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Scrisoare către prietenul Jurek Sterenga

4șa cum (i-am făgăduit la des- 
rțirea noastră de la Budapesta, 
pă campionatele europene de 
:schet, îți trimit acum primele 
iști tn legătură cu pregătirile 

care le fac spor li vii noștri in 
derea tntîlnirilor prietenești 
re se vor desfășura la Varșovia, 
'ată cu cel de al V-lea Festi-
l.
Sportivii romini și printre ei 
’i, baschetbaliștii ne pregătim 
tens pentru aceste însemnate 
'reccri, Fodor, Nedef și toți cei- 
Iți componenți ai echipei noastre 

baschet, ne întilnim de mai multe 
t pe săptămînă la antrenament, 
gătindu-ne cu multă tragere de 
imă. Adeseori, asistăm și la 
egătirile pe care le fac atleții, 
geibaliștii, iar serile trecute.

Echipele R. P. R. au terminat învingătoare cu scorul de 14-4 
întâlnirea de tir cu reprezentativele R.P.U.

Opt noi recorduri individuale și 
pte victorii pe echipe ale trăgă- 
rilor noștri, precum și trei vie
rii și un record R.P.U., iată bi- 
nțul ultimelor două zile de con- 
rs ale meciului internațional de 

• dintre reprezentativele R. P. 
imîne și R. P. Ungare. Cu aceste 
time rezultate, cea de a V-a în- 
nire prietenească dintre echipele 
lor două țări a luat sfirșit cu o 
umoasă și concludentă victorie a 
prezentanților noștri la scorul de 

r l~4!
★

Sîmbătă, penultima zi de con- 
irs, a fost dominată de realiza- 
a unor performanțe superioare 
ît recordurilor noastre cît și ce- 
r maghiare. începutul a fost fă- 
ît de maestra sportului Marieta 
iverdeanu prin recordul său de la 
iziția culcat (399 pct.). Tot Ma- 
eta Juverdeanu a mai corectat 
>uă recorduri republicane : 372 p. 

poziția picioare și 1156 p. la 
:40. Aceste performanțe au im- 
js-o pe Marieta Juverdeanu drept 
■a mai bună trăgătoare din con- 
irs, permițîndu-i totodată să obți-T 
i primul loc în clasamentele în- 
ivkiuate de la poziția cuitoait și 
e la 3x40.
Cea mai categorică superioritate 
trăgătoarelor noastre s-a vădit 

poziția „genunchi", primele 
îpte locuri ale clasamentului indi- 
dual fiind ocupate de sportive- 

romîne în frunte cu Iudith 
loscu, cîștigătoarea probei.
In schimb, întrecerea de la 

oziția „picioare" a oferit o lup- 
i strânsă atît pentru primul loc 
1 clasamentul individual cît și 
1 cel pe echipe. In ambele ca- 
uri, victoria le-a .revenit la li- 
lită reprezentantelor R. P. Un- 
are, care au avut o comportare 
xcepțională. Un rezultat deose- 
it de bun a realizat Kysgyorgi 
lagda (R.P.U.), care, cu 381 p., 

stabilit un .nou record al țării 
ale, inferior numai cu un punct 
icordului mondial masculin. La 

inapoindu-mă acasă, i-am văzut pe 
cicliști revenind in oraș, cr.pă 
un rulai de mai bine de o suia 
de kilometri. De fapt, la Varșo
via sportivii romini vor lua parte 
la competițiile organizate la 2! 
de discipline

Vreau să-ți mai scriu cit ev a 
rtnduri și despre ceilalți tineri 
din (ara noastră care întîmpină 
cu noi realizări cel de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prie
tenie. In fiecare zi, ziarele anun
ță noi succese în producție obți
nute de tinerii muncitori, de cu- 
rînd s-a încheiat concursul națio
nal al tinerilor soliști, organizat 
în cinstea Festive \:,ui, iar pe 
stadionul „23 August", pe care a 
avut loc în 1953 deschiderea ce
lui de al IV-lea Festival, a fost 
organizată zilele trecute — cu pri
lejul închiderii anului școlar — 
o mare demonstrație de gimna
stică în ansamblu și aceasta tn 
cinstea marii sărbători de la Var
șovia.

Aștept cu nerăbdare vești de la 
tine și mai ales mă bucur la gîn- 
dul că ne vom revedea în Capi
tala țării tale, cu prilejul tradi
ționalei sărbători a tinere | 'lui 
lumii.

