:27 7
9. TI. roșie Timișoara 6 0 8 4:30 6

\n preajma concursului hipic
Noi amănunte™

internațional

■ Antrenamentele călăreților 
noștri continuă să se desfășoare 
zilnic pe noua bază hipică. Dimi
neața au antrenament călăreții și 
caii ce vor participa în probele 
de dresaj și în probele ușoare de 
obstacole, iar dupâ-amiaza este 
rezervată călăreților și cailor se
lecționați în lot.

■ Ieri a avut loc, pe terenul de 
dresaj de la baza hipică din par
cul raionului „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, un antrenament de seleefie 
a călăreților care vor participa în 
probele de dresaj, la diferitele ca
tegorii. Cu acest prilej a fost de
finitivat și lotul de cai ce vor fi 
prezentați în aceste probe.

■ O remarcă interesantă pe 
marginea înscrierilor în vederea 
participării la concursul interna
țional din București: doi dintre 
cei șase cai înscriși de R.P.F. Iu
goslavia, vor participa și în pro
bele de dresaj șt în probele de 
obstacole. Acești cai sînt: Vihor 
și Javor.

■ ln probele de dresaj va evo

Rodnică activitate la colectivul Constructorul - Petroșani
De curînd a avut loc în cadrul 

conducerii colectivului sportiv Con
structorul Petroșani o serie de 
schimbări organizatorice, care au 
dus la o simțitoare îmbunătățire a 
muncii. Sectorul de instruire spor
tivă a fost întărit cu numeroase ca
dre harnice și capabile. Folosind 
sprijinul comisiei raionale de orga
nizare a Concursurilor Sportive ale 
Tineretului, colectivul sportiv Con
structorul Petroșani și-a întocmit un 
plan de muncă, după care își des
fășoară în prezent activitatea. Un 
lucru pozitiv este, de asemenea, fap
tul că toți acei care răspund de 
Concursurile Sportive ale Tineretu
lui, în frunte cu responsabilul sec
torului de instruire sportivă, tov. 
Romulus Boteanu, desfășoară o ac
tivitate bine planificată, rezultatele 
muncii lor făcînd să crească pres
tigiul acestui colectiv în întreaga 
vale a Jiului. Cu ajutorul responsa
bililor de cercuri sportive din raio
nul Petroșani, au fost angrenați în 
mai pufin de 10 zile, în întrecerile 
ce atletism, tenis de cîmp, tir și 
volei peste 800 de tineri și tinere 
In prezent, colectivul sportiv se 
străduiește să reamenaieze, în cin
stea Festivalului de la Varșovia, ba
zinul de înot de la Petrila. Succe
sele de mai sus se datoresc și fap
tului că toți instructorii sportivi vo

înaintea ultimei părți a campionatului republican
de mare M

GALAȚI 25 (prin telefon de Ia 
trimisul nostruj. — Participanții 
la campionatul republican de ca
notaj de mare fond pe Dunăre 
au avut astăzi, la Galați, ultima 
zi de odihnă înainte de încheie
rea acestei importante și dificile 
competiții sportive. Mîine (n.r. 

azi) concurenții vor porni în eta
pa Galați—Isaccea, etapă pe care 
au denumit-o „Etapa „Hotărîriî", 
în cinstea zilei de 26 iunie. De 
altfel, azi a avut loc pe vasul pe 
care călătorim o frumoasă festi
vitate în cinstea aniversării a 

șase ani de la apariția Hotărîrii 
din 26 iunie 1949. In cadrul ace
stei festivități, participanții la 
competiție au adresat telegrame, 
de salut Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport și Consiliu
lui Central al Sindicatelor. Pen
tru etapa Galați—Isaccea, parti
cipanții și-au luat o serie de an
gajamente. Ei s-au angajat, de 
exemplu, ca în această etapă să 
ridice la maximum media orară 
la caiac și la canoe și să reducă 
distanța dintre primii și ultimii 
sosiți.

La începutul ultimei părți a 
cursei (Galați—Sulina, în 4 eta
pe) se pare că la caiac individual 
echipajul Petrescu—Barbu de la 
Locomotiva nu va mai putea fi 
ajuns. Acest echipaj are 8 minute 
si 19 secunde avans față de cu
plul Isaraev—Agache. Cu toate 

acestea, un succes al celui de al 

lua și călărețul suedez Gosta 
Boltenstern, un călăreț dintre cet 
mai valoroși care, de altfel, s-a 
clasat pe locul IV la întrecerile 
din cadrul Olimpiadei din anul 
1952.

■ Călăreții țărilor invitate la 
concursul internațional de la 

București sînt așteptați să sosea
scă în țară în cursul zilei de azi. 
iar o parte, mîine.

■ La concursul internațional 
desfășurat în Capitală în anul 
1953 (3—11 octombrie) au parti
cipat, alături de călăreții noștri, 
echipele reprezentative ale U.R.S.S. 
și R.P. Ungară. La sfîrșitul ce
lor opt zile de întreceri au fost 
stabilite următoarele rezultate: în 
cele 14 probe internaționale, călă
reții romîni au cîștigat de opt ori 
locul I, de nouă ori locul II și 
de șapte ori locul III. Călăreții 
sovietici au obținut șase premii 
I, patru premii II și patru pre
mii III, iar sportivii maghiari trei 
premii I, patru premii II și cinci 
premii III. Succese deosebite au 
realizat sportivii noștri îndeosebi 

luntari au privit cu seriozitate sar
cinile trasate de conducerea acestui 
colectiv și s-au ștrăduit să le înde
plinească cît mai repede și în cele 
mai bune condiți. De asemenea, 
brigăzile complexe de sportivi de 
pe șantierele de construcții de la 
Petrila și-au luat angajamentul de 
a-i mobiliza pe toți tinerii la Con
cursurile Sportive ale Tineretului și 
de a obține, în cinstea Festivalului 
de la Varșovia, însemnate succese 
pe locul de producție.

Colectivul sportiv Constructorul 
Petroșani continuă să muncească cu 
însuflețire pentru a întîmpina cu cît 
mai multe succese. Festivalul de la 
Varșovia. Pentru săptămînile viitoa
re, acest colectiv și-a programat să 
organizeze mai multe întreceri spor
tive rezervate „celor mici" la disci
plinele sportive: ciclism, volei și tir. 
Cu ajutorul comisiilor raionale pe 
ramură de sport, au început de pe 
acum înscrierile și pregătirile pen
tru întrecerile școlarilor și pionieri
lor. Cei.ce vor obține rezultatele 
cele mai bune vor fi premiați de 
către comitetul raional C.F.S. Petro
șani cu diplome și plachete.

