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în cinstea Festivalului

Serbarea de sfîrșit de an școlar
Marți după-amiază, 

dion ,,23 August" a găzduit 
reasca serbai e de sfîrșit de an 
școlar organizată în cinstea celui 
de al V-Iea Festival Mondial 
Tineretului și Studenților.

In tribuna oficială iau loc 
varășii : P. Borilă, D. Coliu, 
Ceaușescu, !. Fazekaș, acad. 
Murgulescu, ing Ștefan Bălan, 
Cornel Fulger, Florian Dănălache, 
C. Doncea, N. Dinulescu, Tatiana 
Butan.

Comandantul serbării, profesoa
ra Silvia Negreanu, prezintă ra
portul ministrului învățămîntului,

marele sta- 
tine-

al

to
ri.
I.

Daruri... daruri... pentru 
prietenii necunoscut

!■■■

Va fi un tînăr muncitor din 
Paris, un student din Mos
cova sau un agricultor de 

pe malurile Gangelui? Cine știe 
din ce parte a lumii va veni în 
Varșovia celui de al V-lea Festi
val, prietenul necunoscut mînat de 
aceleași năzuințe: să cunoască 
tineri de pe alte meleaguri, să 
lege prietenii cu ei, să-și afirme 
împreună dorința de a munci și 

• învăța în pac*,  de a se bucura de 
viață. Pentru acești prieteni necu- 
noscuti au venit în timpul liber 
la uzina în care făuresc utilaj 
petrolifer tinerii D. Stamate, N. 
Canstantinescu, Gh. ~

Ploscaru, C. Ionescu și alții. Au 
venit și au lucrat tot sape de son
dă. Nu erau de mărimea celor 
care ies de obicei pe poarta uzi
nelor ,,Gh. Gheorghiu-Dej“ din Tîr- 
goviște și se îndreaptă în diferite 
regiuni ale țării și chiar peste 
hotare; erau mult mai mici și fie
care din ele era însoțită de o 
brichetă. „Să se știe că darul a- 
cesta vine din partea unor mun
citori care fac utilaj petrolifer''. 
spune D. Stamate responsabilul 
brigăzii a 2-a U.T.M., ai cărei 

membri, amintiți mai sus, au cu
noscut bucuriile sportului și i>-au 
rămas prieteni.

O altă brigadă de tineret din 
această uzină — de asemenea cu 
mulți iubitori de spori: în rîndu- 
rile ei — a lucrat pentru prietenii 
ce vor veni la Varșovia bricege 
și cuțite de conserve. La aceste 
daruri au migălit D. Dumitru, S. 
Valeu, N. Brumam și alții.

Ca inimoșii muncitori di'n Tîr- 
goviște, af’îția alții de pe tot cu
prinsul 
ultima 
timpul liber darurilor cane peste 
puțin timp se vor îndrepta spre 
orașul Festivalului, odată cu gîn- 
dtirile de pace și prietenie ale ce
lor ce le-au lucrat. Printre nume
roasele și feluritele obiecte vor fi 
și bombonierele în formă de mo
torașe electrice și port-țigaretele 
cu înfățișare de transformatoare, 
mărturii ale iscusinței tinerilor mun
citori de la fabrica „Electroputere” 
din Craiova, tineri harnici ca M. 
Constantinescu, C. Olteanu și mulți 
alții.

De la Varșovia, aceste daruri 
călători mai departe — amin- 
— în buzunarul muncitorului 
Paris, în valiza studentului 
Moscova sau a tînărului de

Chiriță, E.

Repriza sportivelor din invă (ămîntul superior a smuls aplauze și aclamații entuziaste zecilor de 
mii de spectatori aflați in tribunele Stadionului „23 August" din Capitală.

In fotografia noastră : moment din exercițiul de gimnastică cu panglici. (Foto I. MIHĂICĂ)

ÎNTÎMPINĂ CU CINSTE

Sportivii, printre fruntașii 
în muncă

țăriii
vreme

și-au încbi'n-ait în 
o bună parte din

MAREA SĂRBĂTOARE A TINERETULUI LUMII

vor
tiri
din
din
pe malurile Gangelui...

După corespondențele primite de 
la I. Rizoiu, N. Rovența-Craiova 
și M. Toader-Tîrgoviște.

In uzine, în fabrici, pe ogoare, 
apropierea zilei în care pe ma
rele stadion al Varșoviei repre

zentanții tineretului lumii vor săr
bători deschiderea celui de al V- 
lea Festival, este întîmpinată 
prim noi realizări, printr-o mun
că avîntată.

La fabrica „Electropreoiizie" din 
Săcele se muncește zilele acestea 
cu multă rîvnă. Printre cei care 
depășesc zilnic normele, dînd pro
duse de bună calitate, se află și 
(numeroși sportivi. De pildă în 
sectorul II al fabricii, lucrează 
tînărul Tnaian Mandai, unul din 
cei ma» buni jucători de volei. 
Voleibalistul Traian Mandai a în
vățat abia de trei luni munca de 
frezor, dar asta nu-1 împiedică să 
depășească norma în medie cu 

«100 Ia sută, piesele făcute de el 
fiind de o calitate superioară. Tot 
aci muncește și Ion .Mureșan, 
care face parte ditn echipa de 
fotbal a fabricii, clasată pe lo
cul doi în campionatul regiunii 
Stalin. Ca și pe terenul de sport, 
Ion Mureșan se evidențiază în 

producție fiind unul dintre cei mal

buni munaitori de la secția bo- 
binaj. Intr-una din zile, el a reu
șit în cinstea Festivalului să de
pășească norma cu 153 la sută. 
S-au mai evidențiat în muncă
Ion Sîrbu și Ion Kesler, și ei 

sportivi cunoscuți ai acestui co
lectiv.

Victor Secăreanu, corespondent

Angajamentele prind viață
Sportivii de la cooperativa Teh- 

nometal din Ploești și-au luat 
de curînd angajamentul ca, în 
cinstea celui de al V-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Slu- 
dențiiilor de la Varșovia, să dea 
cît mai multe produse peste plan, 
fără rebuturi și să participe la 
concursurile tineretului, organiza
te în cinstea acestei mari sărbă
tori.

De curînd, rezultate îmbucu
rătoare au fost înregistrate la 
această cooperativă. Boxerii Gh. 
Eremia și Ioan Smochină au ob
ținut depășiri de normă de 330

la sută și respectiv 200 la sută. 
Dar, nu numai acești doi munci
tori au obținut succese atît de 
mari. Atletul Cornel Popescu a 
realizat depășiri de 219 la sută. 
L-a întrecut însă Tudor Popescu, 
și el membru al secției de atle
tism a colectivului, care în mun
ca sa de modeller a depășit nor
ma cu 235 la sută.

In același timp, tinerii sportivi 
ai colectivului Voința Ploești, și- 
au dovedit măiestria și în pregă
tirea darurilor pentru Festival. Ei 
au lucrat cinci frumoase cupe care 
le-au cerut o muncă plină de mi-

Albu Florian, corespondent

Noi baze sportive
cinstea Festivalului de la

Ștafeta Internațională a Păcii

SÎMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ 
LA SOFIA 

bitilnirea dintre echipele 
de atletisffl-juRiori 

ale R. P. Bulgaria și R. P. Romine
In aceste zile, pe întreg cu

prinsul patriei noastre mii și mii 
de tineri și tinere întîmpină săr
bătorește Ștafeta Internațională a 
Păcii care se află în drum spre 
Republica Populară Ungară, de 
u>nde tinerii sportivi maghiari o 
vor duce mai departe, spre Var
șovia, locul de desfășurare a celui 
de a.l V-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. Venită 
din Republica Populară Bulgaria, 
Ștafeta Internațională a Păcii tra
versează în orezent o serie de ora
șe și sate din țara noastră. La 
București, Ploești. Sinaia, Orașul 
Stalin, etc.. Ștafeta Internațio
nală a Păcii a fost primită 
cu un viu entuziasm de mii și 
mii de tineri și tinere.

Peste tot, pe unde a t-ecut Șta
feta Internațională a Păcii, tine
retul pal. iei noastre a ținut să-și

să 
în

manifeste, în cadrul mitingurilor 
organizate cu acest prilej, dragostea 
lor fierbinte față de apărarea păcii 
din întreaga lume. Tot cu acest 
prilej, zeci și suite de tineri și ti
nere și-au luat nenumărate anga
jamente în cinstea celui de al 
V-Iea Festival de la Varșovia.

Peste 5000 de tineri au ținut 
fie prezenți marții după-amiază
Orașul Stalin, pentru a-i primi pe 
sportivii din regiunea Ploești care 
au adus în orașul lor Ștafeta In
ternațională a Păcii. Din partea 
sportivilor regiunii Ploești a luat 
cuvîntul tov. C. Matei, președintele 
comitetului C.F.S. regional Ploești, 
iar din partea sportivilor din re
giunea Stalin a vorbit sportiva 
Floruța Mesaru. Ieri, în jurul orei 
15, șlafeta și-a continuat drumul 
spre orașul Făgăraș-

Stadionul „Vasil Levski" din 
capitala R.P. Bulgaria găzduiește 
sîmbătă și duminică meciul atletic 
internațional dintre echipele de 
juniori- (băieți și fete) ale R.P. 
Bulgaria și R.P. Romîne. Această 
întîlnire contează ca revanșă a 
meciului desfășurat anul trecut la 
București, cînd victoria a revenit 
echipei de juniori a țării noastre 
cu 184 —132 puncte.

In vederea meciului de la Sofia, 
juniorii și junioarele noastre au 
părăsit Capitala miercuri diminea
ța. Au făcut deplasarea printre alții: 
Iolanda Balaș, Gabriela Belu, Ioa
na Luță, Eva Mayer, Maria Ma- 
riș, Ana Roth, Anca Rădulescu. 
Maria Zoltu, Alexandru Brasat. 
Simion Blaga, Ștefan Dobay. Iu- 
liu Karandi, Stan Rizescu, Mircea 
Ursac. Melodie Trandafilov, etc

In
Varșovia, tinerii sportivi din co
muna Bistrița Bîrgăului, au ame
najat un frumos teren de sport 
pe care au și început să se dispute 
diferite competiții.