EMANOIL RĂDUCANU
București, 8 iulie 1955.

echipe, victoria i-a revenit tot 
reprezentativei R.P.U. cu o dife
rență de trei, puncte. In celelalte 
trei probe, (culcat, genunchi și 
3x40), omogenitatea trăgătoare
lor noastre, a asigurat victoria 
pe echipe.

întrecerile juniorilor la armă 
liberă calibru redus 3x40 au dus 
și ele la îmbunătățirea a două 
recorduri R.P.R. Ambele au fost 
realizate de talentatul trăgător 
Victor Antonescu, cu 368 p. la 
poziția picioare' și 1147 p. la 3x40. 
V. Antonescu a fost „juniorul 
nr. 1“ al concursului, clasîndu-se 
pe primul loc în trei din cele 
patru probe (genunchi, picioare 
și 3x40). Numai la culcat, victo
ria individuală i-a revenit junio
rului Teodor Ciulu, cu 396 pct. 
Și la juniori trăgătorii maghiari 
s-au dovedit mai buni la poziția 
de tragere în „picioare", cîști- 
gînd întrecerea pe echipe cu o di
ferență minimă de 6 pct. Victoria 
în probele pe echipe la „culcat", 
genunchi și „3x40“ le-a revenit 
juniorilor noștri, cu rezultate va
loroase care constituie recorduri 
republicane stabilite.

La scorul de 13—3 pentru 
R.P.R. au început duminică ulti
mele două probe ale meciului: 
pistol și, armă calibru mare. In 
amîndouă probele, trăgătorii ma
ghiari au plecat favoriți, lîntrucît 
experiența lor le asigura un a- 
vantaj asupra echipelor noastre.

La pistol calibru mare, desfă
șurarea probei a confirmat în- 
trutotul așteptările, echipa R.P.U. 
cîștigînd detașat la o diferență 
de 174 pct., iar pistolarii ma
ghiari clasîndu-se pe primele trei 
locuri individuale. Întrecerea a 
prilejuit o luptă foarte strînsă în
tre valoroșii trăgători maghiari 
I. Gyonyoru și K. Takacs. Pînă 
la urmă, victoria i-a revenit lut 
Gyonyoru cu o diferență de i 
pct.

La armă liberă calibru mare, 
„calculul hîrtiei" a fost complet

întreceri prietenești Ia Reghin
Colectivele spart*\e din K.gliin 

au organizat în ultima vreme o se
rie de competijii sportive în cins
tea Festivalului, competiții care au 
reunit multi participant, contri
buind la angrenarea tineretului în 
activitatea sportivă. ' Colectivul 
sportiv al Școlii profesionale fo
restiere a organizat un concurs de 
tenis de masă și unul de volei. La 
tenis de masă și-au disputat în- 
tîietatea 32 elevi, victoria revenind 
fruntașului la învățătură Al. Ban 
ga. La volei ș-a organizat o com
petiție intor-ani

Colectivul Voința Reghin a or
ganizat un concurs de tir la care 
au participat 4 echipe a trei tră
gători. S-a disputat proba 3x10 
armă de serie. Rezultate tehnice: 
1. Voința 588 p. ; 2. Avîntu] 432
p.; 3. Recolta 430 p.; Progresul 
326 p. Individual : 1. Gh. Pădu- 
reanu (Voința) 205 p.

In sfirșit, colectivul Avîntul Re
ghin a organizat un concurs moto- 
ciclist de îndemînare la care au 
luat parte și motocicliști de la A- 
vîntul „Sirno Geza“ Tg. Mureș. în
vingători la cele trei categorii au 
fost: Barta Erno (Tg. Mureș) la 
125 cmc., Rudolf Public (Tg. Mu
reș) la 250 cmc., Itdiu Mult (Tg. 
Mureș) la 350 cmc.

Trufia — corespondent

răsturnat, trăgătorii noștri cîști- 
gîiid și întrecerea pe echipe și 
toate cele patru locuri individua
le. Comportarea foarte bună a re
prezentanților noștri este ilustra
tă și prin cele două noi recor
duri ale R.P.R., dintre care unul, 
cel de la culcat, a fost coreptat 
de doi trăgători : de Iosif Sîrbu 
și de Constantin Antonescu. De 
altfel, aceștia doi au fost 
cei mai buni trăgători ai 
concursului. Iosif Sîrbu a cu
cerit trei locuri individuale 
și a îmbunătățit două re
corduri, iar C. Antonescu s-a 
clasat primul la proba iîn picioa
re și a corectat un record repu
blican. La succesul echioei noas
tre au contribuit și tînărul Lau- 
tian Cristescu, precum și maeș
trii sportului Henri Herșcovici și 
Nicolae Coiocaru. Dintre trădăto
rii maghiari cele mai constante 
rezultate au fost obținute de Ba
logh Ambruș și Holuo ianoș.

