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Sportul, tovarăș nedespărțit in zilele de vacanță după Întrecerea celor mai bune echipe de volei din europa
ȘCOLARII de pe întreg cuprin

sul patriei se află in va
canța de vară. Cite visuri 

dragi iți așteaptă împlinirea 
în zilele acestei binemeritate pe
rioade de odihnă Școlărească! Și 
toate aceste pianuri, aceste vise 
se înfăptuiesc întocmai. In grija 
sa nemărginită față de copii, 
statul democrat-popular a creat 
toate condițiile pentru ca pionierii 
și școlarii să petreacă o vacanță 
frumoasă. plină de bucurii. In a- 
ceste zile, la Tușnad, Sovata, 
Govora și Călimănești se aud 
glasurile vesele, pline de voie bună, 
ale elevilor fruntași ai școlilor me
dii și pedagogice care iau parte la 
taberele organizate în aceste lo
calități. Alte mii de elevi au por
nit în excursiile turistice de 4 zile 
organizate cu sprijinul C.CS — 
Muntele Roșu, Peștera, Vîrful cu 
Dor, Piatra Arsă. Caraimanul, Ra- 
răul, Păpușa, Cheile Turzii. Iată 
cîteva din locurile minunate pe ca
re Ie vizitează elevii în aceste 
excursii.

Vacanța este interesantă și pli
nă de bucurii și pentru elevii care 
rămîn in orașe. Ei se distrează a- 
cum de minune în taberele orășe
nești, care funcționează pe toată 
durata vacanței. Programul acestor 
tabere cuprinde muite lucruri atră
gătoare. Se organizează festivaluri, 
întîlniri cu personalități de seamă 
ale vieții artistice și culturale, vi
zionări de filme și spectacole tea
trale, întreceri sportive, excursii în 
împrejurimile orașului. Pasionații 
constructori de aero și navo mo
dele nu și-au întrerupt rodnica ac
tivitate în timpul vacanței. Dim
potrivă, ei petrec noi ceasuri de 
desfătare, lucrind în cadrul cercu
rilor ce s-au înființat pe lingă ta
berele orășenești sau care există 
în prezent Ia palatele și casele 
pionierilor

Sportul este un tovarăș nedes
părțit al pionierilor și școlarilor 
în timpul vacanței. De pe vremea 
cînd nici nu terminaseră exame
nele, mulți copii plănuiau să 
meargă în fiecare zi de vacanță 
la ștrand să „bată" mingea de fot
bal sau de baschet, să joace tenis. 
Aproape că nu există școlar care 
să nu vrea să practice vreun sport 
în vacanță. Sarcina taberelor o- 
rășenești este de a canaliza pe un 
drum bun această dorință firească. 
Trebuie create toate condițiile pen
tru ca taberele să devină cel mai 
important centru de activitate spor
tivă pe timpul vacanței. Acest lucru 
este cu putință. Pe terenurile și în 
sălile sportive ale școlilor se pot 
organiza antrenamente și întreceri

Intilnirea de polo pe apă U.R.S.S. -R.P. F. Jugoslavia
MOSCOVA 27 (Agerpres). TASS 

transmite:
La 25 iunie a sosit la Moscova 

echipa selecționată de polo pe apă 
a Iugoslaviei, una dintre cele mai 
bune din lume.

„...Avem prieteni în Rusia”
CAIRO, 27 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 22 iunie a sosit la Cairo, ve

nind de la Moscova, echipa selec
ționată de haltere a S.U.A. „Le 
progres social" publică textul unei 
convorbiri cu Stanczyk, unul din 
membrii echipei americane.

Stanczyk a subliniat marele in
teres pe care l-a stîrnit în rîndul 
amatorilor de sport sovietici, sosi
rea în U.R.S.S. a echipei haltero- 

de volei, baschet, gimnastică, te
nis de masă, șah. Cu sprijinul ai- 
sociațiilor sportive, taberele vor pu
tea pune la dispoziția elevilor, în 
cursul dimineții, stadioanele și te
renurile pentru practicarea fotba
lului, atletismului, handbalului. In 
afară de acestea, iată ce program 
interesant și-a alcătuit pe linie 
sportivă tabăra care funcționează 
în Capitală pentru elevii de la 
școala medie Nr. 8 fete și 7 
băieți : o excursie la Snagov și 
excursii de cîteva zile în munți, cu 
prilejul cărora se organizează în
treceri sportive, sint trecute nor
me G.M.A. și F.G.M.A., o sparta- 
chiadă a clubului în cinstea zilei 
de 23 August, întîlniri sportive cu 
echipele altor tabere și cu echipe 
ale tinerilor muncitori din raion.

Acum, cind în întreaga lume ti
neretul se pregătește pentru cel de 
al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Var
șovia și gîndurile elevilor noștri 
se îndreaptă spre Festival ; în dra
gostea cu oare se amenajează în 
cadrul fiecărei tabere „Colțul Fes
tivalului", în reuniunile în care se 
vorbește despre viața și lupta ti
neretului lumii, în entuziasmul cu 
care vor ajuta la strîngerea spi
celor și a recoltei în GAS și 
G.A.C., în toate acestea se oglin
dește dorința elevilor patriei de a 
intim pina cu cinste Festivalul.

Cit mai multe competiții sportive, 
cît mai multe excursii, cit mai 
mulți elevi atrași în activitatea 
sportivă în timpul vacanței I In a- 
cest fel, și pe tărîm sportiv Festi
valul va fi întimpinat cu cinste.

Buna desfășurare a activității 
sportive in timpul vacanței depinde 
nu numai de felul cum se preo
cupă de această problemă taberei? 
orășenești și taberele din localită
țile climaterice. Comitetele C.F.S. 
și colectivele sportive au și ele da
toria să sprijine activitatea spor
tivă școlărească în timpul vacan
ței, punînd la dispoziția elevilor te
renuri și instalații sportive, instruc
tori și ajutîndu-î în organizarea 
diferitelor manifestări cu caracter 
sportiv. Vacanța este un prilej mi
nunat de a recruta noi elemen'e 
pentru practicarea înotului. Fără 
o strînsă legătură între comitetele 
C.F.S. și colectivele de conducere 
ale taberelor școlărești^ nu se va 
putea asigura o mobilizare cores
punzătoare la centrele populare de 
înot.

Școlarii trebuie să se întoarcă din 
vacanță mai voinici, cu trupul oțe- 
lit, cu noi puteri de muncă. Sportul, 
acest prieten drag de totdeauna, 
dar mai ales din zilele de vacanță, 
îi va ajuta și de data aceasta.

Sportivii iugoslavi vor susține 
două întîlniri prietenești cu echi
pa reprezentativă de polo pe apă 
a U.R.S.S. Meciurile vor avea loc 
în zilele de 29 iunie și 1 iulie, în 
bazinul Clubului sportiv central al 
Ministerului Apărării al U.R.S.S.

fililor americanii. „Sportivii ameri
cani — scrie corespondentul — 
sini Incîntafi de primirea făcută 
in timpul șederii lor în Uniunea 
Sovietică. Peste tot halterofilii 
americani au fost primiți cu căl
dură de oamenii sovietici".

Stanczyk a declarat corespon
dentului: „Putem spune acum că 
după această vizită avem prieteni 
in Rusia".

învingătorilor 
trofeelor lingă

Echipele pără
sesc pe rînd tere
nul scăldat în lu
mina reflectoarelor, 
în timp ce miile de 
spectatori. în pi
cioare, aplaudă 
pe cei pe care i-au 
urmărit în între
ceri timp de 10 
zile... In brațele 

strălucește metalul 
roșul florilor... Vîn- 

tuil flutură mătasea steagurilor 
multicolore... Cea de a IV-a ediție 
a Campionatelor europene de volei 
ia sfîrșit.

La masa presei, ANDRE CHAIL
LOT, trimisul special al publica
țiilor franceze „Liberalion" și „Mi- 
ro>ir Sprint" își notează cu scriau-i 
mărunt fiecare amănunt af ultimu
lui act al întrecerilor celor mai 
bune echipe de volei de pe conti
nentul nostru. întoarce încă o pa
gină, apoi spune emoționat cetor 
din jur :

„A fost un final minunai, demn 
pentru întrecerile la care am fost 
martor. Campionatele s-au încheiat 
într-o atmosferă de adevărată săr
bătoare, mar ci nd încă odată spi
ritul în care s-au desfășurat: spor
tivitate, prietenie, chiar fraternita
te. Poate acest ultim termen să ne 
fie drag nouă, francezilor, dar este 
expresia cea mai potrivită pentru 
felul In care au decurs întrecerile, 
învingători și învinși, cu toții s-au 
înțeles de minune atît pe terenul de 
joc, cît și în toate celelalte clipe 
pe care le-au petrecut aci, în capi
tala Rominiei. De altfel, acum cîte. 
va momente, președintele Federației 
internaționale a exprimat just ide- 
ia că aci s-a făcut totul pentru ca 
voleiul să devină al tuturor. Adaug, 
minunata imagine a felului in care 
a fost pregătită întrecerea, a acelor 
amănunte care îți rămîn mereu In 
minte, pe care le porți mult timp 
pretutindeni cu, tine".

Andre Chaillot se dovedește nu 
numai posesorul unei pene iscusite, 
ci și un talentat vorbitor. Entuzias 
mat de frumoasa festivitate, ed re
marcă noi și noi amănunte, pe care 
cititorii săi le vor afla din repor
tajele și cronicile pe care le-a 
tmanamis.

Dar, cum este șj normal, la sfîr- 
șitul unei competiții dorești să afli 
cît mai multe păreri. Iată ide p4dă 
pe cea a antrenorului echipei mas
culine a Republicii Cehoslovace, 
noua campioană europeană, IOZEF 
KOZAK:

„In mare măsură succesul cam
pionatelor a stat în eforturile pe 
care le-au depus gazdele noastre, a 
grijii pe care au arătat-o față de 
felul In care urmau să se desfă
șoare întrecerile.

Consider, de asemenea, că între
cerile la care am luat parte au re
prezentat în același timp cel mai 
înalt nivel atins pînă acum în spor
tul nostru. S-au întrecut echipe cu 
o valoare ridicată, aș putea spune, 
chiar foarte ridicată. Vorbesc desi
gur despre echipele masculine, clasa 
te pe primele 7 locuri, ca și de cele 
feminine a căror întrecere a rivali
zat de multe ori cu competiția rezer
vată băieților. S-au cerut compo- 
nenților echipelor masculine efor
turi extraordinare: aproape în fie
care zi un joc greu, de multe zeci 
de minute. Poate, pentru viitoa
rele întreceri ar fi bine ca echipele 
să fie 'împărțite in două grupe: pri
ma a formațiilor care practică un 
joc de nivel ridicat șt cea de a 
doua în care să se întilnească echi
pele mai slabe. Dacă nu mă înșel, 
așa s-a procedat la campionatele 
mondiale de hochei.