Comitetul raional U.T.M. din o- 
rașul Dej a luat inițiativa ca în 
cinstea celui de al V-lea Festival 
al Tineretului să se construiască 
în localii ate o bază sportivă com
plexă. Muncind cu rîvnă, tinerii 
sportivi din orașul Dej au amena
jat pînă acum pista de atletism, 
un teren de volei și unul de 
baschet, precum și o bună parte 
a tribunei.

(De la subredacția din Cluț).

acad. I. Murgulesou. 1
Răsună solemn Imnul de stat al ' 

Republicii Populare Romine
Ia cuvintul ministrul Invățănun 

lujui, acad. I. Murgulescu.
„Vă felicit — a spus vorbito

rul —- pentru frumoasele rezultate î 
obținute la învățătură, oglindite în a 
numărul sporit de calificative jj 
„bine" 
a fost 
gătirea 
Iar

Prin 
dului 
guvernului 
Romine, se creează an de an con
diții tot mai bune pentru învăță
tură copiilor și tineretului.

Să-mi f‘e perm s ca în numele 
vostru, < 
stadion, în numele tineretului stu
dios din întreaga țară și în nu
mele învățătorilor și profesorilor 
voștri, să transmit fnerilor 
studenților care se vor întîlni 
Varșovia pentru a sărbători 
de al V-Iea Festival Mondial, 
fierbinte salut".

Vorbește apoi tov. Cornelia Ma- 
teescu, secretar al C.G a| U.T.M. 
care, în numele Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Mun
citor felicită călduros pe tineri 
precum și pe profesori, învățători 
și instructori de pionieri pentru 
rezultatele obținute în acest an 
școlar.

începe defilarea pionierilor, ele
vilor și studenților.

Un grup de copii se desprinde 
din coloană. îndreptlndu-se spre 
tribuna oficială, cu brațele încăr
cate de flori. Ei Ie oferă cu dra
goste membrilor C.C. al P.M.R șl 
membrilor guvernului ca semn al 
nemărginitei lor recunoștințe pen
tru grija cu care sînt înconjurați 
și ajutați să cucerească noi 
noștințe din tezaurul științei 
culturii.

Defilarea este deschisă de 
grup de studenți șj studente 
poartă steaguri tricolore și roșii, 
stema scumpei noastre patrii și 
portretele tovarășilor Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și dr. Petru Groza. Apoi 
trec prin fața tribunelor grupuri 
de stegari, tineri care poartă in 
signa Festivalului, a F.M.T.D 
U.I.S. și U.T.M. Alți fneri poartă 
insigna și steagurile asociației 
sportive „Știința".

Citeva clipe după ce aplauzele 
din tribună au contenit, stadionul 
a rămas liber. începe apoi demon
strația de ansamblu.

Un grup de 50 de eleve, în cos 
hune albe de gimnastică, execută 
cu grație tinerească exerciții de 
gimnastică la sol, îndelung aplau 
date de spectatori.

O mare de flori umple stadio
nul verde. Sînt cei mai mici par
ticipant la demonstrație, pionierii.

Pe stadion au apărut acum ele
vii di'n școlile medii. Exercițiile 
pe care le execută cu ajutorul 
băncilor sînt complicate și pline 
de fantezie.

Studentele execută apoi, în cos
tumele lor galbene, exerciții fai
moase de gimnastică în ansam
blu. Ele interpretează un minunat 
dans al panglicilor.

Un mare grup de studenți exe 
cută exerciții sitnbolizînd diferite 
discipline 
trupurile 
deodată 6 
înalță cu 
într-o clipă se încing aprige me
ciuri

Demonstrația este încheiată de 
elevele școlilor medii. Ele execută 
exercițiile lor cu eșarfe roșii, gal 
bene, albastre, care la sfîrșit se 
unesc formînd zeci de drapele ale 
patriei noastre dragi. Republica 
Populară Romînă.

Apoi, pe întregul stadion, tine
rii înscriu cu trupurile lor cuvîn
tul cel mai scump, năzuința cea 
mai fierbinte a fnereții: „PACE" 
Cu aceasta, demonstrația sportivă 
a tineretului studios a luat sfîr
șit. (Agerpres)

sporit de 
și „foarte bine“ cu care 
răsplătită la examene pre- 
voast.ă din acest an șco

grija părintească a Parti- 
Munctoresc Romîn și a 

Republicii Populare

*
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sportive. Formate de 
fnerilor, se conturează 
terenuri de fotbal. Se 
repeziciune porțile și

A luat sfîrșit prima Spartachiadă națională a R. Cehoslovace
PRAGA 6 (Agerpres) CETEKA 

transmite: La 5 iulie s-a încheiat 
la Praga prima Spartachiadă na
țională a R. Cehoslovace consa
crată celei de-a 10-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de către 
Armata Sovietică de sub jugul co
tropitorilor fasciști.

La festivitatea de închidere au 
luat parte președintele Republicii 
Cehoslovace, Antonin Zapotocky, 

primul ministru, Viliam Siroky,

>

primul secretar al Partidului Co
munist din. Cehoslovacia, Antonin 
Novotny precum și alți conducă
tori ai partidului și guvernului.

Pe stadion au fost de fa ță de
legații sportive din Uniunea So
vietică, Republica Populară Chi
neză, Polonia, Ungaria, Bulgarii, 
Republica Populară Mongolă, Re- 
publica Populară Democrată Gr-1 
reea(nă și din alte țări.
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Zeci de mii de participant! ia orașe și sate

DESPRE COMPORTARE* * ECHIPEI MASCULINE A ȚĂRII NOASTRE 
LA CEL DE AL IV-lea CAMPIONAT EUROPEAN DE VOLEI

ne, dacă ținem seama de vitali
tatea și de avantajul tinereții de 
care se bucură formația voleiba
liștilor romîni. Tocmai de aceea, 
dar, în plus, și pentru că adesea 
succesele îi amețesc pe cei ce le 
obțin, este necesar să atragem a- 
tenția sportivilor care au compus 
reprezentativa R.P.R. asupra lip
surilor manifestate și asupra da
toriei ce le revine de a le li
chida.

In genere, deficiențele obser
vate la echipa noastră au fost de 
ordin tactic. In primul rînd, un 
joc mult prea static, lipsit de mo
bilitate, cu insuficientă mișcare în 
teren. In consecință: un plasament 
de cele mai multe ori defectuos 
și, de aci, numeroase puncte sau 
servicii pierdute din cauza exe
cutării greșite a dublajelor. In a- 
tac, reprezentanții noștri au greșit 
jucînd prea mult în forță, nefolo
sind decît foarte rar mingile lif- 
tate sau plasate. De altfel, vorbind 
despre atac, trebuie spus că el a 
păcătuit printr-o gravă lipsă de 
varietate, ca intensitate și fante
zie, numeroase fiind acțiunile în
treprinse cu „încetinitorul" — u- 
șurînd deci sarcina blocajului ad
vers — și foarte puține mingile 
trase din prima pasă. Totodată, ju
cătorii noștri au arătat că încă le 
lipsește calmul și orientarea indi
viduală în atac, ei acționînd de 
multe ori fără a ține seama de 

tinerilor și tinerelor între 8-14 
ami care au promovat anul șco
lar și care posedă carnetul de co
lectiv sportiv și viza medical#? 
Jocurile se vor disputa sistem eli
minatoriu la probele de simplu 
băieți și simplu fete la cele trei 
grupe de vîrstă: 8—10 ani, 11—12 
ani, 13—14.

• LUPTE. Intre 14 și 17 iulie 
se desfășoară Ia Orașul Stalin fi
nalele campionatului republican de 
lupte clasice-juniori. Iau parte pes
te 150 concurenți din 13 regiuni, 
(campioni de regiune și primii 3 
clasați în finala de anul trecut, 
dacă îndeplinesc condiția de vîr
stă). Prezentarea concurențitor, în 
ziua de 13 iulie.

• NATAȚIE. Arbitrii din Capi
tală sînt invitați azi la ora 18,30 
la Ștrandul Tinerelului, unde va 
avea loc o importantă consfătuire.

Meciul internațional de bas
chet „Universitatea Oxford" 
(Anglia) — Știința Politehnica, 
programat pentru aseară pe te
renul Progresul I.T.B., a fost 
amînat din cauza timpului nefa
vorabil, pentru astăzi. Jocul va 
avea loc pe același teren la ora 
20,30, iar în caz de timp nefa
vorabil la aceeași oră, în sala 
Floreasca,

' Concursurile Sportive ale Tinere
lului sînt în plină desfășurare. De 
la un capăt la altul al țării, pe 
nenumărate terenuri de sport, zeci 
și zeci de mii de tineri se întrec 
'cu însuflețire în cadrul acestei 
ccmnetiții, prin care tineretul pa
triei noastre întîmpină apropiata 
sărbătoare de la Varșovia, cel de 
ai V-Iea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie.