Activitatea depusă de către 
Constructorul Petroșani, constituie 
un exemplu pozitiv, care merită să 
fie urmat.

pe Dunăre
doilea echipaj nu este exclus: 
cîștigarea a două-trei etape îi 
poate aduce pe Isaraev și Agache 
ne locul I, mai ales că pentru 
locul I se acordă cîte un minut 
bonificație.

La canoe, se pare că Flamura 
roșie nu mai poate pierde locul 1. 
Pe de o parte, pentru că are un 
avans de 22 de minute, iar pe de 
altă parte, pentru' că principalul 
adversar (Locomotiva) a avut p1- 
nă acum un om indisponibil, care 
nu se știe dacă va putea da ran
damentul normal. In clasamentul 
de canoe, locurile de la 3—7 sînt 
aproape sigure: Progresul, Dina
mo. Constructorul, Metalul, Avîn- 
tul.

In clasamentul de caiac, pe e- 
chipe, Locomotiva are 53 de mi
nute avans și nu vedem cum ar 
mai putea pierde titlul, mai ales 
că are caiace de valoare apro
piată. Dar, dacă. în ceea ce pri
vește primele locuri situația este 
oarecum lămurită, în schimb, pen
tru locurile din mijlocul clasa
mentului se dă o luptă foarte 
strînsă In această privință, este 
de citat actuala situație a locuri
lor 8, 9 și 10 din clasamentul la 
caiac individual. Echipajele Sos- 
rovski—Popa (Dinamo). Scarlat— 
Caranfil (Dinamo) și Sololchin— 
Tuțuianu (Locomotiva) sînt eșalo
nate pe o distanță de numai 3 se
cunde.

V. ARNAUTU

în probele de obstacole, cîștigînd 
opt din cele unsprezece întreceri 
de acest gen. (Proba de descin
dere, proba de viteză, vînătoare 
pe doi cai, proba de durată, Vî
nătoare nenumerotată, ștafeta, 
proba „amazoanelor" și proba de 
consolare).

■ După cum am mai anunțat, 
întrecerile de călărie din cadrul 
concursului internațional de la 
București se vor desfășura între 
28 iunie și 3 iulie. La baza hipică 
din parcul raionului „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ se poate ajunge folo
sind tramvaiele 13, 14, 12, 3, 24 
și autobuzul 47.

Accesul spectatorilor se va face 
prin cele trei porți ale bazei hi
pice (dinspre str. Virgiliu, Splaiul 
Independenței și str. Știrbei 
Vodă).

■ Biletele pentru concursul in
ternațional cie călărie (ziua I) se 
pun în vînzare începînd de luni 
27 iunie, ora 10 dim., la „Prono
sport", Calea Victoriei nr. 9. Este 
valabilă seria I.



EM CINSTEA FESTIVALULUI
Poștașul iasă la redacția noastră 

vrafuri de plicuri în care găsim 
știri despre activitatea tineretului 
nostru sportiv închinată Festiva
lului.

REDESCHIDEREA ȘTRANDULUI 
DIN MEDIAS

Sportivii colectivului Flamura ro
șie „8 Mai“, din localitate, se an
gajaseră ca pînă la 15 iunie să re
dea spre folosință populației orașu
lui ștrandul aflat de multă vreme 
In paragină. Prin muncă entuzias
tă, acești sportivi și-au tradus în 
fapt angajamentul. Astăzi ștrandul 
și-a redeschis porțile. Noi utilaje 
au fost instalate, s-a amenajat un 
bufet, ștrandul a fost dotat cu o 
stație de radio-amplificare, iar la 
umbra plopilor sînt așezate mesele 
de tenis.

AMENAJAR1 DE TERENURI 
ȘI SUCCESE IN PRODUCȚIE 

LA TURNU SEVERIN

Membrii colectivului Voința din 
Ttirnu Severin au început lucrările

CUPA 26 IUNIE
La baschet: C.C.A.—Dinamo 

65—57 (51—26)
Aseară s-a desfășurat pe terenul 

Progresul I.T.B. meciul care a de
semnat cea de a doua finalistă a 
competiției de baschet. S-au întîl- 
nit echipele C.C.A. și Dinamo. La 
capătul unei lupte deosebit de 
spectaculoase, victoria a revenit 
jucătorilor de Ia C.C.A. cu scorul 
de 65—57 (31-26). Ultimele întîl- 
niri ale competiției se desfășoară 
mîine seară pe același teren, după 
următorul program: ora 20: Pro
gresul — Dinamo (pentru locu
rile 3-4); ora 21,15: C.C.A. — Lo
comotiva P.T.T. (finala). In caz 
de timp nefavorabil jocurile se vor 
desfășura tot mîine, în sala Giu- 
lețti la orele 18,30 și, respectiv, 20.

întrece i de viteză 
pe circuit

In Capitală inaugurarea curselor 
de viteză pe circuit se va face as
tăzi dimineața, printr-o competiție 
organizată de asociația Progresul 
pe traseul șos. Kiselef — Arcul de 
Triumf — Bd. Mareșal Voroșilov.

Alegările vor începe la ora 8,30. 
In programul competiției figurează 
și o probă rezervată fetelor. Moto- 
eicîistele vor concura pe motocicle
te de 150 cmc. De altfel este pentru 
prima oară cînd într-o alergare de 
viteză pe circuit au fost prevăzute 
întreceri pentru motocicliste.

Atletism
Ieri după-amiază a început, pe 

stadionul Republicii din Capitală, 
concursul de atletism organizat de 
asociația Progresul și dotat cu 
„Cupa 26 Iunie“. La această com
petiție participă atleți și atlete din 
asociațiile Dtnamo, C.C.A, Loco
motiva și Progresul, lată rezul
tatele tehnice. înălțime fete: 1. 
Liana lnna (C.C.A.) 1,40 m.; 2.
P. Constantinescu (Dinamo) 1,35 
m. Suliță fete: I. Alexandrina Tă- 
nase (Progresul) 38,13 m. 2. Gaby 
Stoica (Dinamo) 32,46 m. 100 m. 
ptat fete: 1. Letiția Bardaș (Loco
motiva) 12,3 (record egalat); 2. 
Anca Rădulescu (Dinamo) 12,8. 
800 m. plat fete: I. Margareta 
Bocșan (Progresul) 2:33,4; 2. Vio
rica Șeitan (Dinamo) 2:49,5. Greu
tate fete: 1. Alexandrina Tănase 
(Progresul) 12,56 m.; 2. Maria
Țicu (Dinamo) 9,84 m. 100 m. plat 
băieți: 1. Dumitru Petrescu (Di
namo) 11,4 sec.; 2. Radu Voici- 
loiu (Locomotiva) 11,5 sec. 110 m. 
farduri; loan Sorin (C.C.A.) 15.9