Multe din echipele care s-au în
trecut la București practică un vo
lei modern, bazat atît pe atac cît 
și pe apărare. Din acest grup fac 
parte in primul rind echipele 

U.R.S.S., R. Cehoslovace, R. P. 
Romine. R. P. Bulgaria. Cred insă 
că multe din formațiile cele mai 
bune n-au făcut încă suficiente efor
turi pentru ridicarea nivelului teh
nic al jucătorilor lor. Nu poți apli
ca diferite principii tactice cînd ju
cătorii tăi nu sint tehnicieni aproa
pe desăvtrșrți. Pe un drum In care 
să se pună accentul pe pregătirea 
tehnică vreau să merg eu și în 
viitor..."

Discu'.ind despre victoria echipe
lor Republicii Cehoslovace, Iozef 
Kozak spune:

„Sportivii și sportivele noastre 
au luptat cu însuflețire pentru a 
obține victoria în aceste campio
nate F'-l’ na noastră fem'ninâ a In-

Paul Libaud, președintele Federa
ției internaționale de volei, vorbind 
la solemnitatea de închidere a ce
lei de IV-a ediții a Campionatelor 

europene de volei.

vins in meciul cu echijia Uniunii 
Sovietice, pentru că adversarele 
și-au bazat jocul numai pe cele 
două trăgătoare, Ciudina și Oze
rova, în special pe prima, au încer
cat să joace în forță, enervîndu-se 
atunci cînd au întilnit un blocaj și 
o apărare ermetică. Dacă toate 
componentele echipei Uniunii Sovie
tice ar fi tras sau ar fi încercat să 
plaseze, rezultatul ar fi fost altul, 
deoarece efectiv formația lor e mai 
puternică. Cu formația masculină a 
Uniunii Sovietice lucrurile stau alt
fel. Pentru unii e poate chiar de 
neînțeles cum voleibaliștii sovietici,

Declarațiile făcute de Paul Libaud și Julien Lenoir
După încheierea celei de a IV-a 

ediții a campionatelor europene 
de volei, secretarul general al Fe
derației internaționale de volei, 
Julien Lenoir (Franța) și-a îm
părtășit impresiile sale unui co
respondent al Agenției Romîne de 
Presă „AGERPRES".

„S-a încheiat o minunată com
petiție sportivă, care ne va lăsa 
multe amintiri plăcute. Organiza
torii romîni și-atț arătat din nou 
marea lor pricepere. Terenul a- 
menajat în parcul sportiv Dinamo 
cu tribunele mereu arhipline a 
fost o adevărată probă de inge
niozitate și bun gust. Popularita
tea de care se bucură voleiul în 
Rominia a depășit așteptările 
noastre M-a impresionat mult 
faptul că într una din zile peste 
10.000 de spectatori au suportat o 
ploaie torențială, dar n-au părăsit 
tribunele, arătînd același entu
ziasm pentru jocul care li se o- 
ferea. Intîlnirile din campionat au 
dat loc la lupte dîrze și foarte 
spectaculoase, iar surprizele ivite 
pe parcurs uu făcut ca interesul 

cei care au făcut ca acest sport să 
facă progrese atît de însemnate,, 
s-au prezentat mai slab pregătiții 
ca de obicei. Există totuși o expli
cație. Este vorba de întinerirea', 
echipei, care a dus la situația ca, 
tinerii ei componențe să nu aibă su
ficientă experiență pentru un tur
neu atît de greu. Acești tineri au. 
însă mari calități pentru ca în vii
tor să obțină performanțe superi
oare. Pentru noi, învingătorii de 
astăzi, se ridică noi sarcini. Va tre
bui să ne pregătim în viitor și mai 
serios, să găsim metodele cele mai 
potrivite, deoarece mi-am dat sea
ma aci că și alte echipe au mari 
posibilități de progres, devenlndu-ne 
astfel adversari de temut".

Antrenorul dte stat pentru volei 
aii Uniunii Sovietice, VALENTIN 
FILIPOV ne a împărtășit și el pă
rerile sale:

„Organizare perfectă I Valoare 
mult, mult crescută t Cred însă că 
echipele pe care le-am văzut jucînd 
la București mai au încă mari posi
bilități. M-a impresionat omogeni
tatea, disciplina și puterea de lup
tă a echipelor cehoslovace, pe care 
le felicit încă odată pentru jocul lor 
frumos. Echipele noastre n-au reu
șit performanțele pe care le aștep
tam, în schimb am clștigat aci o 
convingere în plus: trebuie să ai 
mereu la îndemînă multe elemente 
tinere, care, treptat, treptat, să în
magazineze experiența multor ani. 
Altfel, un loc IV umbrește o peri
oadă de succese de opt ani. Dar, 
vom face totul pentru ca perfor
manțele noastre să crească din 
nou. Sportul nostru are un rezervor 
nesecat din care să-și tragă pute
rile, sportul de mase. Ne-a plăcut 
foarte mult comportarea echipei 
masculine a Romîniei, care a cuce
rit pe merit locul II. Mai sint însă 
multe de făcut pentru ca echipa să 
joace și mai bine. Iar echipa femi
nină va trebui să devină a jucătoa
relor tinere".

Arbitrul jugoslav ZEC ZIVO- 
ZIN clasifică pe cei mai buni ju
cători și cele mai bune jucătoare ale 
campionatelor :

„La băieți —Nil Fasahov, Mușii, 
Roman... La fete — Moiseeva, Stul- 
cova, Miroslava Rotula... De fapt, 
ar trebui să se organizeze un ple
biscit în această direcție, deoarece 
chiar eu însumi mă îndoiesc, în 
unele clipe, că am indicat ordi
nea cea mai bună. La un joc de 
echipă lucrul acesta este destul le 
greu de realizat, dar cred că p: ori
cine l-a impresionat jocul lw Fa
sahov sau cel prestat de Bella 
Stulcova..." 

să se mențină pînă în ultima zi. 
Au cîștigat echipele cehoslovace, 
care au avut avantajul omogeni
tății și calmului cu care au trecut 
ceie mai dificile momente, totuși 
formațiile R P Bulgaria, R.P.R. 
U.R.S.S, și R P.F. Iugoslavia nu 
sînt cu nimic inferioare celor ce
hoslovace și în viitor ori care din 
ele va putea să cîștige"

Paul Libaud (Franța), președin
tele Federației internaționale de 
volei, care a venit specia] de la 
Paris să asiste la jocurile finale, 
a declarat: „Organizarea irepro
șabilă a acestei competiții și cali
tatea partidelor disputate ne bu
cură nespus pe noi cei îndrăgos
tiți de acest sport. Acum putem 
susține că voleiului trebuie să i 
se recunoască calitatea de sport 
de masă. Cei 20 000 de spectatori 
care au asistat în ultimele 2 zile 
la campionatele de la București 
(dacă tribunele ar fi fost mai 
mari probabil numărul lor ar fi 
crescut) sînt o dovadă concluden
tă de larga popularitate a acestui 
sport,



La Electroputere Craiova

Înaintea ultimelor două etape ale campionatului republican 
de mare fond pe Dunăre

' De cîteva săptămâni, pe terenurile 
?lde sport ale fabricii Electroputere 
'Cra-'ova se desfășoară o vie acti
vitate sportivă. Mai mult de 500 
>de tineri se întrec în cadrul Cori’ 
«cursurilor Sportive ale Tineretului.

Concursurile Sportive ale Tmere- 
ftu’ui constituie, pentru colectivul 
isportiv Metalul-Electroputere, punc
tul de plecare către o activitate 
sportivă continuă. Se știe ca, pînă nu 
de mult, în această mare întreprin
dere sportul nu se bucura de o 
prea mare popularitate. Cum de a 
ireușit atunci colectivul Metalul 
Electroputere să angreneze în în- 

’treceri un număr atît de mare de 
muncitori? Răspunsul la această în
trebare este colaborarea cu organi
zația U.T.M.

După primirea instrucțiunilor a- 
suwa modului cum vor trebui or
ganizate întrecerile, organizația 
LI.T.M. și consiliul colectivului 
sportiv au ținut o ședință, iar apoi 
regulamentul a fost prelucrat în 
organizațiile U.T.M. pe secții și 
cu sportivi! colectivului. Apoi, a 

Tost formată comisia de organizare 
munca a început.

Cunoscînd că unul din factorii 
principali ai succesului într-o com
petiție sportivă o constituie popu
larizarea, comisia de organizare a 
Concursurilor Sportive ale Tine
retului a muncit în consecință Au 
fost tipărite zeci de afișe, au fost 
confecționate panouri, iar gazetele 
de perete au publicat în perm a- 
xență articole mobilizatoare. De

Numeroase întreceri sportive 
in cinstea Festivalului de la Varșovia

însemnate sini realizare obți
nute de tinerii muncitori ai Ate
lierelor C.F.R. Palas Constanța 
în cinstea Festivalului Mondial al 
’Tineretului și Studenților de la 
IVarșovia. La concursurile sportive 
a participat pînă acum un mare 
număr de muncitori și muncitoare. 
La probele atletice au luat parte 
80 de tineri. Concurînd pentru pri
ma oară, Nicolae Ioica, de la 

■secția vagoane, a reușit să ob
cină 11 min. pe 3000 m., a sărit 
Tn lungime 5,15 m. și a aruncat 
«grenada la 48 m. In producție, 
LNicoiae Ioica a realizat depășiri 
de normă de peste 120%. Alături 

<de Ioica muncește Marin Alexan- 
•dru care în cinstea Festivalului a 
■obținut și el frumoase rezultate 
.-atît pe terenul de sport, cît și în 
producție. Depășirile sale de nor
mă sînt de 45—60%. La concur
surile de tir, el a realizat 45 

«puncte din 50 posibile. Este demn 
ide remarcat că, la întrecerile de 

Conferința comisiei centrale de oină
r Recent a avut loc conterința pe 
(țară a comisiei centrale de oină.

Raportul comisiei centrale a 
Ifost prezentat de tov. Mihai Cons- 
ftantin, secretarul comisiei, care a 
(arătat realizările obținute în anul 
11954.

O mare contribuție în populari
zarea oinei a avut-o Spartachi- 
lada sindicală. Odată cu începerea 
(acestei mari competiții, asociațiile 
.sportive și-au îndreptat atenția 
tspre sprijinirea oinei în cadrul co- 
ilectivelor lor sportive. Consiliile 
’centrale ale asociațiilor FI. roșie, 
iConstructorul, Metalul, Locomoti- 
'Va și Avîntul au înființat cu o- 
:cazia Spartachaidei un mare nu- 
;rnăr de echipe de oină. Un me- 
irit deosebit revine însă, asocia
țiilor Recolta, Dinamo, Construc- 
itorul și Știința care au creat con- 
idlțiile necesare pentru dezvolta
rea cantitativă și calitativă a a- 
jcestci discipline sportive în cadrul 
icolectivelor lor.