Pro’-a de sk- (talere din 
turn), care n-a contat în clasa
mentul pe echipe, a prilejuit tră
gătorilor romîn’ o comportare 
foarte bună. Primul loc i-a reve
nit maestrului sportului Adrian 
Ioanițescu cu 117 talere, perfor
manță superioară cu 20 talere ce
lei stabilite în campionatul repu
blican.

Iată ultimele rezultate tehnice:

ARMA LIBERA CALIBRU RE
DUS CULCAT : senioare : R.P.R. 
— 1578 p„ R.P.U. — 1544 p.; 
indiv.: 1. M. Juverdeanu (R.P.R.) 
399 p.; E. Mironescu (R.P.R.) 
396 p.; 3. I. Moscu (R.P.R.) 396 
p ; juniori: R.P.R. — 1572 p„ 
R.P.U. — 1553 p.; indiv.: 1. T. 
Ciulu (R.P.R.) 396 p.; 2. V. An
tonescu (R.P.R.) 395 p. ; 3. M.
Antal (R.P.R.) 395 p.; GE
NUNCHI : senioare: R.P.R. — 
1532 p. ; R.P.U. — 1489 p. ;
indiv.: 1. I. Moscu (R.P.R.) 388
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Reprezentativa de înot, sărituri și polo a țării noastră 
a întrecut reprezentativa R. P. Bulgaria
La băieți: 68-28; la fete 57-28

Timp de două zile, ștrandul Ti
neretului din Capitală a găzduit 
întîlnirea internațională de nata- 
ție dintre reprezentativele R. P. 
Romrne și R. P. Bulgaria. Un pu
blic foarte numeros a aplaudat la 
capătul întrecerilor de înot, sări
turi și polo pe apă, categorica.vic
torie repurtată de sportivii romîni.

In cadrul festivității de deschi
dere, tov. Gh. Bianu din partea 
Comisiei centrale de natație și B. 
Nonev, conducătorul delegației de 
sportivi bulgari, au rostit scurte 
cuvîntări. Ei au sublimat impor
tanța acestor întreceri, care con
stituie un prețios schimb de expe
riență și un fericit mijloc de întă
rire a legăturilor de prietenie din
tre popoarele romîn și bulgar. Că
pitanii celor două reprezentative 
au schimbat apoi fanioane și bu
chete de flori, după care starterui 
a chemat la întrecere concurenții 
probei de 400 m. liber bărbați.

Iată filmul probelor din prima zi 
de concurs :

400 M. LIBER BĂRBAȚI: Cursă 
disputată. între maestrul sportului 
Carol Meder și H. Bock. Pînă la 
200 m. conducerea o are Bock. De 
aici însă Meder întoarce cu avan
taj pe care-1 va menține pînă la 
sfîrșit, cu tot finișul puternic al 
lui Bock. Iată ordinea sosirii : 1. 
C. Meder (R.P.R.) 4:59,1; 2. H. 
Bock (R.P.R.) 5:00,6. (Nou record 
de juniori cat. 14—16 ani). 3. R. 
Siarev (R.P.B.) 5:17,2; 4. St. Po
pov (R.P.B.) 5:19,6. In afară de 
concurs : Gh. Cociuban : 5:09,6; St. 
Ionescu: 5:20,7; C. Marinescu:
5:32,2.

100 M. LIBER FEMEI. Record
mana țării noastre. Sanda Platon 
conduce pînă aproape de sfîrșit, 
cînd este ajunsă și întrecută de E. 
Orosz. Rezultate: 1. Ecaterina 
Orosz (R.P.R.) 1:16,8; 2. Sanda
Platon (R.P.R.) 1:19,0; 3. Zenaida 
Kononova (R.P.B.) 1:19,5; 4. Jana 
Dekova (R.P.B.) 1:20,2. In afară 
de concurs: M. Wittgenstein 1:19,4; 
Radmila Atanasova 1:26,7.