Astăzi se desfășoară ștafeta de marș 
„Circuitul anual organizat de ziarul Munca"

Astăzi dimineața la ora 9, din 
piața Scînteii, se va da plecarea în 
tradiționala ștafetă d; marș „Cir
cuitul anual organizat de ziarul 
Munca", la care participă cei mai 
buni mărșăluitori din țara noastră. 
Ștafeta care cuprinde trei schimburi 
se va desfășura ne următorul tra
seu: schimbul I: Piața Scînteii, bd. 
Miciurin, str. AI. Constantinescu, 
bd. 1 Mai, piața Chibrit, calea 
Griviței, gara de Nord, bd. Dinicu 
Gofescu, str. St. Furtună, șos. Co- 
troceni, bd. Geniului, șos. Panduri, 
U.C.R.; schimbul II : șos. Panduri, 
bd. Tudor Vladimire cu, șos. Viilor, 
cal. Șerban Vodă, str. Șincai, str. 

ia o nouă bază sportivă care va cu
prinde : terenuri de volei și baschet, 
o pistă G.M.A. și o groapă pentru 
sărituri. Se urmărește ca această 
bază să poată fi utilizată și iîn tim
pul iernii, ca patinoar. Și, pentru 
a-și încununa munca, sportivii de 
la Voința au amenajat și un club.

La rîndul lor, muncitorii de ia 
atelierul mecanic „1 Mai“ și-au 
realizat sarcinile de plan în pro
porție de 320 la sută. Printre cei 
mai vrednici au fost: maistrul Al. 
Iliescu și lăcătușul Ion Marinco- 
vici.

In raionul Turnu Severin Festi
valul este, de asemenea, întîmpinat 
cu frumoase realizări. Astfel, în 
comuna Podeni, țăranii muncitori 
au amenajat obstacole pentru cursa
G.M.A.  și au luat inițiativa constru
irii unui cămin cultural. Alături de 
deputății Gh. Papavă, Ilie Rusu și 
Mihai Breban s-au evidențiat în 
această muncă și jucătorii echipei 
de fotbal din comună. In comunele 
Crăguiești și Domneasca tinerii 
mobilizați de organizația U.T.M. 
și-au construit terenuri de fotbal.

sec.; 2. Napoleon Bercaru (Loco
motiva) 16,0 sec. 400 m. plat bă
ieți: 1. A. Dumitrache (Dinamo) 
51,6 sec.; 2. Ion Ehedi (Dinamo) 
52,0 sec. 1500 m. plat: 1- D. Bîrdău 
(Dinamo) 4:03,0; 2. Victor Firea 
(Dinamo) 4:06,2. 5000 m. plat:
1. 1. Bădici (Dinamo) 15:25,2;
2. 1. Pricop (Progresul) 15:29,0.
Greutate băieți: 1. Mihai Raita (Di
namo) 15,21 m.; 2. Aurel Raica 
(C.C.A.) 14,14 m. Disc băieți: l.M. 
Raica (Dinamo) 44,92; 2. Mano-
lescu (Dinamo) 39,64 m. înălțime 
băieți : 1. Alexandru Merică (Di
namo) 1,85 m.; 2. Constantin Du
mitrescu (Progresul) 1,85 m.

întrecerile continuă astăzi.
Progresul conduce 

în clasamentul „Cupei 26 
iunțe" la tir

Ieri au continuat pe poligonul 
Tunari întrecerile de tir în cadrul 
„Cupei 26 iunie" la probele de ta
ler 100 bucăți și poziția picioare 
din cadrul probei de armă liberă 
3x40.

In proba de talere. Ion Dumi
trescu (Progr.) a realizat o stră
lucită performanță: 100 talere lo
vite drn 100 posibile, ocupînd lo
cul I în clasamentul individual.

Pe echipe, locul 1 a fost ocupat 
de Progresul cu 357 p.

O comportare excepțională în a- 
cest concurs a avut juniorul Vic
tor Antonescu (T.D.) care, partici- 
pind în clasamentul seniorilor, a 
ocupat: 1 loc Ill, 2 locuri IV și 1 
loc VI cu 397 p. la culcat, 385 p. 
la genunchi, 361 p. Ia picioare și 
1143 p. la 3x40. Pe echipe,locul 
I a revenit formației C.C.A. cu 
5641 p. Iată primii trei clasați: ar
mă liberă picioare seniori: N. Co
jocarii 377, V. Enea (C.C.A.) 368,
H. Herșcovid 367; senioare: Rodi-
ca Grozea 364, Ivonne Goldenberg 
362, Ana Dubaș (FI. r) 353; ju
niori: N. Dumitrescu 347, P. San
dor 345, T. Ciulu (Met.) 341. 3x40 
focuri seniori: H. Herșcovici 1157, 
N. Cojocaru 1156, C. Antonescu 
(FI. r.) 1145; senioare: Ivonne
Goldenberg 1132, Felicia Iovănes- 
cu (Progr.) 1131, Rodica Grozea 
1123; seniori: P. Sandor 1112. N. 
Dumitrescu 1108, M. Antal (St.) 
1094: talere: I. Dumitrescu 100 p.,
I. Gheorghiu 95 p., M. Doicescu 
92 p. Echipe 3x40: C.C.A. 5641, 
Dmamo 5641, Progresul 5495; ta
lere: Progresul 357, Dinamo 298, 
C.C.A. 255.

In clasamentul „Cupei 26 iunie" 
conduce Progresul cu 10 puncte, 
urmată de C.C.A. 9 p. și Dinamo 
8 p. întrecerile continuă astăzi.

Lînăriei, uzinele Matyas Rakosi, 
Nerva Traian, cal. Dudești, piața 
Vitan, str. Th. Speranția, bariera 
Vergului, șos. Mihai Bravu, școală ; 
schimbul III: șos. Mihai Bravu, șos. 
Ștefan cel Mare, str. Lizeanu, str. 
Maica Domnului, str. Glucozei, șos. 
Pipera, str. Școalei, str. Bisericii, 
șos. Nordului, Podul Băneasa, fîn- 
tîna Miorița, Piața Scînteii, sosire. 
După fiecare schimb se va face o 
regrupare a echipelor, desemnîn- 
du-se cîștigătoare echipa care ob
ține cel mai bun timp, din însu
marea timpurilor parțiale ale celor 
trei schimburi.