Ș Conferința a scos în evidență 
munca rodnică depusă de comisia 
țregională București. Această co- 
jmisie a reușit să organizeze cel 
imai mare număr de competiții, în 
cadrul cărora au fost angrenate 
laproape 450 de echipe. Au fost 
Ide asemenea evidențiate, pentru 
(atragerea unui număr cît mai ma- 
Ire de tineri și vîrstnfci în practi
carea oinei, comisiile regionale 
IStalin, Baia Mare, Iași, Huije- 
jdoara, și din Regiunea Autonomă 
iMaghiară.

Din păcate, capitolul lipsurilor 
(a fost mai mare. A fost criticată 
Uipsa totală de preocupare a bi- 
iroului comisiei centrale față de 
icfeșterea cantitativă și calitativă 
li oinei. Raportul a subliniat fap- 
ttul «că în .sînul biroului s-a for

asemenea, stația de radioamplifi
care a anunțai în emisiunile sale 
zilnice programul întrecerilor, e- 
chipele participante etc Este nor
mal ca, după o astfel de populari
zare, numărul participantilor să 
fie mai mare, chiar decît cel scon
tat. •

Astfel, la fotbal se întrec 12 
echjpe. împărțite în trei serii. 
Jocurile au loc tur-retur. Cîștigă- 
torii celor trei serii se vor întâlni 
într-un turneu final. La șah. 100 
de concurenți își dispută întfieta- 
tea iar la tir — disciplină spor
tivă puțin practicată pînă acum— 
se întrec 130 muncitori. Întreceri 
viu disputate sînt și la volei ca și 
la atletism, unde se întrec 15 echi
pe și, — respectiv, — 60 de concu
rent i

Felul in care se desfășoară Con
cursurile Sportive ale Tineretului 
la fabrica Electroputere constituie 
o notă bună pentru colectivul Me
talul care are datoria de a munci 
și în continuare, pentru ca și 
după terminarea acestor concursuri, 
muncitorii să nu-și întrerupă acti
vitatea sportivă. Tinerii de la 
Electroputere sînt dornici să facă 
sport lucru pe care l-au dovedit cu 
prilejul numeroasei lor participări 

Ia Concursurile Sportive ale Tine- 
retului, concursuri închinate Fes
tivalului de la Varșovia.

C. Roman, corespondent 

tir au participat 120 de tineri și 
tinere de la Atelierele C.F.R. Pa
las Constanța. La concursurile or
ganizate în cinstea Festivalului 
mai participă 3 echipe de volei și 
3 echipe de fotbal. .

(de la coresp. noștri)

Comitetul pentru cuniiră fizică 
și _ sport Medfas a organizat 
mai multe competiții sportive 
în cinstea Festivalului de la 
Varșovia. In întrecerile de 
atletism, volei, fotbal, handbal, 
au fost angrenați peste 1200 
de tineri și tinere. Tot în cin
stea Festivalului, comitetul pentru 
cultură fizică și sport a realizat 
și depășit pînă la 15 iunie anga
jamentele la trecerea normelor 
GALA, gradul I și II. Peste 450 
de aspiranți GM.A. și-au trecut 
în ultimele zile norma de înot.

Petre Tomescu 
corespondent

mat o concepție nesănătoasă, im
primată de un grup de membri 
(Rafailescu, Brzdoacă. Marinescu. 
Vîlc etc.) care au urmărit spri
jinirea unei singure echipe și a- 
nume cea a Științei București. 
Din lipsa de vigilență a celorlalți 
membri ai biroului comisiei, la ul
timele două ediții ale finalelor 
campionatului R.P.R., a fost po
sibilă comiterea unor acte de in
disciplină, care au umbrit succe
sul acestor competiții.

Colegiul de arbitri nu s-a a- 
chitat de sarcinile ce-i reveneau, 
delegînd oameni necompetenți sau 
părtinitori cum a fost cazul arbi
trilor Vladimir Lașcu, Arnold Ro
zenbaum etc. care au creat nemul
țumiri în rîndul echipelor.

Biroul comisiei centrale de oină 
nu a ținut o strinsă legătură cu 
terenul, din care cauză o serie de 
comisii orășenești, raionale și re
gionale nu au primit sprijinul și 
îndrumarea necesară. De aseme
nea, inspecția de oină din cadrul 
C.C.F.S. nu a colaborat așa 
cum era necesar, cu biroul co
misiei centrale, lipsind de la re
zolvarea problemelor importante.

Analizînd în, mod temeinic acti
vitatea depusă în anul care a tre 
cut, noua comisie centrală și în 
mod deosebit biroul ei, din care 
fac parte următorii tovarăși : Ion 
Chircă, Gh. Pricop, Mihai Cons
tantin, Aurel Pascu, I. Maxim, 
D-tru. Zaharia, Buftea Popescu, 
Petre Tănăsescu și I. Rafailescu, 
s-au angajat să treacă de urgență 
la remedierea lipsurilor existente 
și să muncească cu sîrgurnță 
pentru dezvoltarea sportului na
țional, oină, în satele și orașele 
patriei noastre. _ - — —------

TULCEA 27 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — S-au mai scurs 
încă două etape din marea compe
tiție nautică Campionatul republi
can de mare fond pe Dunăre. Dumi
nică și luni, concurenții s-au între
cut în etapele Galați-Isaccea și 
Isaccea-Tulcea. Lupta pentru câș
tigarea titlurilor de campioni a 
fost mai dîrză ca oricînd, fiecare 
echipă căutînd să-și amelioreze po
ziția în clasament, în aceste ultime 
etape.

In momentul dnd s-a dat pleca
rea din Gafați se anunța o luptă 
foarte strînsă la proba de caiac 
individual, în care Isaraev și A- 
gache erau la 8 minute diferență 
de echipajul locomotivist Petrescu 
+ Barbu. Pentru a-i ajuta pe cole
gii lor de asociație componenții ce
lorlalte patru caiace ale Locomoti
vei au făcut o interesantă cursă de 
echipă. Din\plecare, toate cele 
cinci caiace ale Locomotivei au 
pornit la atac. Curînd li s-au ală- 
turat și caiacele': Holca + Van- 
ghele (Metalul), Isaraev + Aga- 
che (FI. roșie) și Șerban + Jora 
(FI. roșie). După cîțiva kilometri 
echipajele Petrescu -ț- Barbu și

ACTIVITATEA INTERNA:
Finalele de atletism

ale campionatelor școlare 
și ale asociației Știința

Astăzi — de la ora 8,30 -— în
cep să se desfășoare pe stadionul 
Republicii din Capitală finalele 
campionatelor de atletism școlare 
si ale asociației Știința pe anul 
1955. întrecerile se anunță a ti 
deosebit de interesante, dat fiind 
faptul că participă cei mai buni 
atleți și atlete din școlile din în
treaga țară. Iată programul pri
mei zile a întrecerilor: ora 8.30
— 80 m.g. (școli serii) ; suliță 
fete (Știința + școli); înălțime 
fete (Știința + școli); ora 8,40
— 100 m. serii fete (Știința + șco
li); ora 8,50 — 100 m. băieți
(serii școli); ora 9 — 100 m. bă
ieți (serii Știința); ora 9,10 — 
800 m. băieți (școli); ora 9,20 — 
800 m. băieți (Știința); ora 9,30
— 3000 m. obst. (Știința); lungi
me băieți (școli + Știința); suliță 
băieți (Știința + școli); ora 9,45
— 80 m.g. finală (școli-FȘtiința) ; 
ora 10 — 100 m. fete (finală; 
ora 10,10 — 100 m. băieți (finală); 
ora 10,20 — 4x400 m. (Știința) ; 
ora 10,30 — greutate băieți (Ști
ința-!-școli) ; ora 10,40 — 4x100 
m. fete (serii-școli); ora 10,50 — 
4x100 m. băieți (serii-școli).

întrecerile vor continua miercuri 
dimineața, tot pe stadionul Repu
blicii de la ora 9 dimineața și 
după-amiază de la ora 18.

Finalele campionatelor aso. 
ciației Știința, la : tir, volei 

și oină

Concomitent cu întrecerile de 
atletism vor avea loc și finalele 
campionatelor asociației Știința la 
tir, volei și oină. Astăzi și mîine, 
începi nd de la ora 9, se vor des
fășura pe poligonul „Gheorghe 
Vasilichi" întrecerile de tir (mas
culin și feminin) pe echipe și in
dividual, la proba de arma liberă 

3x20 focuri.
Jocurile de volei se vor disputa 

pe terenurile Știința (Str. V. Pir- 
van) azi începând de la ora 8.30 și 
miercuri de fa 8,30 și 16,30. 
Timp de două zile, (marți și 

miercuri), cele mai bune echipe 
de oină ale asociației Știința se 
vor întrece pe terenul Institutului 
agronomic (lîngă stadionul Tine- 
neretului).

Boxul în Capitală și în țară

o IN CAPITALĂ. Mîine seară va 
avea loc pe arena Centrul de an
trenament nr. 2 (fost Doherty) o 
nouă reuniune pugilistică de selec
ție. A fost întocmit următorul pro
gram. Categoria muscă: Marin 
Cristea (Buc.)—N. Zagoreanu 
(Buc) ; Categoria cocoș : Petre Du
mitrescu (Buc.) — Gh. Zverginschi 
(Buc) ; Categoria pană: Aîihaj 
Pfrizaru (Galați)—Vasîle Banu 
(Buc) ; Categoria semiușoară : Da
nila Done (Buc.)—Mircea Miclăuș 
(Cluj); Categoria mijlocie mică: 
Șerbu Neacșu (Buc.)—L. Halmagy 
(Cluj) ; Categoria mijlocie : Octa
vian Cioleca (Timișoara)—Liviu 
Cec (București) ; Categoria grea: 
yasile Mariuțan (Timișoara/—Șt

Man + Sțrîmtură (Locomotiva) au 
„evadat" din pluton. Celelalte trei 
echipaje feroviare au dus o .tre
nă falsă", psrmițînd colegilor lor 
de asociație să se distanțeze trep
tat și să câștige etapa. O în
cercare de evadare în urmărirea 
fugarilor, întreprinsă de echipajul 
Șerban + Jora (FI. roșie) nu le-a 
adus acestora decît locul al IlI-lea.

In etapa de luni, din nou s-a vă
dit spiritul de echipă al caiacelor 
de la Locomotiva. De astă dată 
Petrescu -ț- Barbu au rămas în 
pltrton facilitând evadarea colegi
lor lor Man + Strîmtură, care au 
sosit primii la Tulcea.