200 M. BRAS BĂRBAȚI. F. 
Heitz întoarce primul la 50 m. cu 
un serios avantaj față de A. Oan- 
ță, dar pe următoarele lungimi dis
tanța ce-i separă scade simțitor, 
pentru ca pînă la sfîrșitul probei 
să ajungă de numai 6/10 sec. Cro- 
nometrorii au înregistrat următoa
rea sosire: 1. F. Heitz (R.P.R.)
2:44,0; 2. A. Oanță (R.P.R.) 2:44,6; 
3. V. Zlatarev (R.P.B.) 2:56,7; 4. 
A. Jatev (R.P.B.) 3:00,6. In afară 
de concurs: A. Schmaltzer 2:55,8; 
A. Banc 2:56,4; V. Cristian 3:00,3.

200 M. BRAS FEMEI. O luptă 
foarte strînsă, care angajează doar 
pe reprezentantele noastre (J.Mafc

gezius și M. Bratu. Sosirea ntrt 
poate să desemneze pe învingătoa
re nici cu ajutorul cronometrelor„ 
care arată 3:16,7 pentru amîn
două. In afară de concurs. Anca: 
Rosetti a obținut cel mai bun timp- 
(3:11,4). Iată ordinea sosirii; 1—2_ 
G. Mangezius și M. Bratu (R.P.R.p 
3:16,7; 3. Dorotea Stefanova:
(R.P.B.) 3:26,7. Nou record de ju
nioare și senioare al R.P.B. 4_ 
Zumbul Arueti (R.P.B.) 3:27,7. Ins. 
afară de concurs: A Rosetti 3:11,4~ 
M. Ouatu 3:21,4; A. Gobbel 3:33,Ti

100 M. SPATE BĂRBAȚI. Ordir- 
nea întoarcerilor de la 50 m. s® 
păstrează pînă la sosire, adică r 1'^ 
A. Măndoiu (R.P.R.) 1:13,2; 2. G/Lc 
Enache (R.P.R.) 1:14,3; 3. V. Biol- 
cev (R.P.B.) 1:14,4; 4. T. Racevt 
(R.P.B.) 1:15,4. î

In afară de concurs : Klaus Ko
vacs 1.17.7, Chirii Isov 1.18.4, CX 
Mitu 1.22.5.

4X100 M. LIBER FEMEI: Î2 
R.P.R. 5.07,2 nou record R.P.R- 
(Margareta Wittgenstein 1.18,4 —- 
nou record de junioare, Elisabetat 
Bock, Sanda Platon, Ecaterina: 
Orosz). 2. R.P.B. 5.33,3 (R. Atha- 
nasova, T. Pahunova, J. Decova, 
Z. Kononova). In afară de concurs, 
R.P.R. II 5.38.8 (Mihaela Popescu, 
Ingrid Rothe, Aurelia Filoti, Alice; 
Justin). i

4X100 M. LIBER BĂRBAȚI: fx 
R.P.R. 4.07,4. (Gavrilă Blajec, Au
rel Ionescu, Nicolae Rujinschi, HI 
Bock). 2. R.P.B. 4.24.8. (S. Bonev* 
E. Nonev, V. Biolcev, A. Ghincev),

★
După efectuarea săriturilor de 

la trambulina de 2 metri cu coefi
cient impus și liber, reprezentanții! 
noștri au ocupat primele doua 
locuri :

1. Klaas Wittemberger (R.P.R.f 
150,43 p.; 2. Herbert Wittemberger" 
(R.P.R.) -148,70; 3. A. NovcaV
(R.P.B.) 135,15; 4. H. Nicolcev
(R.P.B.) 135,01. j

★
In întîlnirea de polo de sîmbătă 

arbitrul cehoslovac Frantisek Iac 
rousek a chemat la întrecere for
mațiile :

R.P.R.: Marinescu, Novac, Na- 
ghi. Bordi, Zăhan, Hospodar, Pa
triciu.

R.P.B.: Sotirov, Drbrev. Miladi- 
nov, Searov, Ikonopisov, Gaidarov, 
Biolcev.

Victoria a revenit jucătorilor ro
mîni cu scorul de 5-1 (4-0). Ei au 
avut tot timpul inițiativa, înjghe- 
bînd acțiuni rapide și spectacu
loase, cu dese schimburi de locuri 
și contratacuri pornite din linia de 
fund. Oaspeții au opus o dîrză re
zistență, prezentîndu-se în real

[Continuare in pag.