Reprezentativa sindicală de box 
invtflgăiogre 

în concorsiii triunghitiiar
Aseară s-a disputat ultima reu

niune din cadrul concursului tri
unghiular de box. Iată cum s-au 
desfășurat întîlnirile :

Categoria muscă: Mircea Mihai 
(Repr. sind.) s-a dovedit mai bine 
inspirat în prima repriză reușind 
cîteva lovituri clare la corp. Apoi, 
Toma llie (C.C.A.) a luat condu
cerea ostilităților și și-a asigurat 
superioritatea în lupta corp la 
corp, cîștigînd la puncte.

Categoria cocoș: C. Gheorghiu 
(Dinamo) a însemnat o veritabilă 
surpriză pentru spectatori și mai 
ales pentru adversarul său, D. 
Mîțu (Repr. sind.). Atent, luptînd 
în linie, Gheorghiu și-a surprins 
de multe ori adversarul cu late
rale și croșete eficace, cîștigînd la 
puncte.

Categoria pană: E. Cismaș 
(C.CA.) l-a învins prin abandon 
în rep. III-a pe V. Filiuță (Dina
mo), mareînd o categorică supe
rioritate.

Categoria semiușoară: După un 
meci confuz, presărat cu multe 
neregularități (în special L. Ro
mano), M. Trancă (Dinamo) și 
Luca Romano (Repr. sind.) au ter
minat Ia egalitate.

Categoria ușoară: 1. Demeter
(Dinamo) l-a întrecut la puncte pe 
Gh. Tomescu (Repr. sind.) după o 
„luptă" care s-a lăsat foarte mult 
așteptată (ambii boxeri au primit 
cîte două avertismente pentru lip
să de combativitate).

Categoria mijlocie mică: Toma 
Tudor (Repr. sind.) învinge prin 
k. o. tehnic în repr. l-a pe V. Mi- 
trache (C.C.A.).

Cel mai așteptat meci al serii 
l-a opus pe tînărul Gh. Negrea 
(C.C.A.) lui P. Zaharia (Repr. 
sind.). După o primă repriză în 
care Zaharia a fost mai activ. Ne
grea a trecut la atac reușind, în 
special, numeroase directe și cro- 
șeuri de dreapta. Zaharia a căutat 
să facă obstrucție, dar Negrea nu 
i-a dat răgaz, atacînd ferm și cu
cerind o valoroasă victorie la 
puncte.

Iată clasamentul definitiv al

G. MIHALACHE

competiției.
Repr. sind. 20 10 6 4 46
Dinamo 20 7 6 7 39
C.C.A. 20 5 4 11 30

întîlnirile de fotbal
Activitatea fotbalistică .și con

tinuă azi desfășurarea. Se dispută 
meciurile din cadrul „Cupei de 
Vară", campionatului republican de 
juniori, Cupei R.P.R., Cup i Ora
șelor-juniori.

Programul zilei a început de 
fapt, iert, cînd a avut loc o par
tidă in cadru) „Cupei de Vară"

Jocul de ieri din Giulești, din
tre Progresul București și echipa 
sa de tineret, nu a avut istoric. 
A învins Progresul I cu 10-0 (4-0) 
după o întilnire care, departe de 
a avea aspectul unui meci, a pri
lejuit primei formații un antrena
ment la o poartă. Dacă echipa 
înSi a luat jocul în serios, în 

schimb, echipa de tineret a Pro
gresului a jucat fără nici un pic 
de convingere, comportîndu-se la
mentabil. In. asemenea condiții, 
echipa primă a Progresului „s-a 
plimbat" pe teren, înscriind T0 
goluri (din acțiuni sau în urma 
greșelilor apărării adverse) prin 
IordacJie (6), Bltijdea (2), Srnă- 
răndescu și Cacoveann și ratind 
numeroase alte ocazii.

„Cupa de Vară" continuă azi în 
țară. Penultima etapă cttprtnde 
jocuri deosebit de interesante pen
tru situația din clasament Astfel, 
Flamura roșie Arad are un meci 
dificil la Tg. Mureș, unde liderii 
seriei a doua înfruntă un adversar 
puternic pe teren propriu. Minerul 
Petroșani și Avîntul Reghin au po
sibilitatea să realizeze victorii pre-

■ Ultima etapă a interesantei 
competiții „Cupa 26 iunie" se va 
desfășura marți 28 iunie, cînd vor 
avea loc finalele după următorul 
program :

Ora 15,30 : Locomotiva — Dina
mo (pentru locurile 3—4).

Ora 17,30 : C.C.A. —- Progresul 
(pentru locurile 1—2).

Jocurile vor avea loc pe Stadio
nul Republicii.

■ Viitoarea etapă a Cupei R.P.R. 
se va desfășura la data de 10 iulie.

■ Vaczi nu participă la jocurile

Fază din jocul de polo pe apă care a opus reprezentativele orașe
lor București și Belgrad.

Jucătorul nostru Naghi (Nr. 3) se pregătește să șuteze cu toată 
Intervenția lui Bakasun (Nr. 2).

Li prima întîlnire de polo
București—Belgrad 4-2 (1-1)

Prima întîlnire de polo pe apă 
dintre reprezentativele orașelor 
București și Belgrad, care a avut 
loc ieri după-amiază la ștrandul 
Tineretului, s-a soldat cu un fru
mos succes al sportivilor noștri. 
La capătul unui joc extrem de dis
putat. reprezentativa de polo a 
orașului București a cucerit o 
nouă victorie internațională, între- 
cînd puternica reprezentativă a 
Belgradului cu scorul de 4-2 (1-1).

Victoria obținută de jucătorii 
noștri de polo s-a concretizat în 
cea de a doua parte a jocului, 
cînd, reprezentativa noastră a gîn- 
dit mai mult, a jucat mai puțin 
timid, întrebuințînd cea mai potri
vită tactică. In această perioadă 
echipa Bucureștiului a renunțat la 
jocul înghesuit din fața porții ad
verse și a atacat mai mult lateral. 
In felul acesta s-a creat mai mult 
spațiu liber în fața porții, lucru 
care a permis jucătorilor noștri 
acțiuni mai clare și mai eficace. 
Iată, pe scurt, desfășurarea jocu
lui : de la început jucătorii noș- ( 
tri pun în pericol de cîteva ori 
poarta apărată de Sarenac, care 
este nevoit să trimită de două ori 
în corner. Urmează un joc de cen
tru în timpul căruia Naghi (Buc.)

de ieri și astăzi 
țioase in partidele cu Știința Timi
șoara și respectiv Știința Cluj, in 
timp ce în seria întîi, Dinamo Ora
șul Stai n — fruntașa clasamentu
lui seriei — primește vizita Loco
motivei Constanța, iar Flacăra 
Ploești și Dinamo București (tin.) 
vor ocaziona la Cîmpina o dispută 
foarte interesantă.