In urma acestor etape, echipa
jul Petrescu 4- Barbu (Locomotiva) 
continuă să dețină tricoul roșu al 
liderului în clasamentul, individual. 
In ultimele două etape, ei și-au 
mărit cu încă 5 minute avansul 
față de Isaraev + Agache aflați pe 
locul secund. La canoe, echipa Fla- 
murei roșii, care se dovedește cea 
mai bine pregătită, și-a impus su
perioritatea și în etapele de dumi
nică' și luni pe care le-a câștigat 
înaintea canoelor de la Locomotiva 
și Progresul.

Marooviceanu (Reșița), Petre’ Za
haria (Craiova)—Mihai Mihăilescu 
(București). Programul va fi com
pletat cu încă trei meciuri. Prima 
întilnire va începe la ora 20-

• LUPENI. întîlnirea dintre e- 
chipele Minerul Lupeni și Progre
sul Craiova s-a terminat cu vic
toria oaspeților (10—6). S-au re
marcat : C. Țicleanu, Hie Cîndea, 
Vasile Simian (Progresul Craio
va) și N. Cabalotă (Minerul Lu
peni) (Staicu Băloi, corespondent).

• CÎMPINA. Feste 1000 specta
tori au asistat la întîlnirea Flacă
ra Cîmpina—Metalul Electroputere 
Craiova. Dintre boxeri s-au evi
dențiat : I. Chivu, R. Nedelcu, M. 
Lăcătușu, J. Vascocemco, V. Min- 
ca, Petre Zăinescu, Pavel Rînjea, 
Stroe Trifan, (Flacăra Cîmpina) și 
Ion Ion, C. Georgescu, V. Murtaza, 
I. Rosetti, Motea Zaharia (Met. 
Craiova). Localnicii au învins cu 
13—7. (G. Briotă, B. Păltineanu, 
corespondenți).

Un derbi la tenis de masă : 
Gonstructorul-FIamura roșie 

(masculin)

Duminică se desfășoară ultima 
etapă a turului campionatului mas
culin al categoriei A la tenis de ma
să. O excepție de la acest program 
face întîlnirea dintre echipele Con
structorul București, campioana 
țării, și Flamura roșie București 
— derbiul campionatului — care 
va avea loc joi în sala Floreasca 
din Capitală cu începere de la ora 
17.30. Meciul este foarte impor
tant pentru clasament și se anunță 
deosebit de interesant. Intr-adevăr, 
învingătoarea în această întilnire se 
va clasa pe locul I în cidisamenîul 
primei părți a campionatului re
publican.'’ In rîndurile celor două 
formații fruntașe figurează patru 
dintre membrii lotului R.P.R., mae
ștrii sportului Toma Reiter, cam
pionul țării, Matei Gantner (Fla
mura roșie), Mircea Popescu, Paul 
Pesch (Constructorul), precum și 
maestrul sportului Nicu Naumescu 
(Constructorul) și jucătorul frun
taș Stan Iile (Flamura roșie).

Concuirsul de canotaj orga
nizat de asociația Voința

Sâmbătă și duminică s-a dispu
tat pe lacul Herăstrău, în organi
zarea asociației Voința — un con
curs de canotaj la care au partici
pat numeroși concurenți din colec
tivele bucureșterie. Iată o parte din 
rezultatele înregistrate:

Canoe 1 jun.: 1. I. Grosu (Tînă
rul dinamovist) 3.00 Caiac 1 se
nioare: 1. Victoria Grigorescu (Lo
comotiva) 2.41.6 Caiac 2 se
niori: 1. Progresul (Pascu, Nede* 
lescu) 3.15. Caiac 1 juniori: 1. 
Aurel Vernesc'u (T.D.) 2.04.4.
Caiac 2 junioare: 1. Locomotiva 
(V. Gheorghiu, A Ciolan) 2.21.8. 
Caiac 4 juniori: 1. Progresul (Lu- 
chianov, Cristian, Leaua, Dajdea) 
1.46.1 Caiac 1 junioare: Victoria 
Gheorghiu (Loc.) 2.37. Caiac 2 se
nioare: 1. Locomotiva (T. Fulger, 
V. Grigorescu) 2.12. Caijac 1) se
niori; 1 Pascu Dordea (Progr.) 
3.43.2. » Caiac 2 juniori: 1.

In clasamentul general la ca-' 
noe Flamura roșie are timpul total 
de 44 ore 24 minute 43 secunde 
2 zecimi față de 44 ore 49 minute 
19 secunde 2 zecimi cît totalizea
ză pînă acum Locomotiva. In aces
te condițiuni este greu de presu
pus că liderul în clasamentul de 
canoe va putea fi schimbat pînă la 
etapa finală.

După cum se știe, la caiac, în 
afara clasamentului individual, se 
alcătuiește și un clasament rezultat 
din adunarea timpurilor celor cinci 
echipaje ale fiecărei asociații. In 
acest clasament asociația -Locomo
tiva — prezentând echipe omogene 
și cu pregătire tehnică și tactică 
superioară — conduce cu autori
tate.

De asemenea, Locomotiva con
duce și în clasamentul Cupei C.C.S. 
rezultat din adunarea timpurilor 
de la caiac și canoe.

Competiția se termină miercuri. 
Marți se disnută etapa Tufcea-Gor- 
gova, iar miercuri ultima etapă 
(a XVIII-a) de la Gorgova la Su- 
lina.

V. ARNAUTU

Progresul (Dajdea, Luchianov)" 
1.52.6. — Caiac 4 seniori: 1. T. 
Dinamovist (Rădulescu, Popescu, 
Vernescu, Ulanici) 3.02. Canoe 
Î0 + 1: Tînărul dinamovist 3.38.— 
Schif 2+1: I. T. Dinamovist 
3,38 — Schif 2 + 1 : 1. Meta
lul (Chitan, Petre+Mănică) 3.34. 
Schif 1 juniori; V. Consta ntinescu 
(Voința) 3.30.8 Schif 2 seniori: 1. 
Locomotiva (Eftimescu, Nițescu) 
3.06.4. Schif 2 senioare: 1. Pro
gresul (Retinski, Sfetescu) 3.36. 
Schif 2 juniori: 1. Metalul (Scar- 
lat, Alipski) 3.27. Schif 4+1 se
niori; I. T. Dinamovist Schif 4+1 
juniori; Metalul I Schif 4+1 se
nioare: 1. Metalul Schif 1 sen'ori: 
1. N. Navasart (Constructorul). 
Schif 8 + 1 seniori: 1. Constructo
rul. Schif 8+1 juniori; 1. Meta
lul.

Campionatul republican 
de polo

Mîine se vor disputa în Capitală 
și provincie meciurile din cadrul 
etapei a Vl-a a campionatului de 
polo pe apă — categoria A, după 
următorul program: Dinamo Bucu
rești — Metalul Cluj; Progresul 
București — Știința Cluj (ambele 
meciuri se vor disputa în ordinea 
de mai sus începînd de la ora 17 
la ștrandul Tineretului): FI. roșie 
Timișoara — Tînărul Dinamovist 
București; Constructorul Oradea— 
Știința București. Meciul dintre e- 
chipele Progresul Tg. Mureș — 
C.C.A. s-a aminat.

Etapa a lll-a a campionatului 
categoriei B programează următoa
rele întîlniri: Voința Timișoara — 
Voința Tg. Mureș; Locomotiva 
Cluj — Voința Oradea; Progresul 
Cluj — Știința Timișoara; FI. ro
șie Lugoj — Locomotiva Timișoa
ra. Meciul restanță dintre Știința 
Cluj — Știința București (cat. A) 
se va desfășura vineri 1 iulie.

Circuitul ciclist al regiunii
Stalin

Miercurea Ciuc 27 (prin tele
fon). — Eetapa a Il-a, deși scurtă, 
doar 101 km., a pus pe concurenți 
la grea încercare, din pricina șo
selei desfundată de ploi și presă
rată cu pietre tăioase, care au cau
zat numeroase pane de cauciuc. 
In vîrful urcușului de la Tușnad, 
primul sosește N. Vasilescu, urmat 
de I. Sima, R. KIein și P. Nuță. 
Pe ultimii kilometri N. Vasilescu, 
P. Nuță și I. Sima, — revelația 
etapei, — se detașează de pluton 
și ajung împreună la Miercurea 
Ciuc.

Clasamentul etapei: 1. N. Vasi- 
lescn 3:17,53, 2. I. Sima 3:17,56, 
3. P. Nuță 3:17,56, 4. D. Glodea 
3:23,35, 5. L. Popov 3:23,35, 6.
Magnus Tzintz 3:23,35. Pe echipe, 
primul Ioc în etapă a fost ocupat 
de Dinamo Orașul Stalin.

Clasamentul general: 1. N. Va
silescu (Din. Buc.) 7:31,02; 2. 
Nuță (Din. Buc.) 7:31,08; 3. L. Po
pov (Din. Or. Stalin) 7:36,47; 4. 
M. Tzintz (Reprez. Sibiu) 7:36,47; 
5. I. Sima (Din Or. Stalin) 7:38,08. 
Pe echipe, conduce Din. Or. Stalin 
(22:44,42) urmat de Dinamo Buc. 
(22:45,23). Astăzi, etapa a III-a 
Miercurea Ciuc - Sighișoara 104 
km.

" G. MAZGAREANU



Cu echipele de gimnastică ale Bucureștiului 
în R. P. Bulgaria (II)

Echipa bulgară Spartak Orașul Stalin 
joacă la Arad și Orașul Stalin

20 iunie: Petrecem o oră la am
basada noastră ai cărei oaspeți 
sîntem. După-amiază, părăsim So
fia cu un autocar modern, care ne 
poartă prin regiuni pitorești, pînă 
la multiseculara mînăstire Rila. 
Situată într-o regiune cu munți 
înalți de aproape 3.000 m., bogați 
în păduri și în izvoare, mînăstirea 
Rita ——cea mai veche din Europa 

■— reprezintă un simbol al împo
trivirii poporului bulgar de a se 
pleca jugului otoman. Prădată și 
incendiată de cotropitorii turci, 
mînăstirea a fost mereu ridicată 
din ruine. Ea a fost refăcută pen
tru ultima oară în 1834 de mîi- 
■iie iscusite ale unor meșteri bul
gari.

21 iunie: Facem calea întoarsă 
spre Sofia. Admirăm din nou fru
musețea priveliștilor, dar și talen
tul muzical al lui Mincio Todo
rov. Glasul lui, puțin aspru, e a- 
companiat de o chitară, pe care 
mîinile gimnastului se dovedesc 
la fel de dibace ca la paralele sau 
bară fixă. Către seară, pe peronul 
gării Sofia, ne luăm rămas bun 
de la gazdele noastre atît de os
pitaliere. Pînă ce noaptea învăluie 
totul în întuneric, urmărim de la 
ferestrele vagonului defileul săl
batic al Iskerului.