Se apropie de sfîrșit întrecerile 
'din prima etapă. Numeroase colec
tive sportive de la orașe și sate 
au obținut pînă acum importante 
succese în organizarea întrecerilor. 
Astfel, la colectivul Metalul Electro- 
iputere din Craiova, după cum 
ne relatează corespondenții noștri 
I. Rizoiu și N. Roventa. un mare 
număr de tineri muncitori, tehnici
eni si funcționari s-au întrecut la 
volei, fotbal șah, popice și tir. 
Numai la fotbal au luat parte 12 
echipe, la volei 15, i-ar la întrece
rile de șah și tir au concurat 100 
fși — respectiv — 150 tineri. Este 
llăudabilă inițiativa consiliului co
lectivului, de a organiza o ex
cursie la Tismana pentru cîștigă- 
torii întrecerilor pe colectiv. De 
altfel, în întreaga regiune Craiova 
■s-nu obținut rezultate remarcabile 
'în organizarea Concursurilor Spor
tive ale Tineretului. Astfel, pînă 
lactîm nu luat parte la întreceri pe
ste 43.000 tineri săteni, dintre care 

raproane 8000 fete. Numai la atle- 
'tism au fost peste 11.000 concu
rent!, la fotbal peste 5000, la tir a- 
nrnape 4.000, iar la șah peste 

5000, dintre care 1200 fete. S-au 
remarcat în mod deosebit raioanele 
'Corabia. Băilești și Gi.lort, care 
-au reușit o bună mobilizare.
( De un frumos succes se bucură 
întreceriUe din cadrul Concursuri
lor Snortive ale Tineretului la In- 
betibitul de cercetări agronomice 
' ,.L V Miciurin" din Capitală. 
'Astfel, la întrecerile de atletism 
'organizate în cadrul acestui co- 
Tectiv au participat peste 150 de 
‘tineri. De asemenea, cu ace.st pri- 
'lej au luat ființă în cadrul Insti-
r

Activitatea
Peste 60 tineri și tinere din Bu

curești au luat parte la faza lo
cală a campionatului R.P.R. pen
tru Juniorii. Concurenții au dovedit, 
în general, o pregătire nesaiâsfă- 
c'toare (îndeosebi băieții). Lipsa 
de interes a unor asociații s-a mai 
vădit și în absența totală a spor
tivelor de la „Voința" și a gimnas
telor de la „FI. roșie" și „Locomo
tiva". Rezultate tehnice-Băieți: cat. 
a 11-a: Al. Cerbureanu; cat. a 111-a 
T. Caustin; juniori: I. Logofătu. Fe
te, cat. I: G. Popescu; cat. a Il-a; 
S. Nițescu; cat. a IlI-a: D. Mihala- 
che. (Coresp. /. Kaufmann).

■fc
TG. MUREȘ 3 (prin telefon de 

Ia subredacția noastră). — între
cerile din cadrul finalelor de gim-

Din cauza timpului nefavora
bil, meciul de handbal dintre 
reprezentativele feminine ale <r- 
rașefor Budaipesta și București 
a fost amînait pentru astăzi joi 
7 iulie ora 17,15 și urmează să 
se dfcpuite pe Stadionul Re
publicii.

• HANDBAL. Marți după-a-
rmiază s-a desfășurat o nouă eta- 
jpă în competiția de handbal re- 
idus „Cupa de vară". S-au înre
gistrat următoarele rezultate: fe- 
rminin: Știința Ministerul Invăță- 
imîntului — Flacăra 13—3 (8—1): 
(masculin: Metalul — Progresul
‘29—20 (13—9); Dinamo Obor — 
jFlacăra 12—10 (4—5); Știința 
ILC.F. — Locomotiva Gara de 
INorid 24—23 (10—13).

Astăzi după-amiază, pe același 
Iteren (Centrul de antrenament nr. 
’2) se vor disputa următoarele 
jocuri: ora 19: Flacăra — Metalul 
Ploești (feminin); ora 20: Metalul— 
IStiința I.C.F. (masculin): ora 21: 
IDinamo 6 — Recolta M.A.S. (ma- 
isculin).

• CICLISM. Comisia orășe
nească de ciclism organizează du- 
itninică 10 iulie, în parcelarea 
Floreasca, un cojicurs cu carac- 
Jer popular pentru următoarele ca-
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tulului o echipă de oină și două 
echipe de volei.

Și în orașul Brăila s-au obținut 
rezultate bune în cadrul Concursuj 
rilor Sportive ale Tineretului. După 
cum ne comunică corespondentul 
nostnu, I. Baltag, la întrecerile de 
atletism, ciclism, înot, fotbal, șah, 
tir, volei și handbal, organizate 
la Brăila, au participat peste 12.000 
de tineri, dintre care aproape 2000 
fete. Dintre colectivele sportive brăi- 
lene, cele mai bune rezultate în a- 
ceastă privință le-,au obținut co
lectivele Metalul U.M. Progresul, 
Dinamo, FI. roșie A.C., Locomotiva 
D.R.N.C. și altele.

Concursurile Sportive ale Tinere- 
tutui au reușit nu numai să an
greneze în întreceri un număr de-a 
dreptul impresionant de tineri și ti
nere, dar și să scoată la iveală un 
mare număr de talente deosebite 
în mai multe ramuri de suort și, 
în special. în atletism. Astfel, în 
comuna Valea Teancului, din raio
nul Buzău, printre cei 310 tineri 
care au luat startul în probele de 
atletism s-au . relevat o serie _ de 
elemente cu frumoase aptitudini. 
De pildă, tînărul Toma Rădulescu, 
care a izbutit să cîștige triatlonul 
cu următoarele rezultate: 12,1 sec. 
la 100 m. plat, 6,00 m. la lungime 
și 10,90 m. la aruncarea greutății. 
De asemenea, în regiunea Craiova 
s-au înregistrat unele rezultate bu
ne la atletism. Astfel, tînărul Voi- 
cu Bușcă, din comuna Bucinis (ra
ionul Caracal) a realizat 12,2 sec. 
Ia 100 m. plat, Haralambi» Isidor, 
din comuna Amărăștii de Sus (ra
ionul Caracal), a aruncat grenada 
la 64 m., iar Paul Stoia.n. dtn a- 
ceeași comună, a sărit 6,20 m. în 
lungime.

Concursurile Sportive ale Tinere
tului înseamnă și un bun prilej 
pentru trecerea normelor G.M.A. 
Numai în regiunea Craiova peste 
3100 de tineri, dintre care aproape 
600 fete, și-au trecut cu această 
ocazie toate normele G.M.A. gr.L 
întrecerile viitoare trebuie să ducă 
la realizarea unui număr și mai 
mame de purtători G.M.A. în toate 
regiunile țării.

la gimnastică
nastică ale școlilor de tineret au 
luat sfîrșit cu următoarele rezul
tate tehnice: cat. I băieți : I. 
Zoltan Papp (Safu Mare) 102.83 
p.; fete: I. Kristel Kwanka,»
(Sibiu) 89,31 p.; cat. II băieți: 
1. Alexandru Bugariu (Arad)
50,10 p. ; fete : 1. Margareta O- 
i’ah (Tg M ureș) 50,85 p. ; cat eg. 
III : băieți I Ștefan Datcu (O- 
rașul Stalin) 37,75 p.; fete: 1. 
Emilia Scorțea (Orașul Stalin) 
37,75 p.

întrecerile s-au bucurat de o 
bună organizare și la ele au luat 
parte concurenți ai școlilor de ti
neret din orașele Sibiu, Orașul 
Stai'in, Tg. Mureș, Cîrapulung- 
Muscel, Arad, Satu-Mare.

NtRVA popa

tegorii: neclasificați, semicurse, ju
niori, fete și biciclete de oraș. în
trecerile încep la ora 8. înscrieri se 
primesc la sediul comitetului CFS 
din str. V. Alecsandri nr. 6, pînă 
vineri 8 iulie, ora 18.

— Sîmbătă și duminică se va 
desfășura, la Tg. Mureș, etapa a 
IV-a din competiția „Cupa Ora
șelor", la care iau parte echipele 
selecționate din numeroase cen
tre: Orașul Stalin, Cluj. Constan
ța, Arad, Oradea, etc. Echipa bu- 
•cureșteană masculină este alcă
tuită din Ion Baciu, Ion Consian- 
timescu, Mircea Stan, C. Istrate, 
A. Șelaru și N. Vasilescu, iar cea 
feminină este formală din Maria 
Iliescu, Azaleea Maxim și Con
stanța Fălticeainu. Antrenor: E. 

Norhadian.

• OINĂ. Recent au avut loc 
concursurile fazei de zonă ale di- 
namoviadei pe 1955. La . Timișoa
ra s-au întîlnit formațiile din 
Oradea, Baia Mare, Arad. Cluj și 
Timișoara. Oradea și Timișoara 
s-au clasat în ordine, pe primele 
două locuri, călificîndu-se pentru

Reprezentativa masculină a Re
publicii Populare Romîrie a do- 
bîndit un frumos succes în ediția 
de anul acesta a campionatelor 
europene de volei. La capătul unei 
întrecerț-mai echilibrată și mai 
guea ca ' niciodată în trecut și după 
ce a obținut victoria în șapte din 
cele nouă partide susținute, echipa 
țării noastre s-a clasat pe locul 
II, înaintea redutabilelor formații 
ale R.P. Bulgaria și U.R.S.S. (por
nite în lupta pentru titlu ca prin
cipale favorite), R.P.F. Jugosla
via și R.P. Polone, înaintea va
loroaselor echipe ale R.P. Ungare 
și Franței, precum și înaintea ce
lor ale Italiei, R.P. Albania, Fin
landei, Belgiei, Austriei și Egiptu
lui. In felul acesta, voleibaliștii 
romîni au concretizat în mod stră
lucit progresul realizat de-a lun
gul anilor, făcînd — în ierarhia 
celor mai bune echipe de volei 
din Europa — un salt de trei 
locuri în clasament față de cam
pionatul din 1950 de la Sofia și 
de două locuri față de cel din 
1951 de Ia , Paris.

Este fără doar și poate un suc
ces de seamă, pentru care echipei 
și colectivului de antrenori care 
au pregătit-o (Gheorghe Petrescu, 
Nicolae Sotir și Narcis Schrei
ber) li se cuvin călduroase laude.

Intr-adevăr, jucătorii care au 
compus echipa Republicii Popu
lare Romîne s-au prezentat bine 
pregătiți, atît din punct de vedere 
fizic, tehnic și tactic, cît și în 
ceea ce privește moralul și voința 
de a învinge, de a purta cu cinste 
culorile patriei.

In primul rîrid trebuie să. vor
bim despre însemnatele progrese 
realizate în pregătirea morală și 
de voință a reprezentativei noas
tre, jucătorii acționînd ca o a- 
devarată echipă, aceasta ca ur
mare a omogenității, a trainicei 
suduri și unității sufletești create 
între sportivi. Astfel, voleibaliștii 
noștri s-au dovedit a fi posesorii 
unui dezvoltat spirit de luptă, și 
nu scăderile din acest punct de 
vedere au fost cauza comportării 
lor uneori inegale, ci subapre
cierea adversarului, aspect de care 
ne vom ocupa mai Ia vale.

Vorbind despre pregătirea teh
nică, trebuie să notăm îmbunătă
țirea remarcată în preluările din 
servici sau în urma unui atac ad
vers, a blocajelor și a tehnicii a- 
tacului. DE asemenea, se poate 
vorbi despre o oarecare constanță 
în executarea serviciilor puternice, 
observată în special la Roman, Ni
colau și Ponova.