★
In categoria B, azi are loc un 

singur meci la București : Locomo
tiva Dumirești — Dinamo 6 Bucu
rești, restanță în seria întîi. Joci>) 
acesta, important pentru clasamen
tul fiecăreia din cele două echipe, 
se anunță foarte disputat. El va 
avea loc dimineața, la ora 9.45 pe 
Stadionul Giulești. Formații proba
bile :

LOCOMOTIVA : Dungu-Cristes- 
cu, Vărzan (Garbeloti), Macrî — 
Ferenczi, Langa-CMin. Zeană (Ati- 
lea), Olaru, Avasilichioaie, Mihai.

DINAMO 6 : Sugar-Bubei nicu,
Pinoșanu, landa-Szekely, Vasjle. 
Foro, Pătru, Balint Firici. Ba
logh.

★
Tot în Giulești, dar după-amiază. 

selecționata de juniori a orașuhii 
București întîlnește azi selecțio
nata Iași. în cadrul optimilor de 
finală ale Cupei Orașelor. Partida 
începe la ora 17.38

Programul duminical este com
pletat cu jocuri în campionatul re
publican de juniori și în Cupa 
R.P.R 

Actualități
echipei sale, Progresul Oradea, din 
„Cupa 26 iunie", deoarece este ope
rat la picior.

■ Semifinalele Cupei Orașelor 
(tineret 18—23 ani) se vor disputa 
la 3 iulie : Bîrlad — Orașul Stalin 
la Bîrlad și Oradea — Timișoara 
la Oradea.

■ Selecționata asociației Știința 
a făcut ieri dimineață un antrena
ment intens, iar luni va susține »n 
joc de verificare, în vederea meciu
lui cu echipa suedeză Hammărbi. 

și Franjkovic (Belgrad) sînt eli
minați temporar. In min. 5,32 Ar- 
neri scapă singur și înscrie: 
București-Belgrad, 0-1. Un minut 
mai tîrziu, Deutsch se remarcă a- 
părînd un șut puternic tras de 
Brainovic. Eforturile jucătorilor 
romîni de a modifica rezultatul 
sînt răsplătite abia în min. 9,32, 
cînd Simon înscrie fulgerător, ega- 
lind astfel scorul. Pînă la sfîrșitul 
primei reprize echipa Bucureștiului 
mai beneficiază de o lovitură de 
colț rămasă însă fără rezultat.

La reluare tot echipa Bucureștiu
lui are inițiativa, dar din cauza 
eliminării temporare a lui Hospo
dar, oaspeții ridică scorul la 2-1 
în favoarea lor, prin punctul în
scris de Zuzej (min. 11,20). Este 
rîndul oaspeților să rămînă des
completați deoarece Franjkovic este 
și el eliminat temporar. După nume
roase ratări (Simon — de două ori 
— și Zahan care au tras din un
ghiuri prea grele), Bordi fructifică 
o pasă a lui Hospodar, egalînd din 
nou scorul: 2-2 (min. 16,35). In 
continuare, aspectul jocului și sco
rul se mențin egale pînă în min.
18,30, cînd dinh-o acțiune asemă
nătoare cu cea care a dus la în
scrierea golului precedent, Novac 
înscrie cel de al treilea punct pen
tru echipa Bucureștiului. Cu 14 

I secunde înainte de sfîrșitul jocu
lui, bucureștenii își măresc avan
tajul în urma unui reușit schimb 
de mingi între Novac și Hospodar. 
Ultimul înscrie plasat, stabilind 
astfel scorul final la 4-2 în favoa
rea echipei Bucureștiului.

Arbitrului maghiar Lemhenyi, 
căruia îi reproșăm că a lăsat jo
cul prea liber, i s-au aliniat urmă
toarele formații: BUCUREȘTI: 
Deutsch, Novac, Naghi, Zahan, 
Bordi, Hospodar. Simon. BEL
GRAD : Sarenac, Bakasun, Franj
kovic, Zuzej, Arneri, Mohor», Brai
novic.

S-au remarcat Deutsch, Zahan, 
Hospodar (București) și Bakasun, 
Mohoric și Sarenac (Belgrad).

Clasamente
• Du^iă jocul restanță Progresul 

C.P.C.S. — Știința București Și îna
inte de meciul Locomotiva București 
— Dtnamo 8 București, clasamentul 
seriei întîi a categoriei B se prezintă 
astfel :

• In „Cupa de Vară“, după jocul 
Progresul București — Progresul Bucu
rești (tin.) — disputat ieri — și res
tanța știința Cluj — Locomotiva Ti
mișoara — disputată miercuri — cla
samentele sînt următoarele :

1. Locomotiva Buc 10 8 2 0 27: 4 18
2. Met. Uz. tr. O. Stalin

12 7 2 3 21:12 16
3. Progresul Sibiu 12 6 2 4 15:10 14
4. Progresul CPCS Buc.

12 6 2 4 25:20 14
5. Știința Buc.. 12 5 3 4 16:17 13
6. Locom. Craiova 12 5 3 4 11:12 13
7. Metalul București 11 5 2 4 12:16 12
8. Locom. T. Severin 12 4 2 6 12:18 10
9. Dinamo 6 Buc.. 11 3 3 5 9:11 9
10. Stiinția Craiova 12 3 3 6 14:18 9

11. Flacăra Moreni 12 4 1 7 13:19 9
12. FI. roșie Sf. Gh. 12 3 2 7 6:16 8
13. Met.St. R. O. Stalin

12 2 3 7 7:15 7

SERIA I

1. Prog. Buc.
2. Dinamo Orașul Stalin
3. C.C.A.
4. Locomotiva C-ța
5. Progr. Buc. (tin.)
fi. Locom. C-ța (tin.)
7. Dinamo Buc. (tin.)
8. Flacăra Ploești

6 5 1 0 23. 5 11 
5 4 1 • 13: 3 9
5 3 1 1 12: 6 7
5203 31:12 4
6123 12:23 4
5 113 9:21 3
5104 13:14 2
5 1 0 4 4:13 2

SERIA II

1. Fl. roșie Arad 5 3 2 0 13: 4
2. Minerul Petr. 5 3 1 1 7: 3
3. Știința Cluj 5 3 1 1 13: 6
4. Locom. Timiș. 5 2 1 2 9:10
5. Știința Timișoara 5 1 2 2 11:10
6. Avîntul R. (tin.) 5 2 0 3 4:10
7. Locom. Tg. Mureș 5 1 1 3 3:10
•. Avîntul Reghin 5 1 • 4 2: 9



Unul din numeroasele atacuri reușite ale echipei Finlandei. in 
tntilnirea susfinută ieri eu repreze nlattva Austriei.