22 iunie: Ajungem în zori la 
Ruse, unul din marile orașe indus
triale și totodată puternic centru 
al gimnasticii din R. P. Bulgaria. 
De aici s-au ridicat mulți fruntași 
ai gimnasticii, printre care și bine
cunoscutul Stoian Koev. Așa se și 
explică popasul nostru de o zi la 
Ruse, unde sîntem înconjurați tot 
timpul de atenția gazdelor. Seara, 
în sala Casei de cultură — o con
strucție nouă — gimnaștii noștri 
fac o demonstrație mult aplaudată 
de un public numeros. Printre spec
tatori se află., firește, și tatăl cam
pionului St. Koev.

Miine, București —
Varșovia la handbal

Arbitraje slabe
in semifinalele Cupei R.P.R. la rugbi

Amatorii de handbal din 
București vor avea prilejul să 
asiste la reeditarea meciurilor 
de la Orașul Stalin, oare au o- 
pus reprezentativele masculine 
și feminine ale R. P. Romine 

și R.P. Polone. Intr-adevăr, cu 
ocazia dublei întîlndri București- 
Varșovi’a— care se va disputa 
mîine — vor evolua majori
tatea jucătorilor și jucătoarelor 
care și-au disputat duminică în- 
tîietatea.

Este deci firesc ca meciurile 
de mîine să fie privite prin 
prisma jocurilor de la Orașul 

Stalin. In ceea ce privește partida 
dintre echipele feminine, este 
clar că echipa noastră a arătat 
o evidentă superioritate, care o 
desemnează drept favorită. Ră- 
mîne de văzut dacă echipa po
loneză va da o replică mai vi
guroasă decît aceea de la Ora
șul Stalin.

Mult mai interesantă se a- 
nunță însă partida dintre echi
pele masculine. Și aceasta, nu 
atît pentru că jocul va fi un pri
lej bun pentru.*echipa noastră 
de a-și lua revanșa, cît mai a- 
les pentru faptul că la Orașul 
Stalin echipa noastră a jucat 
mult sub posibilități. Chiar cei 
doi arbitri, Engelbert Miick 
(Austria) și Eduard Pardubski 
(R. Cehoslovacă) care au a- 
vut prilejul să urmărească 
echipa noastră cu ocazia tur
neului din R. Cehoslovacă, ne-au 
declarat, după meci, că nu se 
așteptau ca echipa R. P. Roniîne 

să joace atît de lent si de late
ral, să fie atît de ineficace.

La Orașul Stalin, echipa R. P. 
Polone a jucat foarte rapid și 
a știut să-i folosească bine pe 
cei mai buni realizatori (Till și 
Garcoz), care, de altfel, au și 
înscris cele mai multe puncte 
ale echipei. In concluzie, me
ciul se anunță foarte disputat.

Jocurile se vor disputa pe 
terenul Dinamo, după următo
rul program: ora 17,30: R. P. 
R omînă—R. P. Polonă (fete)
— arbitru Engelbert Muck 

Austria); ora 18,30: R. P. Ro-
mină—R. P. Polonă (băieți)
— arbitru Eduard Pardubski 
(R. Cehoslovacă).

23 iunie. Reluăm drumul spre 
patrie, trecînd Dunărea peste po
dul inaugurat cu un an în urmă. 
Impresionanta construcție în beton 
șî oțel ne sugerează trăinicia prie
teniei care leagă popoarele romîn 
șî bulgar.

24 iunie : Antrenorii își centrali
zează observațiile făcute în cursul 
întîlnirii de la Sofia. învățămin
tele trase trebuie folosite în pre
gătirea pentru concursul din ca
drul Festivalului. Tuturor sportivi
lor li se fac caracterizări, din care 
spicuim cele ce urmează :

FETE : Elena Leuștean — A 
executat bine exercițiile la sol, pa
ralele și sărituri. A avut ezitări la 
bîrnă (ca de altfel toate concuren
tele. din cauza iluminatului defec
tuos). Aterizări foarte corecte. 
Elena Dobrovolski — A avut una 
din cele mai bune sărituri. A ușu
rat exercițiile la bîrnă și sol. Tre
buie să-și îmbunătățească exerci
țiul la bîrnă. Emilia Vătășoiu — 
La bîrnă, paralele și sol a elimi
nat elemente grele din unele exer
ciții. Nu a marcat „stîndul pe 
mîini" la sărituri. A concurat sub 
posibilități. Uta Schlandt — Dintre 
elementele noi ale lotului a avut 
cea mai bună comportare. La să
rituri a aterizat nesigur și nu a 
executat extensia a II-a. In schimb, 
la paralele a prezentat cel mai fru
mos exercițiu, într-o bună execuție. 
In general, va trebui să-și îmbu
nătățească ținuta genunchilor. De 
asemenea, ritmul la bîrnă. Teofila 
Băiașu — Cu excepția paralelelor, 
la care a lucrat nesigură, a avut 
o comportare bună. Trebuie să dea 
atenție amplitudinii mișcărilor, iar 
la sol i se recomandă includerea 
unor sărituri artistice. Aniea Țicu 
— Execuție bună la sărituri (un 
zbor foarte înalt) și la bîrnă. La 
paralele, nesigură. Probleme de 
rezolvat: ținuta capului și mări

Din nou, după cinci ani de zile, 
vom avea prilejul de a urmări o 
finală a Cupei R.P.R. la rugbi, în 
care se vor întîlni echipele Loco
motiva Grivița Roșie și Casa Cen
trală a Armatei. Nu intenționăm 
acum să facem o avancronică a 
acestei interesante partide, pentru 
simplul motiv că ea va avea loc 
de-abia Ia toamnă, ci vrem doar 
să ne referim la cîteva chestiuni 
privind arbitrajul prestat în semi
finale de Theo Krantz (Lbcomo- 
tiva-Dinamo) și Al. Carnabel 
(C.C.A.-Constructorul).

Este evident că participarea ar
bitrului la desfășurarea unui joc 
de rugbi este deosebit de impor
tantă, de felul în care este con
dus meciul depinzînd în bună mă
sură aspectul acestuia și chiar 
rezultatul final. De aceea, consi
derăm necesar să discutăm arbi
trajele întîlnirilor de duminică.

Pînă nu de mult, la rugbi, ca 
și la fotbal, de altfel, arbitrii se 
decideau cu greu să recurgă Ia 
anumite prevederi ale regulamen
tului în situații „speciale", ca să 
le denumim într-un fel. De pildă, 
foarte puțini arbitri au curajul de 
a acorda o încercare de penalizare 
(care se dă atunci cînd un jucă
tor este pe punctul de a înscrie 
și un adversar îl împiedică nere
gulamentar), o asemenea decizie 
fiind luată atunci cînd conducăto
rul jocului consideră că fără in
tervenția neiegulamentară a jucă
torului aflat în apărare, adversa
rul său ar fi înscris în mod cert. 
Theo Krantz a acordat, însă, Lo
comotivei o încercare de acest gen, 
fără nici una din justificările re
gulamentului, făcînd ca scorul 
meciului Locomotiva-Dinamo să 
urce dintr-odată de la 9-5 la 14-5, 
atunci cînd, practic, din cauza 
restului de timp rămas pentru joc. 
acesta nu se mai putea modifica 
nici cum în favoarea dinamoviști- 
lor. Fără a scădea cu nimic din 
meritul învingătorilor, este cazul 
să amintim că arbitrul Krantz a 
mai greșit de cîteva ori acordînd 
lovituri de pedeapsă feroviarilor 
pentru poziția de „afară din joc" 
a lui A. Barbu (Dinamo). Acest 
jucător este înzestrat cu viteză și 
el urmărește fiecare balon jucat 

rea amplitudinii la bîrnă, mai ales. 
Sonia Inovan — Bună execuție la 
sol. Aterizare slabă la sărituri. 
Trebuie să stilizeze exercițiul la 
paralele. Alexandrina Penciu — 
In general, a avut execuții bune. 
Excepție, paralelele, la care a lu
crat greoi, cu întreruperi. Trebuie 
să înlăture ezitările, la aproape 
toate aparatele. Marcela Bertea 
— Comportare meritorie pentru de
but. A lucrat atent, dar a avut 
ezitări și un ritm inegal. Trebuie 
totodată, să înlăture greșelile de 
ținută.

BĂIEȚI: Fr. Orendi — Sub po
sibilități la sol, inele și bară. In 
progres la sărituri. O execuție 
foarte bună la cal cu mînere, ex- 
ceptînd finalul. Va trebui să exe
cute de cît mai multe ori exerci
ții întregi la antrenamente. M. Bo
tez — Bun la sol, inele și cal, 
unde a avut cea mai corectă exe
cuție de pînă acum. Ii lipsește cîte 
un element foarte greu la bară și 
paralele. I. Focht — Exercițiu 
foarte bun la inele. Bună execuție 
la cal. Greșeli de ținută la sol, 
bară. St. Harko — Comportare 
foarte bună la bară și la sărituri. 
Mulțumitor la inele. Nesigur la sol 
și cal. La paralele îi trebuie un 
element foarte greu. Fr. Kocsis — 
Fiind bolnav a concurat sub po
sibilități. Z. Balogh — Compor
tare peste așteptări. Trebuie să li
chideze greșelile de ținută. H. 
Orendi — Bun la sol și sărituri. 
Mulțumitor la inele și bară. La 
paralele a căzut și nu a mai con
tinuat. Trebuie să-și corecteze gre
șelile de ținută, să îmbunătățească 
ritmul execuției la cal. A. Păcu- 
raru — Bun la sol. In rest a con
curat nesigur. Sub posibilități. L. 
Lakatoș — A avut o comportare 
mulțumitoare, dar nu la valoarea 
sa reală.

S. BONIFACIU

de coechipierii săi. Arbitrul T. 
Krantz, surprins probabil de vi
teza acestui jucător, l-a fluierat 
mereu ofsaid. Este foarte adevărat 
că Barbu se plasa pe teren înain
tea centrului său, dar regulamen
tul îi permite aceasta, cu condiția 
ca el să nu depășească linia ba
lonului aflat în grămadă, de pil
dă, sau linia mediană a „margi- 
nei“, dacă este vorba de o arun
care de la tușă. Or, Barbu s-a 
aflat chiar în situații de acest fel. 
O altă greșeală a arbitrului a fost 
șî acordarea încercării reușite de 
dinamoviști și în care se comi
sese un „înainte", pe care nu l-a 
putut observa din cauza vitezei în 
care s-a desfășurat faza și din 
cauza poziției sale nefavorabile 
pe teren.

In plus, Theo Krantz a fost ner
vos ieri, spre sfîrșitul jocului, ceea 
ce nu-i stă în obicei, și a acor
dat unele sancțiuni destul de se
rioase tocmai din cauza nervozi
tății sale, conducînd strict în li
tera regulamentului fără a mai 
ține seama de nimic (intenția ju
cătorului aflat în greșeală, legea 
avantajului etc.).