Concursurile sportive ale Tineretului
I ■ Ca urmare a faptutoj că o 
bună parte dlintre colectivele spor
tive din Orașul Stalin au fost cri
ticate în ziarul „Sportul popular*' 
pentru lipsa lor de preocupare fa
ță de Concursurile Sportive ale 
Tineretului, în ultima vreme acti
vitatea în cadrul aceste; competi
ții de mase s-a îmbunătățit serios. 
Astfel, colectivul sportiv Progre
sul Orașul Stalin a reactivizait 
cercurile care îi aparțin, reușind 
ca, în luna iunie să angreneze în 
competiții. 36 dlintre aceste cercuri.

De asemenea, tot prin grija a- 
cestui colectiv sportiv, la Ștran
dul Tineretului din localitate s-a 
desfășurat de curîod un frumos 
concurs de natație la care au par
ticipat 350 de tineri și tinere. Din 
inițiativa președtoteiliui colectivu

lui sportiv, Ion Oprea, în cadrul 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului s-a organizat o frumoasă în
trecere sportivă la tir, natație, vo
lei și fotbal la care participă 30 
din cercurile colectivului sportiv.

Un alt colectiv sportiv din Ora
șul Stalin care se străduiește să 
mobilizeze cit mai mulți tineri și 
tinere în Concursurile Sportive ale 
Tineretului este și Flamura roșie. 
Pînă în prezent 900 de tineri și 
tinere din 24 de cercuri ale colec

tivului sportiv Flamura roșie au 
fost angrenați tn întreceri de vo
lei, fotbal, popice și atletism. De 
un mare succes s-au bucurat în 
special întrecerile de popice și 
fotbal.

Nicolae Dumitrescu 
corespondent

■ Prima ehaipă a Concuirsuritor 
Sportive ale Tineretul uil .a cunos
cut un veritabil succes în raionul 
Reșița, unde au participat la în
treceri 11.134 de tineri și tinere. 
O intensă și permanentă preocu
pare pentru buna reușită a aces
tei competiții au arătat-o colecti
vele sportive Minerul Doman, Re
colta Măureni și Recolta Bere
zov! a.

In raionul Reșița mai există 
însă și unele colective sportive 
care privesc ou nepăsare .această 
importanță competiție de mase. 
Astfel, colectivul 
Bocșa Romînă a 
prezent să facă...

"7; de
sportiv Metalul 

„reușit" 'pînă în 
înscrierile la 

concursuri. Și o atît de buină mun
că de agitație și propagandă a 
lăcut acest colectiv, îneît la între
ceri s-au 
renți.

înscris... 28 de concu-

Petre Pefrișor 
corespondent

CARNET ATLETIC
Campionatul pe echipe 

al orașului București
Dim inițiativa comisiei orășe

nești de atletism București, a fost 
organizată o competiție pe echipe, 
după modelul campionatului 
publicam de 
La întreceri 
sorta ț iilor: 
Locomotiva, 
ța, Metalul,

i re- 
abletism pe echipe, 

■participă echipele a- 
Dinamo, Progresul, 
Qonstnuctoruil, Știin- 

____ Voința, Flamura ro
șie și Flacăra, Aceste echipe sînt 
formate din .atileți clasificați în 
categoriile inferioare (atl-eți.i cla
sificați în categ. maestru al spor
tului și categ. I nu au voie să 
participe). Campionatul se desfă
șoară în opt etape : patru în tw 
și alte patru în retur. Prima e- 
iapă s-a desfășurat 
sîmbătă pe stadionul 
dan 
cele mai bune rezultate înregis
trate cu acest prilej : BARBAȚI : 
100 m.: R. Voto’toău (Loc.) 11,6; 
Tib. Ardeleanu (St.) 11,7; greu
tate: L, Puntea (Din.) 13,05; O. 
Mangiurea (Met.) 12,44; înălțime: 
V. Gsncă (Dm.) 1,80; Tib. Iti-
neanțu (Dan.) 1,72; 3.000 m.: Va- 
sile Weiss (Din.) 9:19,0; D. Cohm 
j(Met.) 9:25,0; 5 km. marș: C.
K'ourescu (Met.) 25:52,0; lungi
me : T. Ardeleanu (Șt ) 6,55; G. 
iamandi (Din.) 6,49; 110 m. g. : 
N. Bercaru (Loc.) 16,4; G. Si- 
mionescu (Met.) 16,6; 800 m.: L. 
Borcescu (Con.) 2:03,5: suliță: G. 

jȘtroie (Con.) 55,56; G. Poipescu 
[(Șt.) 55,46; FEMEI : 80 m. g.:

Prima e- 
v inert și 

_ ... Tineretului
Capitală. Iată cîteva dintre ■ * -- ----.J1.4,

M. Buzdugan (Met.) 13,9; disc: 
V. Guzgan (Loc ) 33,66; 500 m. : 
D. Roseti (Loc.) 1:28,5; greutate: 
V. Guzgan 11,29; 100 m.: P. Bucur 
(FU. r.) 13,3; G. Luță (Loc.)