Foto: I. MiHAICA

alitate. învingătorii au avut cei 
mai buni jucători în Tesar, Mușii, 
Schwartzkopf, în timp ce în echi
pa jugoslavă au ieșit în eviden
tă : Mikina și Stojmirovic.

Arbitru: Nagy (R.P.U.Ț.
R.P. BULGARIA — U R.S.S. 
3-2 (11—15; 15-13; 15—12;

7—15; 15—10)
Intîlnireia dintre echipele R. P. 

Bulgaria și U.R.S.S. nu a desmin- 
țrt așteptările și a oferit un spec
tacol excepțional, atît jwtin desfă
șurarea fazelor, cit și prin palpi
tanta evoluție a scorului. Intr-a
devăr, cu excepția setului patru 
(cîștigat de echipa U.R.S.S. la 7). 
celelalte seturi au fost deosebit de 
echilibrate, iar scorul a avut fluc
tuații cu totul surprinzătoare. In 
primul set, de pildă, echipa Uni
unii Sovietice a condus cu 8-1 și 
12-3, dar jucătorii bulgari au re
montat pînă la trei puncte dife
rență. In al doilea set a fost rîn- 
dul echipei R. P. Bulgaria să con-

Clasamentele după nouă zile de întreceri
*umeul masculin pentru locurile I—VEI

1. R. CEHOSLOVACA 6 5 1 17: 5 306:218 5
II. R. P. BULGARIA 6 5 1 16: 9 318:288 5

Iii. U R.S.S. 6 4 2 15: 9 332:289 4
IV. R. P. ROMÎNA 6 4 2 15:10 330:288 4
V. R.P.F. JUGOSLAVIA 6 3 3 14:13 343:344 3
VI. R P. POLONA 6 2 4 9:14 259:285 2

VII. R. P. UNGARA 6 1 5 6:17 252:314 1
VIII FRANȚA 6 0 6 3:18 191:305 0

Turneul pentru locuri?© 3X—XI’’ 
Clasament final

---------—■

IX ITALIA 5 5 0 15: 5 281:192 5
X R.P ALBANIA 5 3 2 13: 8 283:254 3

XI FINLANDA 5 3 2 12: 8 249:229 3
XII BELGIA 5 3 2 11: 9 252:212 3

XIII AUSTRIA 5 1 4 6:14 181:283 l
XIV EGIPT 5 0 5 2:15 165:241 0

Campionatul eurcpean feminin
I R. CEHOSLOVACA 4 4 0 12: 6 238:195 4

II U.R.S.S. 4 3 1 11: 3 194:131 3
III R.P. POLONA 4 3 1 11: 7 237:210 3IV R.P. ROMINA 4 2 2 8: 8 193:208 2

V RP. BULGARIA 4 0 4 6:12 196:241 0VI R.P. UNGARA 4 0 4 0:12 107:180 0

(Urmare din pag. 1) 
ren adăugîndu-se cele ale condu
cătorului tehnic de pe margine.

In ceea ce privește setul ultim, 
scorul ne scutește de comentarii 
și ne susține afirmația de la în
ceput : jucătorii noștri au dovedit 
iar că pot, atunci cînd vor. Ieri, 
însă, era necesar să vrea la 2-0, 
după cum mult mai utili îi era 
echipei noastre în acest campionat 
o victorie cu 3-0 decît una cu 3-2. 
In același timp e necesar să fie 
îmbunătățită dublarea jucătorilor 
angrenați în lupta la fileu, iar în 
atac reprezentanții noștri trebuie 
să acționeze cu mai multă varie
tate și, în orice caz, pentru a evita 
să tragă mingi în blocaj — așa 
cum au făcut ieri — să privească 
în terenul advers atunci cînd lo
vesc balonul. Adică să facă exact 
ce a făcut echipa R.P.U. în ofen
sivă.

Dintre jucătorii celor două for
mații s-au remarcat: Crivăț, Ni- 
colau (R.P.R.), Antalpeter și Ne
meth (R.P.U.). Arbitru: Lacomblez 
(Belgia).
R. CEHOSLOVACĂ—R.P.F. JUGO

SLAVIA 3-1 (14-1-6; 17-15;
15-8 ; 15-7)

Voleibaliștii cehoslovaci și cei 
jugoslavi au desfășurat una din 
cele mai valoroase întîlniri ale 
campionatului. In decursul parti
dei am putut urmări acțiuni de un 
înalt nivel tehnic, ambele echipe 
desfășurînd un joc complet. Deși 
condusă în primul set cu 14-9, re
prezentativa R.P.F. Jugoslavia a 
reușit să remonteze diferența și să 
cîștige setul, după o luptă acerbă, 
cu 16-14. In seturile următoare 
lupta a fost la fel de interesantă, 
dar totdeauna voleibaliștii ceho
slovaci au reușit să forțeze ritmul 
jocului spre sfîrșitul fiecărui set și 
cîștigînd seturile 2, 3 și 4, să ob
țină astfel o victorie pe deplin 
meritată. Meritele învingătorilor 
constă în aceea că au reușit să 
furnizeze totdeauna atacului mingi 
utilizabile. In același timp, dubla
jul echipei cehoslovace a funcțio
nat mult mai bine decît cel a! e- 
chipei jugoslave. care a fost sur
prins deseori de mingile plasate 
de voleibaliștii cehoslovaci. Echipa

Programul ultimelor jocuri

TEREN I (central)

ora 8J0: R. P. Rornină — R 
Cehoslovacă (f)
R.P. Ungară — Fran
ța (m)

ora 1640 U.R.S.S. — R. P. Polo
nă (f)
R. Cehoslovacă — R. P. 
Bulgaria (m)
U.R.S.S. — R. P. Po
mină (m)

Urmează festivitatea de închi
dere a celei de a IV-a ediții a 
Campionatelor europene de volei 
și decernarea premiilor.

TEREN III

ora 840: R. P. Polonă — R.P.F. 
Jugoslavia (m)
R. P. Bulgaria — R. P. 
Ungară (f)

R.P.F. Jugoslavia a jucat eu a- 
ceeași regularitate la fileu, însă 
de data aceasta defensiva ei n-a 
mai funcționat cu aceeași punctu-

ducă Ia mare diferență (10-3, 14- 
7), dar jucătorii sovietici s-au a- 
propiat pînă la 13-14. In al trei
lea set, avantajul ta scor a alter
nat la diferențe mici, iar în al pa
trulea set victoria a revenit la di
ferență categorică echipei U.R.S.S.