încheind capitolul aspectelor po
zitive ale comportării sale la cel 
de al IV-lea campionat european, 
credem că nu greșim afirmînd că, 
în genere, echipa noastră a dove
dit posibilități egale și chiar su
perioare celor ale echipei campioa- 

finala competiției.
întrecerile de la Iași la care 

au participat echipele din Bîrlad, 
Iași, Dinamo 6 București, Galați 
și Suceava, au fost echilibrate, fi" 
nalistele cunoscîndu-se de-abia în 
ultimele jocuri. Dinamoviștiiii. din 
Bîrlad și București s-au calificat 
în lupta pentru titlul de echipă 
campioană.

In faza de zonă de la Ploești, 
formațiile din Constanța, și Cra
iova au reușit, pe merit, să se 
califice pentru jocurile de la Bu
curești.

întrecerile finale se vor desfă
șura sîmbătă și duminică pe sta
dionul Dinamo din Capitală.

• TENIS. Colectivul sportiv Ști
ința Invățămînt din Capitală orga
nizează up concurs de tenis dotat 
cu „Cupa Școlarilor". întrecerile 
încep mîine dimineață de la ora 
8,30 și vor continua după-amiază 
de la ora 16. Tot la aceleași ore 
vor începe întîlnirile și sîmbătă. 
Această competiție, care se va 
desfășura pe terenurile CenRluîui de 
antrenament nr. 2, este deschisă

Foarte bine au funcționat bloc ajele echipei noastre in meciul sus
ținut în cadrul turneului final cu reprezentativa R. P. Polone, 
lată o fază din această întîl nire: blocajul format de Poncva, 
Nicolau și Roman va respinge mingea trasă liftat de jucătorul 
polonez Wiecial.

(Foto: I. MIHAIC.A)

tactica adversarului și de felul în 
care acesta și-a distribuit forțele 
în teren.

In sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
o lipsă mai veche. E bine ca vo
leibaliștii noștri să înțeleagă ri
dată pentru totdeauna — și de 
data aceasta socotim. că le va fi 
mai ușor — că e primejdios să-ți 
subapreciezi adversarul și, înceti
nind alura, să-i cedezi seturi, așa 
cum au făcut, de pildă, în me
ciul cu echipa R.P. Ungare: în 
campionatul acesta s-a văzut lim
pede cît de prețios poate fi uneori 
și un singur set. In cursul unui 
meci de volei e riscant să te o- 
dihnești: lăsînd adversarului ini
țiativa, te poțj trezi în neputință 
de a I mai ajunge din urmă...

★
Dintre jucătorii reprezentativei 

noastre, au corespuns îndeosebi 
Roman, Crivăț și Rusescu, care au 
avut o comportare constant bună, 
apropiată de valoarea și de posi
bilitățile lor normale. De. aseme
nea, o contribuție importantă la 
obținerea succeselor au avut și 
Ponova, Nicolau, Mihăiiescu și 
Mediânu, care au fost însă inegali 
în comportarea lor. In plus, ulti
mul a fost folosit insuficient și nu 
întotdeauna în modul cei mai ju
dicios. Ca și Mitroi, de al cărui 
aport nesatisfăcător în activitatea 
echipei este vinovat, în mare mă
sură, antrenorul Gh. Petrescu, 
conducătorul tehnic de pe tușă. A 
fost, de altfel, unul din aspectele 
negative ale muncii antrenorului 
principal, care, lipsit uneori dc 
calm, a făcut schimbări prea mul
te, la prea scurte intervale și de
seori în chiț) cu totul fantezist, 
ceea ce a dus la deiutarea și e- 
nervarea jucătorilor.

Toate aceste lipsuri — puține, 
în raport cu calitățile echipei — 
sînt, desigur, remediabile. Și chiar 
cu ușurință. Aceasta însă numai 
cil condiția ca voleibaliștii noștri 
să nu neglijeze in pregătirea lor 
viitoare nici una din învățăturile 
trase la capătul competiției la care 
au luat parte. Să nu uite, în pri
mul rînd, observația cu care toți 
au fost de acord la finele campio
natului, că numai acei jucători au 
corespuns care —• ca Roman, Cri
văț, Rusescu și Ponova — au 
muncit cu conștiinciozitate, spre 
deosebire de Răducanu, Claici și 
Apostol. Aceștia, lipsiți de o aten
tă preocupare și de seriozitate în 
pregătirea lor, au comftituit uneori 
goluri greu de umplut în echipă.

Trebuie să fie clar pentru toți 
că numai muncind și luptînd poți 
obține victorii. Numai așa vor 
putea voleibaliștii noștri fruntași 
să mențină și să dezvo'te proas
pătul succes obținut, numai mun
cind cu sîrguință în pregătirea lor 
re vor putea reprezenta cu cinste 
la campionatele mondiale din 1956 
de la Paris, competiție la care 
ei au datoria să confirme și să 
întărească valoarea victoriei reuși
te în cea de a IV-a ediție a cam
pionatelor europene. Comportarea 
lor în întrecerile de la București 
ne da tot dreptul să nădăjduim...

CONSTANTIN FAUR



Cîteva învățăminte tehnice după întîlnirea 
de caiac-canoe R. P. R. — R. P. U.

Dacă după prima întîlnire cu 
sportiv» maghiari, din anul 1950, 
învățămintele tehnice trase de noi 
au stat la baza practicării caiacu
lui de performanță în țara noas
tră, după cea de a doua întîlnire 
cu valoroșii caiaciști maghiari 
(care a avut loc acum cîteva zi'e 
la Snagov) se poate spun? că — 
prin aplicarea no lor învățăminte 
pe care le putem trage — vom 
merge pe drumul consadării spor
tivilor nc-ștri pe tărîm interna
țional.

In întîlnirea din anul 1950, spor
tivii noștri au fost depășiți ’'n 
toate probele, at’t prin pregăti-ea 
fizică, cît și prin cea tehnică. La 
-roncursul de acum cîteva zile 
s-a observat o pregătire egală din 
punct de vedere fizic, sportivii ro
mîni fiind depășiți doar prin noi
le amănunte tehnice aplicate 
sportivii maghiari, amănunte 
care ei și le-au putut însuși 
perfecționa mai ușor, în urma 

din întîlnirile 
care, au parti-

perfecționeze 
prin aceea că

de 
pe 
Și 

în-
vățămintelor trase 
internaționale îa 
cinat.

Marea diferență 
sportivilor noștri și telurica 
fivilor maghiari s-a vădit la 
tura în apă. (A. unghiul de 
B. nrindere. C. trecerea prin 
și D. degajarea).

Astfel, s-a observat că, sportivii 
maghiari atacau, la absolut toate 
loviturile, cu pala în unghi de 

90° față de bordul caiacului. La 
sportivii romîni, în momentul ata
cului pala are aproape în perma
nență la prindere un unghi de 
peste 100’ față de bordul bărcii. 
Acest lucru face ca randamentul 
loviturii în apă să scadă, indife
rent de forța care este aplicată în 
lovitură, întrucît permite ca pa- 
dela să se deplaseze în apă și nu 
să se sprijine, cum ar fi normal.

Sportivii maghiari au reușit să

dintre tehnica
spor- 
lovi- 
atac, 
apă

această prindere întîliwea cp sportivii maghiari, 
în momentul cînd 

ambele brațe sînt sus, unul întins 
iar celălalt strîns în dreptul umă
rului, ei răsucesc padeia în vede
rea prinderii pentru lovitura care 
urmează.

Sportivii noștri însă, obișnuiesc 
să facă această răsucire de-abia 
cînd sînt cu pala deasupra apei. 
Astfel, dacă Mircea Anastasescu 
are un procentaj de 20—25 la 
sulă de prinderi cu unghi greșit, 
caiacul nostru de patru și restul 
sportivilor noștri au- un procentaj 
de prinderi greșite de aproape 

sută la sută. Astfel, randamentul 
lor — cum este și normal — este 
și el aproape de 70—80 la sută, 
din cît ar trebui să fie față de 
pregătirea fizică avută.

Dacă la prima parte a loviturii 
există o astfel de diferență, tot 
în aceeași măsură este diferit și 
sfârșitul loviturii. Sportivii ma
ghiari au reușit ca în momentul 
cînd forța aplicată în pala padelei 
nu mai dă un randament normal 
din cauza alunecării înainte a 
caiacului, ceea ce face ca pala să 
rămînă în urmă, să facă o scoa
tere a palei atît de rapidă îneît 
să nu permită ca în timpul dega
jării pal^ să frîneze din viteza am
barcațiunii. Se permite astfel ca 
la următoarea lovitură să se mă
rească viteza caiacului. La spor
tivii noștri, în schimb, din cauza 
forțării sfârșitului loviturii, pala 
rămîne mult în apă, _ceea ce face 
ca viteza caiacului să fie simțitor 
redusă și să anuleze randamentul 
forței aplicate la sfîrșit.

Pe viitor, pentru a putea reduce 
din micile diferente de valoare 
dintre sportivii- noștri șî sportivii 
maghiari, care se situează printre 
cei mai buni din lume, este nece
sar ca antrenori; de cșiac să 

aplice învățămintele acumulate în

mai ales în . ceea ce privește 
lovitura în apă (unghiul de atic 
și degajarea).

Dacă la caiac diferențele de tras 
au fost destul de' mari din cauza 
unor greșelii tehnice ale sportivi
lor noștri, la canoe diferența, de 
astă dată în favoarea noastră, 
provine din aplicarea de către 
sportivii romîni a stilului ceho
slovac, care — mai alțs în urma 
rezultatelor valoroase obținute — 
socotim că dă un randamwit mai 
mare decît cel maghiar. (După 
cum se știe, ’ 
multe probe de canoe).

Un lucru pe care trebuie să-l 
aplicăm este pidicarea corpului în 
răsucire,'în momentul lucrului pa
lei în apă, la canoea de doi.