Al. Carnabel a păcătuit și el 
printr-o veche meteahnă a arbi
trajului său: lipsa de consecven
tă. Greșeli evidente comise la ta- 
lonaj nu au fost sancționate faze 
la rînd pentru ca. uneori, să fie 
imediat fluierate. Loviturile de pe
deapsă dictate împotriva echipei 
C.C.A., pe motiv că Nicu Popescu 
era ofsaid, nu ni s-au părut justi
ficate, fiindcă jucătorul penalizat 
pornise din margine și atacase 
jumătatea la deschidere după ce 
primise balonul. In acest caz, în
seamnă că el nu putuse fi „afară 
din joc" din moment ce în mar
gine nu fusese fluierat în această 
poziție și tușa se jucase în mod 
corect. In concluzie, sîntem de 
părere că. arbitrii de rugbi ar tre
bui să folosească din plia perioa
da de întrerupere a campionatului 
pentru a se pune odată pentru 
totdeauna la punct cu aplicarea 
regulamentului de joc, astfel, ca ei 
să contribuie efectiv la buna des
fășurare a competițiilor noastre de 
rugbi.

EM. VALERIU

Una din echipele bune din cam
pionatul categoriei A din R. P. 
Bulgaria, Spartak din Orașul 
Stalin, va susține în țara noastră 
două întîlniri. Primul joc va avea 
loc sîmbătă 2 iulie la Arad în 
compania echipei locale Flamura 
roșie UTA.

Meciul următor al fotbaliștilor

Dinamo Orașul Stalin 
continuă să conducă

Duminică s-au disputat jocurile 
penultimei etape a „Cupei de vară". 
Rezultatele acestor meciuri au fost 
normale; pot surprinde doar pro
porțiile unor scoruri înregistrate. 
Ca urmare a acestor rezultate, cla
samentele nu au suferit decît două 
schimbări, în seria I, unde Loco
motiva Constanța (I) și Dinamo 
București (tin.) au „săltat" cîte 
un loc. In rest, echipele s-au men
ținut pe vechile poziții și chiar la 
aceleași diferențe de puncte.

Deci, pe primele locuri se men
țin echipele Dinamo Orașul Stalin
— în seria întîi — și FI. roșie A- 
rad — în seria a doua — care 
au de altfel cele mai mari șanse 
de a se califica în finala conjpe- 
tiției. In general, aceste echipe au 
avut o comportare constantă și — 
împreună cu Progresul București 
I — nu au fost învinse în această 
competiție. Dintre celelalte echipe, 
singurele care mai pot emite pre
tenții la primul loc al seriilor res
pective sînt Progresul București I 
și C.C.A. — în seria întîi — și 
Minerul Petroșani și Știința Cluj
— în a doua. Șansele lor sînt însă, 
în funcție de rezultatele pe care le 
vor obține actualii lideri. De pildă. 
Progresul București poate ocupa 
primul loc numai dacă Dinamo 
Orașul Stalin își „strică" golave
rajul sau pierde măcar un punct în 
partida cu Locomotiva Constanța 
(tin.), ceea ce pare foarte puțin 
probabil; iar C.C.A. poate ajunge 
în frunte, dacă atît Dinamo cît și 
Progresul pierd jocurile de dumi

z

Finalele „Cupei 26 iunie” la fotbal
întrecerile de fotbal din cadrul 

„Cupei 26 Iunie" iau sfîrșit astăzi 
după-amiază pe Stadionul Repu
blicii, unde vor avea loc finalele 
pentru locurile 1-2 și 3-4, după 
următorul program :

Ora 15.45 : Locomotiva-Dinamo
Ora 17.30: Progresul-C.C.A.
Ca și în primele meciuri, astăzi 

vor juca Dinamo Bacău pentru 
asociația Dinamo, Progresul Ora
dea pentru Progresul și o echipă 
de tineret pentru Locomotiva.

Meciurile finale, mai ales cel 
pentru locurile 1-2, vor prilejui 
dispute strînse.

Astăzi vor fi aliniate, după toa
te probabilitățile, următoarele for
mații :

PROGRESUL: Fejes — Vărzan 
I, Coman, Pop Carol — Bartha.

Informații Pronosport
In programul concursului Nr. 26 

‘etapa din 3 iulie 1955) sînt pre
văzute o serie de meciuri inter
naționale (fotbal și handbal), 2 
meciuri din Cupa Orașelor, 5 din 
Cupa de vară și 3 din Campio
natul de fotbal al R. P. Bulgaria.

Primele două pronosticuri tre
buie date — pauză și final — 
la întîlnirea dintre R.P.R. (juniori) 
și R. P. Polonă (juniori). In anul 
1953 la București reprezentanții 
noștri au terminat în avantaj și 
prima repriză (1—0)' și meciul 
(1—0). Anul trecut la Chorzow 
rezultați» era nul la pauză și în 
favoarea juniorilor polonezi după 
00 minute de joc (1—0). Meciul 
III: Austria Ii (Waker Vfena) — 
Voros Lobogo face parte din în- 
tîlnirile din cadrul Cupei Europei 
Centrale și constituie revanșa me
ciului care se va disputa miercuri 
la Budapesta. Hammărbi, echipa 
suedeza care va întîlni Locomotiva 
Timișoara, face parte în actualul 
campionat dintre pretendentele la 
titlu. Meciul V, dintre selecționa
tele asociațiilor Flamura roșie 
(R.P.R.) și Spartak (R.P B.) este 
anulat deoarece se va disputa sîm
bătă. Reprezentativele feminine de

bulgari va avea loc la Orașul 
Stalin, unde vor primi replica for-; 
mafiei Dinamo. >

Spartak Orașul Stalin ocupă lo
cul 7 în clasament, cu 13 puncte 
din 12 partide (mai are de susți
nut un joc). Echipa bulgară se 
află Ia cinci puncte de liderul 
campionatului, ȚDNA Sofia.

și FI. roșie Arad 
în „Cupa de vară”
nică la scoruri de natură să le 
strice golaverajul, ceea ce iarăși 
nu prea este posibil.

In orice caz, ultimei etape i-a re
venit sarcina de a desemna pe fi- 
naliștii „Cupei de vară". Pînă a-: 
tunci, clasamentele celor două se-, 
rii arată astfel :

SERIA a II-a

SERIA I
1. Dinamo Orașul Stalin 6 5 1 0 16: 3 11
2. Progresul Buc. (I) 6 5 1 0 23 : 5 11
3. C.C.A. București 6 4 1 1 18: 7 9
4. Locomotiva C-ța (I) 6 2 0 4 11:15 4
5. Progresul Buc. (tin.) 6 1 2 3 12:23 4
6. Dinamo Buc. (tin.) 6 1 1 4 14:15 3
7. Locom. C-ța (tin.) 6 1 1 4 10:27 3
8. Flacăra Ploești 6 1 1 4 5:14 3

In ultima etapă vor avea loc 
următoarele meciuri :

1. FI. roșie Arad 6 4 2 0 16: 6 10
2. Minerul Petroșani 6 4 11 10: 4 9
3. Știința Cluj 6 3 2 1 14: 7 8
4. Locom. Timișoara 6 3 12 15:11 7
5. Știința Timișoara 6 12 3 12:13 4
6, Avîntul Reghin (tin.) 6 2 0 4 5:16 4
7. Locom. Tg. Mureș 6 114 5:13 3
8. Avîntul Reghin (I) 6 114 3:10 3

Seria I : Progresul București — 
C.C.A.; Locomotiva Constanța (I) 
— Dinamo București (tin ) ; Pro
gresul București (tin.) — Flacăra 
Ploești; Dinamo Orașul Stalin — 
Locomotiva Constanța (tin.).

Seria a II-a: FI. roșie Arad — 
Locomotiva Timișoara ; Știința Ti
mișoara — Știința Cluj ; Avîntul 
Reghin (tin.) -— Minerul Petro
șani ; Locomotiva Tg. Mureș — 
Avîntul Reghin.

Finala competiției va avea loc 
la 10 iulie.

Țiriac — Koszegi, Florea, Guță 
Tănase, Cuc, Szakacs.

LOCOMOTIVA : Coman — Bog
dan, Cristescu, Cheresteș — Lan- 
ga, Petrescu — Dobrescu, Milea, 
Leahevici, Mafteuță, Bădescu.

DINAMO: Varga — Matei,
Weber, Chiriță — Sîrbu, Cîrnaru 
— Oaidă, Lemnrău, David, Crețea, 
Stancu.

C.C.A. urmează să prezinte o 
formație întărită față de aceea 
din jocul de joia trecută.

★
Biletele pentru finalele „Cupei 

26 iunie" se găsesc de vînzare la 
agenția Pronosport, la casa spe
cială, din Bd. N. Bălcescu (vizavi 
de „Dalles") și la casele Stadio
nului Republicii (dimineața la ca
sele din Bd. Hașdeu).

handbal ale R.P.R. și R. P. Ungare 
s-au întîlnit pînă acum numai o 
singură dată în 1949 la Timișoara, 
cînd reprezentantele noastre au 
fost întrecute cu 4—1. De atunci 
handbalul nostru feminin a crescut 
foarte mult, dovadă concretă vic
toria categorică cu 6—1 obținută 
duminică în fața jucătoarelor po
loneze.

Urmează două meciuri din Cupa 
Orașelor, trei din Cupa de vară, 
trei din Campionatul de fotbal al 
R. P. Bulgaria și încă două din 
Cupa de vară (uDimele patru me
ciuri sînt de rezervă).

★
La concursul Nr. 26 nefiind tipă

rite buletine de etapă, participarea 
se va face pe buletine generale, 
multiple și colective.

★
In urma trierii celor 572392 bu

letine depuse la concursul Prono
sport nr. 25 etapa din 26 iunie au 
fost găsite 18 buletine cu 11 re
zultate exacte, 353 buletine cu 10 
rezultate exacte, 3250 buletine cu 
9 rezultate exacte. Omologarea 
concursului are loc azi după a- 
miază.



CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CĂLĂRIE
Printre oaspeți, in primele ceasuri dinaintea competiției

r Fie pentru că revezi locuri sau 
cunoștințe dragi, fie pentru că 
strîngi mîna unui nou prieten, ală
turi de care te vei întrece în lup
ta sportivă, ceasurile de răgaz 
sînt, totdeauna, dintre cele mai 
frumoase. Frumoase dar... puține! 
Și totuși, în aceste ceasuri, găsești 
vreme destulă să afli răspuns Ia 
multe întrebări ce-ți stăruie în 
minte, să asculți îndemnul de a-ț> 
îmbrățișa prietenii, să istorisești 
atîtea și atîtea lucruri...