Setul decisiv a supus pe jucă
torii celor două echipe la eforturi 
maxime. Pentru fiecare- servici sau 
punct s-a luptat pînă la epuizare.

Echipa Uniunii Sovietice a con
dus cti 4-0. dar jucătorii bulgari 
egalează și iau conducerea cu 7-6. 
Totuși, echipele schimbă terenul la 
8-7 pentru echipa U.R.S.S. Din 
nou, reprezentativa R.. P. Bulga
ria egalează și mai tîrziu ia con
ducerea cu 12-8. Avantajul este 
hotărîtor pentru rezultatul final, 
mai ales că jucătorii bulgari se 
dovedesc mai calmi, mai deciși și 
mai siguri în acțiuni.

Victoria finală a revenit echipei 
R.P. Bulgaria, care a făcut o par
tidă excelentă, realizînd astfel o 
performanță prin care a devenit, 
alături de echipa R. Cehoslovacă, 
pretendentă la titlul de campioa
nă a Europei.

S-au evidențiat: Pondalov, L. 
Ghiuderov, B. Ghiuderov, Lecev 
(R. P. Bulgaria), Reva, Cesnokov, 
Ândreev (U.R.S.S.).

Arbitru: Menel (R.P. Polonă).

Fază din meciul Italia — RP Al banta. In al ac, echipa Italiei
' Foto; I. MIHAICA

Rezultate excepționale in concursul atletic
MOSCOVA, 25 (prin telefon). 

Stadionul Dinamo din Moscova 
găzduiește în aceste zile cel mai 
mare concurs atletic internațional 
al anului 1955. La întreceri parti
cipă atleți și atlete din 12 țări ale 
Europei. In prima zi de concurs 
au fost înregistrate o serie de per
formanțe excepționale Dintre a- 
cestea, pe primul loc se situează, 
desigur, rezultatul de 46,0 sec. re
alizat de Ardalion Ignatiev în 
proba de 400 m., cu care el a ega
lat recordul european deținut de 
Harbig. Dintre atleții noștri, cea 
mai frumoasă comportare a avut-o 
Iolanda Balaș, care cu 1,65 m. (re
cord R.P.R. egalat) a ocupat pri
mul Ioc la săritura în înălțime 
Dumitru Constantin a aruncat cio
canul la 57,81 m., stabilind astfel 
un nou record al țării noastre, iar 
Ion Opriș a alergat 110 m. gar
duri în 14,4 sec. (la 0,1 sec. de 
record). Iată rezultatele înregis
trate : BARBAȚ1: 100 tn.: Barte-

niev (U.R.S.S.) 10,6; Tokarev
(U.R.S.S.) 10,7; Mandelbaum
(U.R.S.S.) 10,8; 400 m.: Igna
tiev (U.R.S.S.) 46,0, record euro
pean egalat, nou record unional; 
Adatnik (R.P.U.) 47,5; Makomaski 
(R.P.P.) 47,7; Branstroem (Sued.) 

.47,8; 800 m. : Boysen (Norvegia) 
1:48,5; 110 m. g.: Stolearov
(U.R.S.S.) 14.3; Opriș (R.P.R.)
14,4; Bulancik (U.R.S.S.) T4,5; 
Petrov (U.R.S.S.) 14,6; Bogatov 
(U.R.S.S.) 14,6; Jukola (Fin.) 14,9; 
lungime: Foldessi (R.P.U.) 7,41 ; 
Grigoriev (U.R.S.S.) 7,24; Laskin 
(U.R.S.S.) 7.17; înălțime: Ste
panov (U.R.S.S.) 2,00; Sitkin
(U.R.S.S.) 1,96; Nilsson (Sued.) 
1,96; Soter (R.P.R.) 1,96; disc: 
Grigalka (U.R.S.S.) 53,16; Con- 
solini (Italia) 52,90; Szecseni 
(R.P.U.) 49,80; Heinaste (U.R.S.S.) 
49,57; Butenko (U.R.S.S.) 48,26; 
ciocan: Krivonosov (U.R.S.S.)
63,75 (a mai avut încă două arun-

de la Moscova
cări peste 63.00 m.) ; Redkin 
(U.R.S.S.) 59,23 ; Strandli (Norv.) 
59.17; reprezentantul nostru Du
mitru Constantin s-a clasat pe lo
cul 7 cu 57,81 m.; FEMEI : 100
m.: Stubnik (R.D.G.) 11,6; Poli- 
nisenko (U.R.S.S.) 11,9; Itkina
(U.R.S.S.) 11,9; Restkova (U.R.S.S.) 
12,0; Vinogradova (U.R.S.S.) 12,1; 
Safronova (U.R.S.S.) 12,2; 80 m. 
g.: Martînenko (U R.S.S.). 11,1; 
Golubniceaia (U.R.S.S.) 11,2; Er
molenko (U.R.S.S.) 11,3 ; Alexan
drova (U.RSS.l 11,4; Donenkova 
(U.R.S.S.) 11,4; Errseeva (U.R S S.) 
11,5; înălțime: Iolanda Balaș 
(R.P.R.) 1.65: Larking (Suedia)
1,62; Karls (U.R.S.S) 1,62; Pisa
reva (U.R.S.S.) 1,62; Mocilina
(U.R.S.S.) 1,62; Kosova (U.R.S.S.) 
1,54.

întrecerile acestui mare concurs 
internațional continuă astăzi după- 
amiază pe stadionul Dinamo din 
Moscova.

Maria Taitiș pe locul doi în concursul 
internațional de scrimă de Ia Budapesta

Budapesta, 25 (prin telefon). 
Reprezentanta țării noastre, Maria 
Taitiș a obținut un strălucit suc
ces în concursul internațional de 
scrimă desfășurat astăzi în sala 
Sportcsarnok din Budapesta. Par- 
ticipînd la primul său concurs de 
floretă cu arbitraj electric, Maria 
Taitiș a reușit să ocupe locul doi 
în întrecerea cu cele mai bune 
floretiste din lume. Din cele 17 
asalturi pe care le-a susținut în 
decurs de o zi, Maria Taitiș a 
reușit să rfștige 12, iar alte trei 
asalturi le-a pierdut la limită (3-4). 
Printre învinsele Măriei Taitiș se 
numără campioana Franței, Garih- 
le, de care a dispus cu 4-0, cam
pioana Austriei, Mfiller-Preiss, pe 
care a întrecut-o cu 4-2 și cam
pioana R.P. Ungare, Domolki, pe 
care a învins-o tot cu 4-2. Trăgă- 
toarea noastră a fost pe punctul 
de a obține primul loc, însă în a- 
saltul cu cîștigătoarea concursului, 
M. Eleck (R.P.U.) după ce a con
dus cu 3-1, a fost învinsă la li
mită cu 3-4.