Acest lucru este foarte necesar, 
întrucît, din cauza aplecării bruște 
a corpului și a ridicării la fel de 
bruște, canoea de doi nu are o 
alunecare lină ci în hopuri. ceea 
ce face ca viteza de înaintare să 
fie simțitor redusă. Aplicând însă 
ridicarea cu răsucire practicată de 
sportivii maghiari, credem că ran
damentul sportivilor noștri va fi 
mult mai mare.

întâlnirea prietenească dintre 
sportivii romîni și cei maghiari, 
care a dat loc la întreceri pasio
nante în fiecare probă, trebuie să 
constituie u>n nou punct de ple
care nentru antrenorii și sportivii 
noștri.

noi am câștigat ma.

RADU IIUȚAN
antrenor

de

Reprezentativa de haltere a R. P. R. 
susține duminică o nouă intiln’re internațională

vor 
in- 
De

vor

Duminică halterofilii noștri 
susține a treia lor întâlnire 
ternațională din acest an. 
data aceasta la București ei 
primi replica puternicei reprezenta
tive a Danemarcei. Oaspeții sînt la a 
doua vizită în țara noastră, cea 
dinții fiind făcută cu ocazia celui 
de al IV-lea Festival, cînd halte
rofilii celor două țări s-au întâlnit 
pentru prima oară. Cu prilejul a- 
celor întreceri, unii dintre sportivii 
danezi, ca de pildă Johan Runge și 
Jorgen Mouritzen, au obținut re
zultate de valoare și locuri de frun-

te în clasamentul pe categorii (J. 
Runge medalia de argint la cat. 
semiușoară). Dintre coi care au 
participat la Festival, J. Mouritzen, 
Egon Auerbach, ș.a. fac parte din 
reprezentativa Danemarcei, care în
tâlnește reprezentativa R.P.R.

Halterofilii noștri așteaptă cu 
încredere întrecerea, majoritatea 
fiind în ascendent de formă, fapt 
dovedit de cele 21 recorduri obți
nute în întîlnirile susținute în 
compania echipelor R.P. Polone 
și R.D. Germane.

O nouă competiție ciclistă pe etape 
„Cursa munților”

acest an, în ca- 
ciclist se înscrie

începând din 
fcnda.ru! intern 
încă o probă de lung kilometraj. 
Este vorba de competiția pe e- 
tape „Cursa mun ților” inițiată 
de consiliul central al asociației 
Dinamo. După cum arată chiar 
denumirea acestei competiții, în
trecerea se va desfășura, în cea 
mai mare parte, pe un traseu de 
munte, constituind pentru partici
pant! un examen deosebit de di
ficil. Alergarea pe cape o or
ganizează asociația Dinamo este 
prima de acest gen — traseu de 
munte peste 70 la sută — și a- 
duce o seriioasă contribuție la

pregătirea cicliștilor în vederea 
■curselor de mare fond din acest
an.

„Cursa munților" se va des
fășura între 19 și 24 iulie, cu o 
zi de repaus pe următorul traseu:

Etapa I, București-Orașul Stalin 
Etapa a 11-a, Orașul Stalin-Bran- 
Cîjjipulung - Bran-Orașul Stalin 
Etapa a 111-a, Orașui Stalin-Fă- 

găraș-Orașul Stalin-Poiana Stalin.
Etapa a IV-a, Orașul Stalin-Rîș- 

nov-Pîrîul Rece - Predeal-Orașul 
Stalin. Distanța va fi parcursă de 
două ori.

Etapa V-a, Orașul Stalin-Bu- 
curești..

Campionatul categoriei A de polo pe apă
Marți și miercuri s-au disputat 

pe ștrandul Tineretului din Capi
tală următoarele jocuri restante 
din campionatul categoriei A de 
polo pe apă.

C.C.A.—Știința Buc. 9—1 (5—1). 
Au marcat Hospodar (4), Iosim 
(2), Marchițiu (2), Bogdan pentru 
învingători și Chirvăsuță pentru 

învinși.

in tara noastră
Una din cel® mai bune echipe 

feminine de handbal din Austria— 
Admira Viena — va întreprinde un 
turneu în țara noastră. Cu acest 
prilej, handbalistele austriece vor 
susține trei meciuri dintre care 
primul se va disputa duminică la 
București. In acest joc Admira 
Viena va întîlni reprezentativa 
orașului București.

In vederea jocurilor pe care le 
va disputa în R.P.R., echipa vieneză 
deplasează o puternică formație, 
a cărei primă caracteristică este 
tinerețea. Vom nota că din forma
ția echipei Admira Viena, campi
oana Austriei pe anul 1953, fac 
parte trei jucătoare în vîrstă d® 
16 ani. De altfel, media vârstei 
întregii echipe este de 21 ani.

Echipa Admira Viena este antre
nată de Friedrich Fitz, unul din 
cei mai buni tehnicieni austrieci. 
Sub conducerea acestui cunoscut 
antrenor, formația vieneză a ob
ținut frumoase succese ca de pil
dă: câștigarea titlului de cam
pioană de handbal de sală pe 
anul 1955, precum și faptul că din 
1945 — an în care în Austria s-a 
reluat campionatul feminin de 
handbal — echipa Admira Viena a 
ocupat de cinci ori locul al doi
lea.

Pentru jocurile pe care le va 
susține în țara noastră echipa vie
neză deplasează următorul lot de 
jucătoare: Erika Fenseisen, Maria 
Hamp, Reinhild Knotzinger, Ger
trude Kolar, Hilde Migschitz, Jo- 
sefine Nemeczek, Josefine Pokor
ny, Brigitte Pudel, Herla Ruzicka, 
Christine Sattler, Trude Spat, Eri- 
cka Sterck, Margarete Stroch, 
Margarete Taibi.

Azi, 1® Arad, Cluj și Orașul Stalin
Interesante jocuri internaționale de fotbal

Aslăzi, la Arad, Cluj și Orașul 
Stalin trei dintre echipele noastre 
fruntașe vor sus ține întîlniri cu 
valoroase formații de peste hotare, 
întrecerile pe care le găzduiesc 
cele trei orașe, cu o veche tradiție 
în fotbalul nostru, trezesc un in
teres foarte mare în rîndurile spor
tivilor din localitățile respective și 
chiar printre amatorii de fotbal 
din orașele apropiate care vor veni 
să vadă „la lucru1’ șase echipe 
fruntașe din R.P. Polonă, Suedia, 
R.P. Bulgaria și R.P. Romînă.

De la Arad, Cluj și Orașul 
Stalin, ne-au sosit vești asupra 
ultimelor pregătiri ale echipelor, 
asupra măsurilor luate de organi
zatori în vederea bunei desfășurări 
a -întâlnirilor, într-un cuvînt, asu
pra ultimelor noutăți dinaintea lo
viturilor de începere a meciurilor...

ARAD. Echipa suedeză Hammăr- 
bțj a sosit la Arad marți la prînz. 
După-amiază, fotbaliștii oaspeți au 
vizitat orașul și s-au odihnit. In 
cursul dimineții de miercuri echipa 
Llammărby a făcut un ușor antre
nament de pregătire fizică ne sta
dionul „30 Decembrie1’. Dună masă 
au vizitat bazele sportive arădane, 
oprindu-se mai mult la centrul 
nautic Metalul. Odată cu fotba
liștii suedezi a sosit la Arad și 
arbitrul austriac Steiner, care va 
conduce întîlnirea.

Echipa Flamura roșie a efectuat 
marți sub conducerea antrenorului 
Dvorszak un antrenament ușor. Cu 
aceasta formația aradană și-a 
încheiat pregătirile în vederea jo
cului de azi, cînd va utiliza, pen
tru început, următoarea formație: 
Voinescu-Szucs, Dușan, Farmati- 
Capas Șerfozo-Jurcă. Mercea, Bi- 
rău. Pefschowski,

Hammărby va 
losiită în partida 
Timișoara.

CLUJ. întoarsă 
rești, unde a jucat 
echipa Știința și-a

Dumitrescu.
alinia echipa fo
cii Locomotiva

la Bucu-de
cu Hammărby. 
continuat prc-

ECHIPELE „MICI" DAU 
MUL ASALT...

PRI-

Dinamo Buc — Tînărul dinamo- 
vist Buc. 7—3 (2—3). Punctele 
învingătorilor au fost înscrise de 
Zahan (3), Nașca (2), Hegyesi 
(2) iar ale învinșilor de Cociu- 
ban (3).

Progresul Buc. — Progresul Tg. 
Mureș 0—6 (0—4). Au înscris Si
mon (3), Retegi (2) și Vereș.

■ I»
Odată cu etapa de duminică o 

importantă competiție a fotbalului 
nostru, Cupa R.P.R-, intră întruna 
dintre cele mai interesante faze: 
de duminică iau „startul11 echi
pele de categoria B. Acestea pri
vesc cu îndreptățită atenție și se
riozitate jocurile de peste 
zile și fiecare, dintre ele au făcut 
pregătiri pentru a 
bine, mai ales că au avut răgazul 
ocazionat de întreruperea activi
tății oficiale.

Dacă pentru formațiile de cate
gorie secundă etapa de duminică 
prezintă interes, apoi cu atît mai 
mult sînt preocupate de aceste 
jocuri echipele din campionatele 
regionale, raionale sau orășenești 
care au reușit frumoasa perfor
manță de a ajunge să-și dispute 
întîietateia cu echipei® de categoria 
B. Pentru eie întîlnirile acestea 
înseamnă posibilitatea unei fru
moase remarcări, a obținerii unor 
performanțe superioare, lată pen
tru ce asaltul pe care-1 
duminică Flamura roșie 
Sărat. Voința Bistrița, 
Tulcea, Flamura Roșie Boldești. 
Progresul Călărași, Progresul Co
rabia, Progresul Deva, Recolta 
Marghita, Constructorul Fieni și 
celelalte echipe „mici" va fi deo
sebit de puternic... și nu este ex
clus ca el să se soldeze cu rezul
tate neașteptate. Pentru că, desi
gur, nu s-a uitat performanța reu
șită anul trecut de Metalul Reșița!

citeva

se prezenta

vor da 
Rîmnicu 
Recolta

INFORMAȚII onosport

Activitatea la
Faza regională a campionatului 

motociclist de regularitate, rezis
tență și turism, desfășurată sîm- 
bătă și duminică pe un traseu de 
aproape 500 km., a scos în evi
dență, după cum am arătat, lipsa 
de preocupare a asociațiilor și co
lectivelor sportive în ceea ce pri
vește pregătirea cadrelor tinere de 
motocicliști. De asemenea, trebuie 
să arătăm că la această primă 
fază de campionat la probele in
dividuale a participat doar o sin
gură motociclistă 1

Iată acum rezultatele tehnice 
precum și campionii regiunii Bucu
rești la cursele moi ocicl iste de re-

motociclism
gularitate și rezistenta: 
meatul 
stanța 
Berciu) 
p ioană 

Voin(a
5 pct.; 3. C.C.A. (C. Florin, lanco- 
vici, Hedesiu) 68 p.