★
...Călăreții jugoslavi ne vizitea

ză pentru prima oară și, firește, 
sîntem oarecum surprinși de com
petenta cu care ne vorbesc despre 

valoarea călăreților și a cailor no
ștri. Interesul în legătură cu pre
gătirile pentru acest concurs este 
însă reciproc și, l.n rindul lor, că
lăreții jugoslavi Karan Dușan și 
Pajtak Andrija ne împărtășesc din 
metodele lor de antrenament, ca și 
de cele folosite fn „lucrul" cai
lor... Timpul trece pe nesimțite. 
Sportivii jugoslavi mai zăbovesc 
însă cîteva minute pe peronul Gă
rii de J'Iord și în acest timp, aflăm 
că, înainte de a sosi în Capitală, 
Karan Dușan, Pajtak Andrija, 
Stojanovic Alexe și Nikolic Dra
gan au luat par'e la un concurs 
hipic la Viena, unde au obținut 
frumoase rezultate... E totuși tim
pul să ne despărțim, dar înainte 
de aceasta călăreții jugoslavi nu 
uită să amintească de pe acum 
sportivilor noștri fruntași că îi vor 
aștepta la._ Belgrad.

...Aeroportul Băneasa... Privirile 
alunecă adesea pe cadranurile cea
surilor. Minutele trec greu, dar 
nerăbdarea celor prezenți este pe 
deplin satisfăcută: din avionul ca
re a aterizat, coboară cei 13 spor
tivi sovietici dintre care o taină 
parte sînt cunoștințe „vechi": Li
lov, Cereda, Rîspopov, Kulikov- 
skaia... Amintirile prind a se depă
na și, un lucru care te impresio
nează, nu este uitat nici un amă
nunt de la concursul la care au 
participat împreună, în anul 1953.

La sosirea concurenților ma
ghiari...

București — Belgrad 34 (1-1) în al doilea joc 
de polo pe apă

Așa cum ne așteptam, cel de al 
doilea joc dintre reprezentativele 
orașelor București și Belgrad, 
disputat ieri la ștrandul Tineretu
lui, a atras un public numeros, do
ritor să asiste ca și în primul joc 
la o luptă pasionantă, purtată de 
două echipe valoroase, cu sistem 
de joc diferit, dar animate de ace
eași dorință de a învinge: echipa 
Bucureștiului compusă din jucători 
rapizi, adepți ai jocului modern, 
și cea a Belgradului cu o tactiai 
adecvată jocului lor mai static pe 
care știu s-o aplice ca pe o lecție 
învățată pe de rost. Faptul că, un 
joc în care echipele își arătaseră 
concepția lor de joc se și dispu
tase, venea să sporească tăria și 
calitatea jocului. Justețea afirma
țiilor de mai sus a reieșit, chiar 
de la începutul jocului. Echipa 
Bucureștiului a ajuns prima, la 
mingea aruncată la centru de ar
bitrul maghiar Lemhenyl, a „ju
cat-o” în jumătatea ei de teren cu 
scopul de a scoate Ia joc adversa
rul. Dar această tactică nu i-a reu
șit din două motive: în primul 
rînd pentru că oaspeții și-au păs
trat concepția de joc aplicată în 
primul meci, punînd accentul tot 
pe apărare. Ei au întrebuințat sis
temul de așezare cu doi fundași, 
trei jucători de mijloc și un centru 
fix, tar în al doilea rînd pentru 
că principalul mijloc de a combate 
tactica lor prin „țîșniri’’ rapide 
de lingă adversar trebuia să fie 
urmat de pase date la timp. Ju

Trei noi recorduri republicane la natație
Ieri s-a desfășurat la ștrandul 

Tineretului din Capitală în des
chidere la jocul internațional de 
polo dintre reprezentativele orașe
lor București și Belgrad, concur
sul de verificare a Iotului R.P.R. 
In acest concurs s-au realizat alte 
trei noi recorduri republicane. La 
capătul probei 400 ni. liber Sanda 
Platon, a obținut timpul 5:50,5. Nou 
record republican 1 Juniorul Adrian

...Uite-1 pe Szatola Alberti

.— Unde-i Timu?
Au fost primele întrebări. Lor 

le-au urmat însă multe altele. 
Sportivii maghiari se interesau de 
fiecare dintre călăreții noștri: de 
Antohi, de VeKcu, de Țopescu... de

Aminat cu o zi, din motive 
tehnice, concursul internațional j 
de călărie începe miercuri 29 ‘ 
iunie. La ora 16.30 va avea - 
loc festivitatea de deschidere, ' 
iar între orele 17.00-20.30 se va 
desfășura proba de deschidere 
rezervată. în prima manșă tu
turor călăreților și cailor, iar 
în cea de a doua manșă, călă
reților cu cai ce au mai ciști- 
gat probe de 1-40 m.

Programul de joi cuprinde ur
mătoarele probe: 8.00—13.00: 
dresaj categoria -A", 16.00— 
17.30; proba de jupiori (R.P.R.), 
17.30—20.30: proba de obsta

cole categoria mijlocie

forma celor mai buni cai ai no
ștri: Troica, Odobești, Galon, Nor, 
Bolero, .Mi nd ir_

In „centrul atenției" este însă 
tînăru! călăreț maghiar Șuti Ist
van. „mezinul" echipei.

Aspect de la antrenamentul co mun al călăreților care vor lua par
te la concursul internațional. (Foto I. MIHAICĂ.)

cătorii noștri au avut inițiativa, 
dar acțrutele lor au rămas fără 
rezultat pentru că n-au știut să 
anihileze tactica adversarului. Deși, 
în acest timp, echipa Belgradului 
a atacat foarte rar a reușit totuși 
să deschidă scorul printr-o lovi
tură de pedeapsă executată de 
Franjkovic de la 4 metri Echipa 
Bucureștiului nu se descurajează 
și reușește să egaleze prin Zahan, 
care a tras plasat de la aproxima
tiv 10 m. La reluare aspectul jo
cului este același. Inițiativa apar
ține bucureștnilor, dar ej nu 
pot fructifica desele ocazii. In 
schimb echipa orașului Belgrad în
scrie încă de două ori tot din lovi
turi de la 4 metri (la una dintre 
ele în poarta goală, deoarece 
Deutsch fusese eliminat).

Celelalte două goluri înscrise de 
reprezentanții noștri le-am obținui 
prin Novac de două ori, iar golul 
învingător a! oaspeților a fost rea
lizat de Zuzej.

înfrângerea suferită de echipa 
noastră este urmarea tacticii cu to
tul nepotrivită față de posibilitățile 
jucătorilor noștri, precum șj a in- 
gîmfării de care aceștia au dat do
vadă. Arbitrul maghiar Lemhenyi a 
condus cu multe greșeli, în special 
în aprecierea faulturilor, următoa
rele echipe : BELGRAD: Jezina, 
Bakasun, Arneri, Mohoric, Franjko
vic, Braincovic, Zwzej. BUCU
REȘTI: Deutsch, Zahan, Novac, 
Nagy, Bordi, Hospodar, Simon.

Oanțâ a obținut o performanță de 
valoare și cel mai bun timp al 
probei 200 m. bras juniori catego
ria l-a. El a înotat distanța în 
2:43,8 (la 4 zecimi de secundă de 
recordul seniorilor). Cel de al trei
lea record l-a realizat Astrid Gob- 
bel care în proba de 100 m. bras 
junioare categoria a II-a a obținut 
timpul 1:34,0

...Cele cîteva instantanee de la 
sosirea călăreților sovietici, jugo
slavi și maghiari (sportivii sue
dezi nu sosiseră încă) trebuie com
pletate însă cu imaginea firească 
a plăcutei întîlniri dintre călăreții 
țărilor participante la concursul in
ternațional de la București și vo
leibaliștii acestor țări care au fost 
oaspeții noștri cu prilejul campio
natelor europene de volei.

■ In cursul dimineții de ieri 
călăreții jugoslavi au făcut un u- 
șor antrenament pe terenul de „în
călzire" de la baza hipică, pe care 
vor avea loc întrecerile din ca
drul concursului internațional.

■ Tot ieri, pe același teren, au 
fost încălecați și caii lotului sue
dez.

■ Ieri, pe calea aerului au sosit 
în Capitală și călăreții suedezi. Ei 
au fost înttmpinați de reprezen
tanți ai C.C.F.S., ai Comisiei Cen
trale de călărie și de numeroși 
sportivi fruntași.

★
In cursul după-amiezii de ieri 

a avut loc un antrenament comun 
la care au luat parte călăreții so
vietici, suedezi și romîni.

PE SCURT
Mi ine începe Cupa Europei Cen

trale la fotbal. După cum am anun
țat, primele jocuri eliminatorii se 
dispută la Budapesta între echipele 
Vdros Lobogo și Waker Viena și la 
Novisad (R.P.F. Jugoslavia) între 
Vojvodina și F.C. Bologna

Iată acum palmaresul finaliștilor 
acestei tradiționale competiții : 1927 : 
Spartak Praga — Rapid Viena 6-2 și
1- 2 ; 1928 : Ferencvaros (Budapesta)
- Rapid Viena 7-1 și 3-5 ; 1928 : Uj- 
pest (Budapesta) — Slavia Praga 5.1 
și 2-2 ; 1933 : Rapid — Sparta 2-0 și
2- 3 ; 1931 : Viena — Wiener A.C. 3-2
și 2-1 ; 1932 : Bologna (Italia) a eîș- 
ttgat prin neprezenlarea celeilalte fi
naliste ; 1933 : Austria (Viena) — Am- 
broslana (Milano) 1-2 și 3-1 ; 1934 :
Bologna — Admira 2-3 și 5-1 ; 1935 : 
Sparta — Ferencvaros 1-2 și 3-0 ; 
1934 : Austria — Sparta 0-0 șl 1-0 ; 
1937 : Ferencvaros — Lazio (Roma) 
4-2 și 5-4 ; 1938 : Slavia — Ferenc
varos 2-2 și 2-4) ; 1939 : Ujpest — Fe
rencvaros M-l și 2-2.
• Intre 24 și 26 iunie au avut loc 

la Hascovo finalele campionatului 
republican de lupte clasice al R. P 
Bulgaria. Au participat 136 concu- 
renți din asociațiile Urojai. Ț.D.N.A., 
Akademic. Udarnik, Minior, Lokomo
tiv, Septembr, Spartak. Torpedo etc.