Cea de a doua trăgătoare, care 
a reprezentat țara noastră, Olga 
Orban, a avut de asemenea o com

portare lăudabilă reușind să în
vingă pe cele două rutinate tră
gătoare ale Italiei, Saneli și Ce
sari. Olga Orban a ocupat locuț 
16 în această grea întrecere.

Iată rezultatele individuale ale 
Măriei Taitiș: Preiss (Austria) 
4—2, Cesari (Italia) 4—2, Garihle 
(Franța) 4—0, Kovacs - Nyary 
(R.P.U.) 4—0, Szabka (R.P.U.) 
4—2, Morvay (R.P.U.) 4—2, Filz 
(Austria) 4—2, Domolki (R.P.U.) 
4—2, Szakovics (R.P.U.) 4—1, Ke- 
iemen (R.P.U.) 4—2, Banvolgyi
(R.P.U.) 4-1, Olga Orban (R.P.R.) 
4—2, Bernheim (Franța) 1—4, 
Kiss (R.P.U.) 1—4, Rieder (Elve
ția) 3-4, Saneli (Italia) 3-4, M. 
Eleck (R.P.U.) 3-4.

Primele trei locuri ale acestui 
concurs internațional au fost ocu
pate astfel: 1. M. Eleck (R.P U.) 
13 victorii, 2. Marîa Taitiș (R P.R.) 
12 victorii, 3. Morvay (R.P.U.) 11 
victorii.

Duminică dimineața, la ora 8, 
vor începe întrecerile de floretă 
bărbați cu arbitraj electric. Țara 
noastră este reprezentată de ma
eștrii sportului Tudor Ilie și Zoi- 
tan Uray.

TUDOR ILIE

Jucători de tenis din R. P. R. au plecat in R. P. Polonă
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala plecînd cu avionul în R. P. 
Polonă un lot de jucători de tenis 
din R.P.R.. care va susține mai 
multe întîlniri prietenești cu cei 
mai valoroși jucători polonezi. De

legația sportivilor romîni cuprinde 
pe T. Bădin, C. Zacopceanu, Gh. 

Cobzuc, Al. Bardan, [rina Ponova,
Julieta Namian și alții.

(Agerpres)

FOTBALUL PESTE HOTARE
MECIURILE INTERNAȚIONALE 

DE AZI
• Azi se dispută la Stockholm 

meciul internațional dintre repre
zentativele Uniunii Sovietice și Sue
diei. Echipa probabilă a U.R.S.S. 
este următoarea: Iașin — Kuzaețov, 
Bașașkin, Sedov — Netto, Petrov — 
Rîjkin, Emîșev, Simonian, Salnikov, 
Ilin. Echipa Suediei râmîne ne
schimbată față de cea care a jucat 
în compania echipei R. P. Romîne, 
cu excepția liniei de atac, unde 
vor reintra Sandeli și Sandberg. 
Meciul va fi condus de arbitrul en
glez Ling. După cum se știe, în pri
ma întîlnire desfășurată anul trecut 
la Moscova, echipa U.R.S.S. a învins 
cu 7-0.

Tot azi se va desfășura la Mosco
va întîlnirea dintre reprezentativele 
secunde ale U.R.S.S. și Suediei.

• La Sofia se întîlnesc primele 
formații ale echipelor R. JJ. Bulga
ria și R. P. Polone, iar lă Rzeszow 
(R. P;, Polonă) va avea loc întîlni
rea dintre reprezentativele secunde.

• La Belgrad se întîlnesc repre
zentativele R.P.F. .Iugoslaviei și El
veției. Fotbaliștii jugoslavi care au 
învins recent Italia la Torino cu 4-0, 
au prima șansă. Echipa Elveției a 
fost învinsă duminica trecută la Ge
neva cu 3-0 de reprezentativa Spa
niei.

DE PRETUTINDENI
• Echipa Honved, campioana R.P, 

Ungare, a plecat joi la Milano pen
tru a susține o întîlnire amicală cu 
echipa F. C. Milan, campioana Italiei 
pe anul 1955. Din echipa maghiară 
fac parte, printre alții, Farago, Lo- 
rant, Bozsik, Kocsis, Puskas, Czibor, 
Budai, etc.

• Campionatul Italiei a luat sfîr- 
șit. Iată situația primelor patru 
echtpe în clasament:

1. F. C. Milan
2. Udinese
3. Roma
4. Bologna

34 19 10 5 01:36 48
34 16 12 6 56:42 44
34 13 15 6 53:39 41
34 15 10 9 58:47 40

•A luat sfîrșit 
R.P.F. Jugoslavia, 
melor cinci echipe

1. Haiduk Split
2. Beogradski S.K.
3. Dinamo Zagreb
4. Steaua Roșie

Belgrad
6. Partizan Belgrad

și campionatul 
Iată* situația pri- 

în campionat:

26 16 6 4 69:?7 30
26 15 6 5 61:43 36
26 14 6 5 54:50 34

26 14 S 7 57:36 33
26 12 6 8 58:36 30

• Clasamentul primelor cinci 
echipe după terminarea turului cam
pionatului de fotbal al R. Ceho
slovace se prezintă astfel:

1. U.D.A Praga 
î. Slovan Bratislava
3. Spartak Sokolovo

4. Tatran Presov
5. Dinamo Praga

11 8 2 i 23: S 18
11 8 1 2 26: 4 17
11 5 3 3 25:17 13
11 5 3 3 14:10 13
11 5 t 5 16:22 11

• In cursul lunii iulie echipa bra
ziliană Botafogo va juca în R. Ceho
slovacă Ia Praga, Bratislava și Os
trava. Tot în cursul lunii iulie echi
pele cehoslovace vor întreprinde 
turnee în U.R.S.S., R. P. Ungară, 
R. P. Polonă. R. P. gomînă, R. P. 
Bulgaria, R.P.F. Jugoslavia, Dane
marca, Norvegia și Franța. Echipa 
reprezentativă a R. Cehoslovace va 
juca la 26 septembrie la Praga, cu 
reprezentativa Belgiei.

• Duminica trecută, la Copenha
ga, Danemarca a învins Finlanda cu 
2-1.
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