Clasament individual: 1. Murgu 
Șerban (Recolta) 3p. — campion 
al regiunii București —; 2. — 4. 
M. Ștamatin (Metalul), D. Bar- 
toș (Locomotiva), O, Baicu (Loco
motiva) 6 p.; 5. Radu Cristcscu 
(Voința) 10 p.; 6. I. Loga (Lo
comotiva) 13 n.; Femei: Elena 
Hoța (Locomotiva) 7 p. ,

Clasa- 
pe echipe: I. Metalul (Con- 
Fenings + Mauer, Ionescu, 

4 pct. penalizare, cam- 
a regiunii București; 2. 

(Mîndroiu, Roman, Vișan)

In urma trierii și omologării celor 
530.247 buletine depuse la concursul 
de duminică au fost 
ne cu 12 rezultate, 
11 rezultate și 1.927 
rezultate.

Valoarea premiilor 
premiul I, 795 lei premiul II și 
lei premiul III pentru fiecare bule
tin premiat.

Premiul I a fost obținut de Petrică 
Radulescu, Bălan Ion și Gheorghiu 
Mihai din București, Bgroan Patri
cia din Craiova, Debrețeni Andrei 
din Dej și Isac Vasile din Orașul 
Stalin.

Cu un deosebit succes au partici
pat la acest concurs fotbaliștii din 
echipa asociației Ștjînța, care, depu- 
nînd un buletin colectiv, împreună, 
cu antrenorul lor Petrică Radulescu, 
au obținut un premiu I, 8 premii II 
și 27 premji III în va-oare de lei 
30 000. Acest premiu va fi achitat azi 
la Cluj, la meciul Știința-Stal 
(R.P, Polonă) cînd echipele studen
țești vor mai primi șj premjile cîș- 
tigate în competiția ,,Cupa de vară".

găsite 6’ buleti-
190 buletine 
buletine cu

cu
10

este: 20.983 lei
117

Motocicleta de la concursul 25, 
etapa din 26 iunie, a fost cîștigată 
de Alexandru Ene din București Bd. 
6 Martie 14 care a avut 8 buletine 
cu zero rezultate

Incepînd de azi în 
a luat ființă o agenție 
unde se pot cumpăra 
mai buletinele carte

Premiile oferite de T. S. PRO
NOSPORT pentru Cupa de vară" 
sînt expus? ia magazinul „Romarta" 
din Calea Victoriei.

★
Azi după-amiază la ora 19 are loc 

la agenția centrală din Calea Vic
toriei 9 o întîlnire intre participantii 
la PRONOSPORT șj premiatji ulti
mului concurs Dintre premiali vor 
lua parte înotătoarea Patricia Bar- 
dan șj V vîlceanu din Craiova. Cu 
acest prilej va avea loc premierea 
echipelor bucureștene Progresul 
București și C.C.A pentru locurile 
ocupate în „Cupa de vară"..

★
Meciurile II (Wiener SC — Honved 

Budapesta) și IV (Hajduk Split —

Gara de Nord 
PRONOSPORT 
și depune nu- 
poștală.

T.

gătirile în vederea meciului de 
azi cu formația poloneză Stal 
Sosnowiec, care a sosit de ieri la 
Cluj. Fotbaliștii din R.P. Polonă 
au făcut ieri după-amiază un 
antrenament de acomodare pe Sta
dionul „Gheorghe Gheorghiu-Dej* , 
unde va avea loc partida. Fotba
liștii polonezi au lăsat o foarte 
bună impresie. De notat că echipa 
Stal Sosnowiec a fost revelația 
actualului campionat polonez, ocu- 
pînd, o bună parte a turului, lo
cui I în clasament. Tot miercuri 
a sosit la Cluj și arbitrul ceho
slovac Macko, care va conduce 
jocul.

P. Radulescu antrenorul Științei 
s-a fixat asupra următorului „11“ 
cu care va începe jocul: Todor- 
Zbircea, Brînzei, Nedelcu-Moldo- 
van, Georgescu-Avram, Suciu. Cio- 
sescu, Dinulescu, Dragoman.

ORAȘUL STALIN. Fotbaliștii 
echipei bulgare Spartak, care sînt 
oaspeții Orașului Stalin, au- sosit 
în localitate marți dimineața, ve
nind de la Arad. După-amiază ei 
au făcut un antrenament de destin
dere. Antrenorul a comunicat că 
va întrebuința formația din întâl
nirea cu Flamura roșie. •

Dinamoviștii și-au încheiat pre
gătirile tot marți. Antrenorul Măr- 
dărescu a alcătuit următoarea-echi
pă, cu care va începe meciul: Mun- 
teanu-Fruth. Lazăr. Sereș-Flidisan, 
Florescu-Scorfan. Rădulescu, Boi- 
toș, Csegezsi. Mihai.

Aceste întîlniri suscită un in
teres deosebit în orașele respective 
și chiar în împrejurimile acestora.

La Orașul Stalin, de pildă, și-au 
reținut bilete la meci iubitori ai 
fotbalului din Odorhei, Sf. Gheor- 
ghe etc., la Arad, biletele au fost 
epuizate încă de duminică, iar la 
Clui, stadionul cu cele peste 15000 
locuri va fi din nou neîncăpător 
pentru cei dornici să-l vadă pe 
învingătorii echipei Hammărby.

T E
SĂ RESPECTAM SCOPUL 

COMPETIȚIILOR
„Cupa Orașelor11, competiția de 

fotbal rezervată echipelor de tine 
ret ale diverselor orașe, a cunos
cut în prima sa ediție un însem
nat succes. Cu prilejul acestor 
jocuri, numeroase elemente tinere 
au reușit să se afirme șî să fie 
promovate în echipele dc categoria 
A sau B. De altfel, acesta a fost 
obiectivul pe care l-a și urmărit 
comisia centrală de fotbal atunci 
cînd a trecut la organizarea corn 
petiției.

Deși scopul „Cupei Orașelor" a 
fost cît se poate de clar subliniat 
prin regulamentul întrecerii și a 
fost deseori popularizat de presa 
de specialitate, totuși au fost unc
ie comisii regionale care n-au ți
nut seama de importanța lui. Nu 
mai departe, ca săptămîna trecută, 
în semifinalele competiției pe a- 
nul trecut, reprezentativa orașului 
Stalin a folosit în meciul cu Bir- 
Iadul jucători consacrați, recrutați 
din formațiile de categoria A și B. 
în schimb, echipa Bîrladului a 
fost alcătuită din multe elemente 
tinere, selecționate din formațiile 
de categorie inferioară, ceea ce în
seamnă respectarea 
cerii.

Peste cîteva zile 
ția a Il-a a acestei 
petiții. Toate cele 
participă trebuie să 
cele semnalate mai sus și să-și al
cătuiască formațiile în așa fel în- 
cît să contribuie efectiv la desco
perirea și promovarea elementelor 
valoroase din masa de tineret.

scopului, intre-

va începe edi- 
populare com- 
16 orașe care 
tină seama de

Vâros Lobogo) din concursul nr. 27 
au fost anulate deoarece nu se 
pută duminică și se înlocuiesc 
meciurile de rezervă A și B.

★
Se reamintește participanților 

formularele pentru premiile de 
solare pe luna iunie se pot comple
ta pînă duminică 10 iulie, la agen
ția centrală din București și la 
agențiile regionale din țară.

★
Incepînd cu concursul^ de duminică 

10 iulie, la prem^ speciale — pentru 
buletinele cu 0 rezultate — se a- 
cordă motociclete, aragazuri, biciclete 
șl aparate de radio. Dintre aceste 
premjl motocicleta va reveni parti
cipantului cu ce’e mai mutte bu
letine cu 0 puncte, iar celelalte pre
mii speciale vor fi acordate în ur
ma tragerii din urnă a buletinelor 
cu 0 rezultate.

<5is-
cu

că 
con-

fcnda.ru


„ Un prețios schimb de experiență, un minunat mijloc
de întărire a legăturilor de prietenie

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE. 
CLASAMENTUL

PE PRIMUL LOC IN
GENERAL

Clasamentul general pe echipe, întocmit după terminarea con
cursului internațional de călărie, are următoarea înfățișare: 1.
U.R.S.S. : 60,9 puncte, 2. R. P. Ungară : 40,6 puncte, 3. R. P. 
Romînă : 28,3 puncte, 4. Suedia : 27,3 puncte, 5. R.P.F. Iugoslavia : 
2 puncte.

In clasamentul general individual, primul loc a fost ocupat de 
călărețul sovietic Vladimir Raspopov care a totalizat cel mai mare 
număr de puncte: 21,3. Pe locurile 2—3, la egalitate, s-au clasat: 
B. Lilov (U.R.S.S.) și M. Timu (R.P.R.) cu cîte 20 puncte fie
care. Locul IV a revenit călărețului maghiar A. Szatola cu 17,6 
puncte.