13,5; S. Chicseaiua (Șt.) 13,5.
In urma dfesfășurării meciurilor 

din prima etapă au fost consem
nate următoarele rezultate : Pro
gresul—Știința 89-13; FI. roșie— 
Progresul 83-79; FI. roșie — Ștl- 
ința 99-13; Locomotiva — Dina
mo 93,5-81,5; Locomotiva — Con
structorul 115—25; Dinamo — 
Constructorul 94-30; Metalul — 
Voința 88-51; Metalul — Flacăra 
94—15, Voința — Flacăra 61—28.

Etapa a Il-a a acestei competi
ții se va desfășura tot pe stadio
nul Tineretului, în zilele de 16 
iulie (ora 17,30) și 17 iulie (ora 
9). In cadrul acestei etape sînt 
programate următoarele întîtniri : 
Progresul — Voința — Dinamo; 
Locomotiva — FI. roșie — Fla
căra; Constructorul — Știința — 
Metalul.

Nicolae D. Nicolae 
corespondent 

Campionatul republican 
de juniori

Faza raională a campionatului 
republican de juniori pe anul 1955 
va fi organizată în București în 
ziilele de 13, 14 și 15 iulie (de la 
ora ' 17,00). întrecerile vor avea 
loc pe stadionul Tineretului. Vor 
putea participa toți aitlețiii juniori 
de categ. I (17—18 anii) și categ. 
a lira (15—16 ani), membri ai 
colectivelor sportive din orașul 
București.

Selecționata asociației Știința a învins la scor 
echipa Universității Oxford (Anglia)

Al treilea meci susținut în Capi
tală de echipa de baschet a Uni
versității Oxford (Anglia) s-a sol
dat cu o nouă victorie internațio
nală a baschetbaliștilor de la Ști
ința. De data aceasta, oaspeților 
Ie-a fost opusă echipa sei'ectionată 
a asociației Știința, care a obținut 
un frumos succes, învingînd cu 
scorul de 95-51 (43-32).

Cele 95 de puncte ale învingăto
rilor au fost înscrise de: Răducanu 
(28), Nedeff (19), Borbelly (12), 
Costescu (10), Kadar (9), Cojo- 
caru (8), Negoescu (7) și Pruncu 
(2), iar pentru învinși au marcat: 
Sarbanes (13), Skorpen (11), Sie- 
gler (10), Bear (10), Jones (4), 
Keith (2) și lllig (1).

Scorurile cu care au luat sfîrșit 
cefe două reprize (43-32 prima și 
52-19 cealaltă), oglindesc cum nu 
se poate mai bine însăși desfășura
rea meciului, arătînd că baschetba-

liștii englezi nu au rezistat echipei 
studenților romîni decît jumătate 
din timpul de joc. Intr-adevăr, cu 
excepția unei scurte perioade de la 
sfîrșitul primei reprize, cînd echi
pa Universității Oxford a avut o 
puternică revenire, selecționata a- 
sociației Știința a condus comod, 
fără emoții, și din ce în ce mai 
autoritar, pe măsură ce-și spunea 
cuvîntul pregătirea fizică insufi
cientă a sportivilor englezi. Aceș
tia n-au putut face față vigurosu
lui joc al sportivilor romîni, care 
și-au clădit tactica pe impetuozi
tatea contraatacurilor, folosite a- 
proape fără greșeală și mai toate 
concretizate, mulțumită preciziei 
în aruncările la coș de sub panou 
și de la semidistanță. Totodată, 
baschetbaliștii de la Știința își 
datorează succesul din întîlnirea 
de ieri și jocului atent din apă
rare și îndeosebi bunei practicări 
a aglomerărilor.

Baschetbaliștii englezi au d< 
dit și în această partidă o b 
pregătire tehnică și frumoase p 
bilități tactice în atac, mai ale 
fața coșului. Mult mai limf 
însă decît în primele două 
ciuri, ei și-au dezvăluit în ace 
timp deficiențele de pregătire 
zică, din cauza cărora ei nu pol 
de pildă — utiliza în ofens 
contraatacul, iar în apărare po 
lesne depășiți de o echipă ca 
folosește. In cîteva cuvinte, acer 
și este, de altfel, explicația d 
renței mari de scor cu care s-a 
cheiat meciul dintre selection 
asociației Știința și echipa Uni' 
sității Oxford (Angîia).