Titlurile de campioni pe anul 1955 
au revenit următorilor: Cat. 52 kgr. : 
S. Deacichin (Spartak) ; eat. 57 kgr. : 
D. Petrov (T.D.N.A.) ; cat 62 kgr. : 
L Enev fUrojai) ; cat. 67 kgr. : At. 
Arghlroff (Urojai) ; cat. 73 kgr. : D. 
Tancev (Urojai) ; cat. 79 kgr. : D. Bo- 
brev (Akademik) ; cat. 87 kgr. : Petco 
Siracoff (Urojai) ; cat. grea : N. Ata- 
nasoff (Spartak).

q In concursul internațional de te
nis de la Wimbledon, jucătoarea 
maghiară Kormocz: Zsuzsa a obținut 
frumoase victorii Ea a învins pe 
jucătoarele engleze Bulleid cu 6-1, 
6-1 și pe Mortimer cu 7-5, 6-2. La 
bărbați, jucătorul maghiar Gulyâs a 
fost învins de chilianul Ayala cu 6-2. 
6-1, 6-3. Perechea maghiară Gulyâs- 
Sikorski a întrecut perechea iugo
slavă Pallada-Panaiotovici cu 3-0.
• Iată cîteva rezultate obținute în

ultima vreme de atleții din țările 
scandinave : 3.0M m. obstacole —
Larsen (Norv.) 8:54,2, Laine (Fin.) 
8:54,2 ; suliță : Danielsen (Norv.) 
73,40 m., Fredrikson (Suedia) 71,09 
m. ; triplusalt : Erikson (Suedia)
15.03 m. ; prăjină : Landstrom (Fin.) 
4,36 m. ; lungime : Lampinen (Fin.) 
7,42 m. ; înălțime bărbați : Nilsson 
țSuedia) 2,03 m. ; suliță femei : A1A- 
quist (Suedia) 47,10 m. frecord sue
dez).
ț Recent a apărut în ziarul l’E- 

quipe, o interesantă statWtică a com
portării diverselor echipe reprezenta
tive de fotbal în perioada de după 
campionatul mondial de fotbal dis
putat anul trecut în Elveția. Această 
statistică cuprinde întîlnirile dip sep
tembrie 1954 și pînă în iunie 1955. Pe 
primul loc, în clasamentul alcătuit 
de ziarul 1’Equipe se află reprezen
tativa R. P. Ungare urmată de e- 
chipa selecționată a U.R.S.S. In or
dine urmează Franța, Irlanda, R.P.F. 
Jugoslavia, Italia, Argentina și Chile.

HALTEROFILII ROMÎNI AU DOBORÎT 7 RECORDURI 
ÎN ÎNTILNIREA CU ECHIPA R. D. GERMANE

Silviu Cazan a totalizat 402,5 kg la categoria grea
Heringsdorf 27 (prin telefon). 

După o călătorie lungă (aproape 
36 de ore) și foarte obositoare e- 
chipa de haltere a R.P. Romîne a 
ajuns în localitatea Heringsdorf, 
unde a întîlnit duminică repre
zentativa de hal (ere a R.D. Ger
mane. Deși obosiți, cîțiva din hal
terofilii noștri a avut o excelentă 
comportare corectînd 7 recorduri 
ale țării. Reprezentantul nostru la 
categoria grea, Silviu Cazan a 
reușit să treacă de 400 kg. la tria- 
tlonul clasic realizînd trei recor
duri ale R.P.R. (La împins — 
130 kg., la aruncat — 155 kg. iar 
la total 402,5 kg.) O frumoasă 
comportare a avut și Ion Birău, 
care, în limita categoriei semi- 
ușoare, a îmbunătățit trei recor
duri: 90 kg la împins (la a 
patra încercare), 92,5 kg la 
smuls și 292,5 kg. la total, în a- 
fară de concurs. Acest rezultat în
trece cu 10 kg. vechiul record al 
R.P.R.. Al 7-lea record a fost 

obținut de Ilie Dancea la catego
ria semi-grea, la total: 362,5 kg. 
In general, concurenții noștri au 
avut o comportare taină, și cu toate 
că echipa R.P.R. a fost întrecută cu 
4-3, lupta pe categorii a fost foarte 
echilibrată. Echipa R.P.R a fost

MliNE ÎNCEPE ÎNTILNIREA UE $AH U.R.S.S.—S.U.A.
MOSCOVA, 27 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 26 iuniie a sosit la Moscova 

echipa celor mai buni șahiști ame
ricani pentru a susține o nouă în
tîlnire prietenească cu șahiștii so
vietici.

Acest meci interesant se va des
fășura între 29 iunie și 8 iulie la 
Moscova. Fiecare echipă va fi al
cătuită din cîte 8 jucători și două 
rezerve. Intîlnirea va consta din 
4 runde, fiecare șahist avînd deju
cat la masa lui cîte 4 partide.

Din echipa S.U.A. fac parte ma
rele maestru Samuel Reshevsky, 
maeștrii interna (ion aii Donald 
Byrne, Arthur Bisguier, Larry E- 
vans, Robert Byrne, Israel Horo
witz, marele maestru Issac K ash- 
dan, maestrul internațional Her
man Steiner, iar ca rezerve Mac 
Pavey și Alex. Kevitz. împreună cu 
echipa americană, a sosit ca oas
pete, veteranul șahist, marele mae
stru Eduard Lasker, în vîrstă de 
70 de ani. Față de formațiile an

Ziarele suedeze despre meciul de fotbal Suedia-U.R.S.S.
Stockholm 27 (Agerpres). —

Ziarele din Stockholm publică 
cronici detailate și reportaje mari 
de la meciul internațional de fot
bal Suedia—U.R.S.S. pe care ju
cătorii sovietici l-au cîștigat cu 
scorul categoric de 6-0 (4-0). Toți 
comentatorii subliniază jocul excep
țional prestat de echipa sovietică și

Congresul Federației Internaționale de Aviație
PARIS, 27 (Agerpres). — TASS: 

transmite:
La 25 iunie a avut loc la Paris, 

Congresul Federației internaționale 
de aviație (F.A.I.), închinat ani
versării a 50 de ani de la înfi
ințarea acestei organizații. La lu
crările congresului au luat parte 
delegați a 30 de țări printre care 
Uniunea Sovietică, S.U.A., Bplgia, 
Franța, R. P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R. P. Ungară și altele.

Congresul a analizat rezultatele 
activității F.A.I. și a ascultat un 
referat asupra activității aeroclu
burilor naționale. Au fost omolo
gate 71 de recorduri mondiale sta
bilite în anul 1954, dintre care 37

Jucătorii romîni de tenis învingători 
în R. P. Polonă

STALINOGROD (27 (prin tele
fon). — Luni au continuat meciu
rile de tenis din cadrul întîlnirii 
dintre reprezentativele orașelor 
Cluj și Stalinogrod. In ultimele 
trei partide jucătorii romîni au ob
ținut tot atîtea victorii, intîlnirea 
luînd sfîrșit cu scorul de 6—5 în 
favoarea echipei romîne Acest fru
mos succes se datorește mai ales 
excelentei comportări a tinerilor 
noștri care nu au pierdut nici un 
meci, precum și cuplului T. Bă- 
din-Marin Vizirii care în partida 
decisivă au realizat o victorie pre

țioasă. In prima partidă de luni 

handicapată de faptul că Gh. Pi- 
ticaru, introdus în ultimul moment 
la cat. mijlocie s-a accidentat în 
ultima probă și astfel a fost ne
voit să abandoneze. Iată rezulta
tele înregistr ate :

Categoria cea mai ușoară ; SetaeU 
(R.D.G.) 257,5. (80-75-102,5), Ion 
Balmău (R.P.R.) 255 kg. (75-80- 
100); Categoria semiușoară; Nies- 
schke (RO.G.) 292,5 (92,5-85-115) 
Ion Birău (R.P.R.) 290 ( 87,5-92,5- 
110); Categoria ușoară -. Hatt 
(R.D. Germană) 312,5 kg. (92,-95- 
125) ; Gh. Mănăilescu (R.P.R.) 285 
kg. (85-85-115); Categoria semimij- 
locie: Ilie Ierrcîu .R.P.R. 335 kg. 
(110-100-125), Schul (R.D.G) 305 
(95-90-120); Categoria mijlocie: 
Giinthor Siebert (R.D.G.) 377,5
kg. (105-122,5-150) ; Gh. Piticaru 
(R.P.R.) 200 kg. (100-100 ah).;
Categoria semi-grea: Ilie Dancea 
(R.P.R.) 362,5 kg (115-112,5-135); 
Rugin? (R.D.G.) 345 kg. (112,5-
102.5- 130); Categoria grea: Silviu
Cazan (R.P.R.) 402,5 kg (130-
117.5- 155); Seemuth (R.D.G.) 345 
(105-105-135).

Miercuri echipa R.P.R. va sus
ține a doua întâlnire, în localitatea 
ÂVohlgast 

terioare echipa S.U.A. este mult 
întărită. Donald Byrne, Arthur 
Bisguier, Lanry Evans și Robert 
Byrne au obținut în ultimii ani în
semnate succese internaționale.

Echipa selecționată a U.R.S.S. 
va avea următoarea componență: 
campionul mondial, marele maestru 
Mihail Botvinik, manii maeștri Va
sili Smîslov, David Bronștein, E- 
fim Gheller, Paul Keres, Tigran 
Petrosian, Mark Taimanov și Ale- 
xandr Kotov. Rezerve sînt Iuri A- 
verbach și Issac Boleslavski.

Intîlnirea internațională dintre 
șahiștii sovietici și americani se 
desfășoară pentru a cincea oară.

Ultima oară, cele două echipe 
s-au întîlnit într-un meci priete
nesc în vara anului 1954 la New 
York. Șahiștii sovietici au cîști- 
gat eu 20-12. Scorul gen ral al 
întilnirilor dintre echipele U.R.S.S. 
și S.U.A. este de 53-27 în favoarea 
șahiștilor sovietici.

analizează comportarea fiecărui 
membru al echipei în parte.

„Fotbalul rusesc se află la un 
nivel mult mai înalt decît fotbalul 
suedez — scrie ziarul „Stockholm 
Tidningen" — jucătorii ruși ne-au 
Întrecut în toate domeniile: rapi
ditate, tehnică, rezistență și joc 
de ansamblu".

aparțin Uniunii Sovietice. Sportivii 
sovietici dețin de asemenea 29 din 
cele 30 de recorduri mondiale de 
parașutism sportiv stabilite în 
cursul anului trecut și omologate 
de F.A.I.

Congresul a aprobat de princi
piu programul de desfășurare a 
campionatelor mondiale de parașu
tism sportiv, prezentat de delega
ția Uniunii Sovietice. Acest cam
pionat va avea loc la Moscova în 
anul 1956.

Congresul a primit în rîndurile 
F.A.I. organizațiile mai multor 
țări printre care aerocluburile na
ționale ale R.P.R. și R.P. Bulga
ria.

după amiază, Șt. Georgescu a în
trecut cu scorul de 4—6, 6—2,
7—5 pe polonezul Novinski. Apoi 
a jucat Alexandru Bardan cu Ze- 
nek. Și în acest meci victoria a re
venit reprezentantului nostru cu 
6—3, 6—4. La 5 -5, scorul de pînă 
atunci al întregii întîlniri, a urmat 
meciul de dublu dintre perechile
T. Bădin-M. Viziru (Cluj) și Rad- 
zio-Piontek (Stalinogrod). După 
o partidă foarte apreciată de nu
meroși spectatori, reprezentanții 
noștri au cucerit victoria cu 1—6, 
9—7, 6—4, 6—2, dovedind o mare 
putere de luptă.
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