Punctajul realizat de componenții echipei reprezentative a 
Uniunii Sovietice confirmă pe deplin progresul vădit pe care aceștia 
l-au înregistrat în ultimii doi 
a prezentat în acest concurs 
gătit care a lupta£ cu

am putut participa la 
curs care a însemnat 
schimb de experiență 
prilej de 
pregătire 
noștri".

verificare a 
a călăreților și

acest con- 
un prețios 
și un bun 

stadiului de 
cailor

★
Bolter,stern, conducătorul 

ne-a declarat 
,Firește, avem toate

ani. Echipa Uniunii Sovietice 
un lot de călăreți bine pre- 

„ ._r —. multă dîrzenie pentru o performanță
cît mai valoroasă. Dintre călăreții sovietici care, în general, au
ocupat locuri fruntașe în aproape toate probele disputate, s-au re
marcat în mod deosebit: Vladimir Raspopov, Boris Lilov, Tatiana 
Kuhkovskaia și Andrei Favorski (la obstacole), Gr. Cereda și VI. i 
Raspopov (la dresaj). Locul I, cucerit de echipa Uniunii Sovie- ; 
lice în clasamentul pe echipe ca și primul loc ocupat de concu- < 
rentul sovietic Vladimir Raspopov în clasamentul general indi
vidual reprezintă victorii binemeritate, urmare a unei temeinice 
pregătiri. , ‘

O comportare din cele mai frumoase au avut în întrecerile din 
cadrul concursului internațional de la București și călăreții romîni. 
Trebuie subliniată, în mod deosebit, excelenta comportare a maes
trului sportului Mihai Timu care a obținut victoria în două din
tre cele mai dificile probe ale concursului : proba de precizie grea 
și proba învingătorilor. Aceste succese se datoresc muncii sale 
neobosite pentru o cît mai înaltă pregătire tehnică dar, în primul 
-înd, patriotismului care l-a animat pe maestrul sportului Mihai 
Timu, în tot timpul întrecerilor. De asemenea, trebuie să amintim 
că din cauza unei scăpări a antrenorului lotului nostru, Gh. Po
pescu, călărețul Mihai Timu nu a fost înscris în echipa care a
contat în clasamentul general pe națiuni, lucru care a făcut ca
reprezentativa noastră să se claseze numai pe locul III. Alături
de maestrul sportului Mihai Timu r 1 ' * ’* *"
D. Velicu, Felix Țopescu și Gh. 
reușit să obțină prețioase victorii.

s-au comportat bine și călăreții 
Antohi care, la rîndul lor, au

Gosta 
delegației suedeze, 
următoarele: ~ 
motivele să ne bucurăm de cele 
patru victorii pe care le-am obți
nut. Tot atit de bucuroși sintem și 
pentru că aci, la București, am 
învățat multe lucruri și ne-am 
făcut noi prieteni. Miile de spec
tatori, frumoasa bază hipică, ospi
talitatea cu care am fost primiți 
pretutindeni, m-au 'impresionat în 
mod deosebit. Dintre călăreții ro- 
mîni am remarcat cu toții pe M. 
Timu, D. Velicu, F. Țopescu, 
Mihalcea și Gh. Teodorescu.

„In concursul de la București, 
ne spune I. Petrovici, conducăto
rul delegației jugoslave, s-au în- 
tîlnit și au devenit prieteni spor
tivii celor cinci țări participante. 
Dacă la aceasta adăugăm faptul 
că pentru fiecare dintre noi con
cursul a însemnat noi cunoștințe 
legate de pregătirea călăreților și 
de „lucrul" cailor, bilanțul aces
tor întreceri ar îndreptăți toate 
mulțumirile noastre. Am fost im
presionați de capacitatea dum
neavoastră de organizare, de pu
blicul spectator, pe cit de nume
ros, pe atît de competent ca și. 
în general, de prieteneasca at
mosferă pe care am trăit-o cu toții 
în zilele acestor frumoase între
ceri. Așteptăm 
nouă intilnire 
mini".

N.

cu multă bucurie o 
cu călăreții ro

După cele cinci zile de întreceri 
de-a lungul cărora echipele re
prezentative ale R.P.F. Jugoslavia, 
Suediei, R. P. Ungare, U.R.S.S. și 

disputat tn-
con-

cei 
vic- 
cei

R.P. Romîne și-au 
tîietatea în cele 12 probe ale 
cursului, sportivii romîni și 
suedezi au cucerit cîte patru 
torii, sportivii sovietici și 
maghiari cite 2 victorii.

In legătură cu organizarea și 
desfășurarea întrecerilor ne-am a- 
dresat mai multor conducători de 
loturi și antrenori care ne-au îm
părtășit următoarele:

...„In primul rind, toate laudele 
pentru organizatorii acestui fru
mos concurs, ne-a spus antrenorul

lotului maghiar, Bodo Imre. Vreau 
să spun cîteva cuvinte și despre 
noua bază hipică pe care s-au des
fășurat întrecerile. Cred că nu pes
te mult timp, cînd vor fi termi
nate absolut toate lucrările, vă 
veți putea mîndri cu una din cele 
mai frumoase baze hipice din 
Europa.

Am fost impresionat îndeosebi 
de evoluția tinerilor călăreți și a 
juniorilor. Ei au un stil bun de 
lucru, intră pe parcurs cu mult 
elan și curaj și fără îndoială că 
mulți dintre ei se vor afirma cit 
de curînd. Noi sintem mulțumiți de 
rezultatele pe care le-am obținut, 
dar, Înainte de orice, de faptul că

★
sovietic AlexeencoAntrenorul

și-a manifestat satisfacția pentru... 
„buna organizare a concursului, 
pentru felul în care au fost întoc
mite parcursurile precum și pentru 
schimbul de experiență deosebit 
de folositor, pe care l-a constituit 
acest concurs". El a declarat în 
continuare :
București s-au 
nivel foarte 
lucru înseamnă 
înainte în pregătirea 
participanților.
s-au comportat bine și sînt iu real 
progres. Așteptăm cu bucurie noi 
concursuri în care să ne întrecetn 
alături de sportivii romîni".

întrecerile de la 
desfășurat la un 
înalt și acest 

un serios pas 
tuturor 

Călăreții romini

...uupa pinna zi a iiiuiniiii unui nu

Prima zi a întiiniriii internaționa
le de tir dintre reprezentativele 
R. P. Romine și R. P. Ungare s->a 
desfășurat în nota de superiorita
te a trăgătorilor noștri. După pri
mele probe ale mec in! ui (cele de 
la armă liberă calibru redus pen
tru seniori), R. P. Romînă condu
ce cu 4—0. Trăgătorii noștri au 
cucerit primul loc în cele patru 
clasamente pe echipe (culcat, ge
nunchi. picioare și 3x40), și au cîș
tigat totodată și cele ipetru între
ceri individuale, prin losif Sîrbu 
(la poziția culcat) și prin Henri 
Herșcovici ila celelalte 3 probe.

Trăgătorii noștri au realizat în 
întrecerile de ieri trei noi recor
duri R.P.R. pe eohiine (culcat—1980 
p., picioare — 1873 p., 3x40 —
5782 ip.) și două noi recorduri in
dividuale. Am,bele recorduri indi
viduale au fost realizate de maes
trul sportului Henri Herșcovici la 
poziția picioare, cu 383 p. (perfor
manță care depășește cu 1 punct 
recordul mondial) și la 3x40, cu 
1168 p.

Reprezentanții R. P. Ungare 
și-au apărat șansele cu toată ener
gia. Chiar la poziția culoat, unde 
era mai evidentă superioritatea 
noastră, trăgătorii maghiari au 
fost — prin Krebs Sandor — la 
un pa,s dte primul loc în clasamen
tul individual. Krebs a realizat a- 
celași număr de puncte ca și pri
mul clasat, maestrul emerit al spor, 
tului losif Sirbu (398 p.), însă a 
fost depășit de acesta cu 4 muște. 
La poziția picioare, în care adver. 
sării noștri se prezentau ca prin
cipalii favorfiți ai probei, ei au reu
șit o comportare la nivelul valorii 
lor. Insă au fost depășiți prim re
zultatele .excepționale ale repre
zentanților noștri. Pe primele 4 
locuri la această probă s-a,u o'a&a-t 
trăgătorii romini, care au realizat 
o medie de 377 o., cifră superioară 
cu I punct rezultatului cu care a 
fost cîștigat campionatul R. P. R. 
din acest an.

Prima manșă a probei de pistol 
viteză a pnileiuit — așa cum anti
cipam — o întrecere foarte echi
librată și «jie un. înalt nivel tehnic.

In această probă, reprezentanții 
noștri au obținut ieri o remama
bilă victorie care, chiar dacă nu 
este definitivă (urmează astăzi 
manșa a Il-a), ne-a asigunait un 
avantaj considerabil pentru a fi 
principalii pretendlenți la primul 
loc. Pentru a oglindi comportarea 
foarte bună a trăgătorilor noștri 
este suficient să arătăm că Ta
kacs, campionul olimpic și S. 
Kuhn, al doilea clasat la Olimpia
dă, au fost depășiți și de Zoltan 
Deak și de Marin Dochiliță. (Ta. 
kacs a fc«st întrecut și de Gh. Li- 
cliiairdoipol).

Iată primele rezultate tehnice ale 
probelor de ieri:

ARMA LIBERA CALIBRU RE
DUS: CULCAT: RP.R.-1.980 p., 
R.P.U.-1971 p., individual: 1, I.
Sîrbu (R.P.R.) 398 o. (28 muțite), 
2. S. Krebs (R.P.U.) 398 p. (24 
m.), 3. E. PorKwici (R.P.R.) 397 
p.; GENUNCHI ■ R.P.R.-1917 p., 
R.P.U. 1891 p„ indiv.: 1. H. Her
școvici (R.P.R.) 389 p., 2. I. Sîrbu 
(R.P.R.) 388 p.. 3. N. Cojocaru
(R.P.R.) 388 p.: PICIOARE R.P.R.- 
1873 p., R.P.U.-1831 p„ indiv.: 1. 
H. Herșcovici (R.P.R.) 383 p., 2. 
N. Cojocaru (R.P.R.) 377 p., 3. I. 
Sîrbu (R. P. R.) 375 p.: .3x40:
R.P.R.-5.782 p.. R.P.U.-5.662 O.,
indiv. : 1. H. Herșcovici (R.P.R.) 
1168 p„ 2. I. S'rbu (R.P.R.) U61 
p.. 3. N. Cojocaru (R.P.R.) 1160 p., 
4 C. Antonescu (R.P.R.) 1148 p., 
5. D. Vidirasou (R.P.R.) 1145 p.; 
PISTOL VITEZA (manșa I) : Zoi. 
tan Deak (R.P R.) 30/292 p.; M. 
Dochiliță IR.P.R.) 30/289 p.; S.
Kuhn (R.P.U.) 30/286 t>.; Gh.
Liichiardonol (R.P.R.) 30/283 o . K 
Takacs (R.P.U.) 30/282 p.; TALERE 
(manșa I) : loszef Varv (R.P.U.) 
94 p., Gh. Floroscu (RP.R.). A. 
Lumniczer (R.P.U.), G. Bumb 
(R.P.R.) și K. Kulynaghy (R.P.U.) 
Cite 93 p.