In întîlnirea de ieri, a cărei bi 
desfășurare au asigurat-o arbi 
C. Armășescu și P. Marin, s 
evidențiat: Nedeff, Borbelly, și 
ducanu de 
Skorpen și

la învingători, Sieg 
Sarbanes de la învi:

Concursuri cicliste 
populare

Reprezentativa de volei a 
reprezentativa

orașului 
orașului

Arad a întrec 
Tirana

la ora începerii reu- 
diin parcelarea Flo- 
numeroși cicliști au 
pentru a participa 

cu caracter popular 
comisia orășenească

Cu toate că 
niunii cicliste 
reasca ploua, 
fost prezenți 
la întrecerile 
organizate de 
de ciclism.

In concursurile de ieri ,s-au în
registrat următoarele rezultate:

Categoria a 111-a și neclasificați: 
1. C. Popescu (Progr. CPCS);2. bl. 
Otavei (Metalul); 3. G. Păunescu 
(Locom. Gr. R.); 4. Gr. Niculae 
(Sc. Tin.).

Juniori: 1. C. Slobozeanu (Știin
ța); 2. D. Stănescu (Voința).
Semicurse: 1. N. Pelcaru (CCA); 2. 

C. Baciu (Progr. F. B.); 3. N. Tudor 
(Metalul). Biciclete de oraș: 1. 
Victor Voloșiu (indiv.); 2. Ion 
Badea (Progr. — Răcari); 3. Eu
gen Ungureanu (Locomotiva).

ARAD 10 (prin telefon). — Du
minică seara, pe arena Progresul 
din localitate, construită recent în 
cinstea Festivalului și. inaugurată 
cu acest prilej, s-a desfășurat me
ciul dintre reprezentativele de vo
lei ale orașelor Arad și Tirana. 
După o întrecere viu disputată, 
voleibaliștii arădani au învins cu 
3-2 (15-10; 11-15, 15-12. 15-17,
15-10).

Voleibaliștii echipei Arad au do
vedit mai multă eficacitate în lo
vituri, atacînd cu deosebită forță 
și destulă variație. De asemenea, 
în defensivă, ei au lămurit situații 
dificile, furnizînd ofensivei mingi 
bune pentru atac.

Reprezentativa orașului Tiran 
jucat cu însuflețire, reușind să 
galeze în două rînduri situația 
seturi. Voleibaliștii albanezi nil 
tras însă totdeauna decisiv.

Cei mai buni jucători au fo 
Boldur, Huber, Săplăcan (reț 
zentativa Arad). Napollon Lc 
Ptrit Murzacu, Kona (reprezen 
tiva Tirana).

A arbiitmat Ion Tripa (Arai 
Meciul a fost urmărit de pe 

1500 die spectatori, cea man m 
cifră înregistrată la un joc de v< 
disputat la

FINALELE DINAMOVIADEI

Arad.

Ștefan Weinberge, 
corespondent

LA OINĂ
ȘTAFETA DE MARȘ 
„CIRCUITUL GĂRILOR”

Ieri dimineață s-a disputat cea 
de a doua ediție a ștafetei .le marș 
„Circuitul gărilor**, organizată de 
asociația Locomotiva. La această 
ediție au luat parte 8 echipe

Cursa s-a disputat pe trei schim
buri și victoria i-a revenit echipei 
Flamura roșie care a acoperit dis
tanța în timpul de 2h42:30,4.

Echipa asociației Flamura roșie a 
fost compusă din Dumitru Paras- 
chivescu, Ion Barbu, Ion Paraschi- 
vescu, Hie Moldovan, Anghel Gri
gor e șl Ion Păcuraru. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine: 
Locomotiva I 2h43:52,2; Dinamo 6 
2h51;24,6; Progresul I 31102:07,0; 
echipa surdo-muțHor 3h05:ll,4; 
Locomotiva II 3h08:06,0.

Duminică a luat sfîrșit Dinamo- 
viada la oină pe anul 1955. Timp 
de două zile, formațiile Dinamo 
6 B. București, Dinamo Oradea, 
Dinamo Craiova și Dinamo Con
stanța s-au întrecut cu deosebită 
însuflețire pentru cucerirea mult 
rîvnitului trofeu. In această luptă 
a ieșit învingătoare echipa Dina
mo Oradea, care a arătat încă de 
la primele jocuri o evidentă supe- 
rioriate, dovedind o bună pregătire 
tehnică și în special o înaintată 
cunoaștere a clementelor tactice. 
Putem spune că succesul dinamo- 
viștilor din Oradea se datorește 
în mare parte spiritului de orien
tare al jucătorilor in organizarea 
acțiunilor la bătaie (în trei meciuri 
nu au avut nici un lovit) care s-au 
bazat pe grupe mobile, în funcție 
de desfășurarea jocului advers.