Meciul R.P.R.-R.P.U. continuă as
tăzi pe poligonul Tunari înceoînid 
de la ora 9.30, cu probele : meci 
englez (oombinaită) nentru seniori, 
manșa a H-a pistol viteză și 
manșa a II-a talere

O nouă și strălucită victorie a sportivilor sovietici
U.R.S.S. — S.U.A. 25-7, la șah'

Pregătiri in vederea intilnîrilor de natatie, sărituri și polo 
cu reprezentativele R. P. Bulgaria

CU 
de 
cu

înotătorii, săritorii și jucătorii 
noștri de polo se pregătesc 
asiduitate în vederea întîlnirii 
la sfîrșitul acestei săptămîni 
reprezentanții R.P. Bulgaria.

Astfel, la Ștrandul Tineretului, 
în bazinul de 50 m., înotătorii și 
înotătoarele parcurg de zeci de ori 
distanța, desăvîrșindu-și pregătirea 
tehnică și fizică. Printre cei mai 
conștiincioși se află valorosul no
stru performer la 100 m. și 200 
m. fluture, Alexandru 
care, deși ocupat cu 
nu-și neglijează

Popescu, 
examenele, 

nici pregătirea 
pentru această întîlnire. folosind 
orice clipă de răgaz. Pe culoarele 
bazinului mai pot fi văzuți înotînd 
diferite stiluri, Felix Heitz, Sanda 
Platon, Hubert Bock, etc., îndru
mați îndeaproape de antrenori. 

Ei privesc cu deosebită seriozi
tate această întîlnire, maii ales că

în ultimul timp înotătorii bulgari 
au progresat simțitor, obținînd o 
serie de rezultate valoroase, care 
constituie, în același timp, recor
duri ale R.P. Bulgaria. Dintre a- 
ceste rezultate cele mai bune sînt: 
Ghincev — 59.6 (100 m. liber), 
Kononova 1.15.3 (100 m. liber), 
Zlatarev 2.52.8 (200 m. bras) etc.

In bazinul rezervat săritorilor, 
frații Wittenberger execută dife
rite sărituri de la trambulină și 
turn. Atît e«i cît și jucătorii de 
polo sînt conștienți că bunele re
zultate pe care sînt dornici să le 
obțină în cele două zile de 
curs, nu vor fi posibile fără o 
gătire temeinică.

*
Lotul sportivilor bulgari 

așteptat să sosească în cursul 
Ieri de azi.

Recepția de la Bradul din Praga 
cu prilejul primei Spartachiade 

naționale
PRAGA 6 (Agerpres).— 

transmite:
La 5 iulie la Hradul din 

a avut loc o mare recepție 
de președintele Republicii,

Ceteka

La 6 iulie s-a desfășurat cel de 
al IV-lea și ultimul tur al meciu
lui de șah dintre echipele U.R.S.S. 
și S.U.A. Dim nou, la majoritatea 
meselor, avantajul a fost de par
tea șahiștilor sovietici.

Taimanov l-a învins pe Kashdan 
în numai 21 mutări, profitînd 
prompt de o inexactitate a adver
sarului său, făcută din deschidere. 
Kotov l-a învins pe Kevitz, iar Pe
trosian pe Pavey. Demonsirtnd din 
nou o strategie superioară, Smîs- 
!ov l-a întrecut, pentru a paitra 
oară în acest meci, pe campionul 
S.U.A. Bisguier. Gheller a obți
nut victoria în partida cu Donald 
Byrne, iar Keres în cea cu Ro-

Dinamo Kiev Partizan Belgrad 0-0

con-
pre-

este 
zi-

’ KIEV 6 (Agerpres). — pele „Dinamo Kiev" și „Partizan"
Miercuri s-a desfășurat în ora- Belgrad. Jocul s-a terminat cu re- 

șul Kiev întîlnirea internațională zultat nedecis: 0-0.
prietenească de fotbal dintre echi-

Nou record mondial la 80 m. garduri
" MOSCOVA 6t? (Agerpres). —

In cadrul unui concurs desfă
șurat miercuri la Moscova atleta 
sovietică Galina Iarmolenko a 
doborît recordul mondial la proba

de 80 m. garduri parcurgînd 
distanța în timpul de J0”8/10. 
Vechiul record aparținea atletei 
australiene Strickland cu timpul 
de 10* ’9/10.

Praga 
oferită

... . . , Anto
nin Zapotocky, cu prilejul primei 
Spartachiade naționale organizată 
*n cinstea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de 
către Armata Sovietică de sub ju
gul ocupației fasciste.

La recepție au luat parte con
ducători ai partidului și guvernu
lui, miniștri, fruntași în producție, 
cunoscufi oameni de știință și 
artă, maeștri ai sportului din Ce
hoslovacia, reprezentanți ai aso
ciațiilor sportive voluntare, mem
brii comitetului de stat pentru pro
blemele culturii fizice și sportului, 
precum și membrii comitetului 
pentru organizarea primei Sparta
chiade naționale.

La recepție au asistat de ase
menea delegații sportive din Uni
unea Sovietică, Republica Populară 
Chineză, Polonia, Ungaria, Romî- 
nia, Albania, Republica Populară 
Mongolă, ~ 
Vietnam, 
Democrată Coreeană și din alte 
țări, sosite la festivitățile consa
crate primei Spartachiade națio
nale din Cehoslovacia.

Recepția 
atmosferă 
și sinceră

•

Canotorii rominr participă la concursul internațional 
de canotaj de la

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd în R.P.F. Jugoslavia, 
un lot de vîslași romîni, care vor 
participa între 9 și 10 iulie la con
cursurile internaționale de canotaj 
de pe lacul Bled. La această com
petiție și-au anunțat participarea 
sportivi din U.R.S.S., Olanda, Ita-

bert Byrne. Intîlnirile Bronstein— 
Evans și Botvimic — Reshewski 
au luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate.

Ieri s-au jucat partidele între
rupte în turul III. Fără să reia jo
cul, Kevitz a cedat lui Kolov, Iar 
Gheller lui D. Byrne. Petrosian l-a 
întrecut pe Pavey, iar Keres pe 
R. Byrne. Remize au fost partidele 
Bronstein—Evans și Taimanov — 
Kashdan. In felul acesta, scorul 
general al meciului este de 25—7 
Jn favoarea echipei U.R.S.S. Șa
hiștii sovietici au cîștigat 20 par
tide, au pierdut 2, iar 10 s-au în
cheiat remize.

Turneul echipei de volei
Tirana

Republica Democrată
Republica Populară

s-a desfășurat într-o 
de o deosebită căldură 
prietenie.

fruntași din
a orașului

Voleibaliștii noștri 
diferite orașe ale țării vor avea
prilejul să ia parte, în zilele care 
urmează, la noi întîlniri interna
ționale. Este vorba de jocurile 
pe care le va susține reprezenta- 
tiiva 
țara 
iulie 
tîlni
ța, la 14 iulie vor juca la Tg. 
Mureș cu selecționata orașului, 
iar la 17 iulie își vor încheia tur
neul printr-un meci la Orașul Sta
lin.

orașului Tirana/, aflată în 
noastră. Astfel, duminică 10 
voleibaliștii albanezi vor In
ia Arad echipa locală Știin-

Bled (R.P.F. iugoslavia)
lia, R.P. Polonă, Germania occi
dentală, Austria și R.P.F. Jugo
slavia.

Din delegația sportivilor romîni 
fac parte: Z. Benedek, Radu Nico- 
lae, St. Somoghi, A. Rotaru, S. 
lorgulescu, P. Sîrbu și alții.

(Agerpres)

„Cupa Europei Centrale 
ia fotbal

Primul tur al competiției de 
fotbal „Cupa Europei Centrale" a 
programat doar trei întîlniri de
oarece echipa maghiară VSrSs Lo- 
bogo va întîlni abia sîmbătă la 
Budapesta pe campioana Jugosla
via Hajduk (Spilt). Cea de a 
treia întîlnire pe care fotbaliștii 
maghiari au susținut-o la Viena în 
compania echipei Wacker, le-a re
venit cu categoricul scor de 5—1 
(3-1).

Ieri, la Budapesta, Honved a în- 
tîlnit cea de a doua echipă aus
triacă, Wiener Sportklub. Jocul s-a 
desfășurat pe un timp ploios în 
fața a 30.000 spectatori și a reve
nit fotbaliștilor maghiari cu sco
rul de 5—2 (3—2). Au înscris: Ti- 
chy, Pușkaș (din 11 m) și Kocsis 
(3), pentru învingători și Pichler 
(2) pentru învinși.

Un rezultat foarte bun a fost ob
ținut de echipa Slovan din Bratis
lava. Cu toate că jucau în depla
sare la Novy Sad în Jugoslavia, 
fotbaliștii cehoslovaci au terminat 
la egalitate cu Vojvodina: 0—0.

Cealaltă echioă cehoslovacă 
U.D.A. Praga a jucat de asemenea 
în deplasare, la Bologna unde a 
întîlnit echipa F.C. Bologna. Me
ciul s-a desfășurat seara la lu
mina reflectoarelor și a luat sfîrșit 
cu rezultatul de: 4—2 (2—1) în fa
voarea echipei U.D.A. Praga.

Redacția și Administrația, București, str. Const Miile Nr. 17, telefon 5.30 36—5.30.37 Nr 1—9—52 STAS 3452—52. Intr. Poligra fică Nr. 2. str, Brezoianu Nr. 23—25 
Abonamentele se fac la oficiile poștale prin. factorii poștali și difuzori^ voluntari din întreprinderi,