In turneul final, campioana di- 
namoviadei a utilizat următorul 
lot de jucători: Nic. Poștoacă, 
Const. Dumitru, Dumitru Ivan, 
Teodor Nan, Const. Dima, Ion Foc- 
șeneanu, Iulian Sabău, Marin Dră- 
gan, Aurel Dascălu, Gh. Tomescu, 
Vasile Soare, Simion Ciobanu. An
trenor: Alex. Bughean.

Dinamo 6 B. București, clasată 
pe locul 2, a avut de-a lungul tur
neului o comportare inegală. Com- 
ponenții echipei bucureștene posedă 
tehnica pasei, precizia în tras și în 
plus s-au dovedit cei mai buni în 
loviturile de la bătaie (au realizat 
11 puncte din lovituri de Ia bă
taie). Ei au greșit însă din punct 
de vedere tactic și s-au dovedit a

calm în momentelefi lipsiți de ______
cisive. In majoritatea jocurilor 
aplicat un sistem tactic defeeti 
De pildă, în ultimul meci, cu e< 
pa din Craiova, aflîndu-se la 
moment dat pe linia de fugă 4 
cători bucureșteni iar pe linia 
întoarcere un singur jucător (’ 
silache) cei de la linia de fugă 
intrat în careu, obligîndu-1 as 
pe Vasilache să plece de unul i 
gur, de la linia de întoarcere 
în consecință, acesta lipsit de a 
tor. a putut fi lovit cu ușurință

Din echipa bucureșteană s 
remarcat: Iulian Ceauțu, Cor 
Bănuț, Teodor Cengher și Va 
Tașcu.

Reprezentativa Craiovei a a 
perioade cînd a practicat un 
de calitate, mai ales la prind 
unde componenții ei și în spei 
Gh. Dan, Vasile Tanu și Tib< 
Dobrovăț au arătat o mare pr< 
zie în aruncări. In schimb, au 
vedit deficiențe în jocul la băt, 
bazîndu-se mai mult pe viteză 
mai puțin pe apărare.

Finalele dinamoviadei s-au bi 
rat de o bună organizare din j 
tea consiliului regional Dina 
București. Jocurile au fost cond 
de arbitrii Alex. Rafailescu, 
Vereșezan, Petre Tănăsescu, 
Drăgănescu și S. Sitaru.

Iată clasamentul final:
- - ’ 4

3
2
1

a țării noastre
R. P. Bulgaria

Reprezentativa de înot, sărituri și 
a întrecut reprezentativa 

de restul concurenților, terminînd 
cîștigător. Clasamentul acestei pro- i £ t z r» n n \be este : 
1:01,0;
1:02,0; 
1:03,1. 
Blajek 
1:06,3 
Na nov

100 M. FLUTURE FEMEI. Cursa 
a fost cîștigată de E. Orosz cu 
1:26,9. Ea și-a păstrat avantajul 
luat de la plecare. Pe locul doi s-a 
clasat T. Pahunova (R.P.B.) 1:39,9. 
In afară de concurs: Elisabeta 
Bratu 1:34,6.

100 M. 
Valorosul 
pescu a 
dată fără 
bei : 1. A. 
2. M. Olaru (R.P.R.) 1:10,8; 3. V. 
Zlatarev (R.P.B.) 1:18,2; 4. I. Po
pov (R.P.B.) 1:20,6.

100 M. SPATE FEMEI : Maria 
Both (R.P.R..) a luat conducerea 
după 25 metri și pînă la capătul 
cursei și-a mărit continuu avanta
jul. Rezultate tehnice: 1. Maria
Both (R.P.R.) 1:24,2 (record R.P.R. 
senioare egalat, nou record R.P.R. 
junioare cat. I și II); 2. Mihaela 
Popescu (R.P.R.) 1:29,0; 3. Z. Ko
nonova (R.P.B.) 1:30,4; 4. T. Pa
hunova (R.P.B.) 1:43,8.

1500 M. LIBER BARBAȚI: 1. 
Carol Meder (R.P.R.) 20:03,6 (nou 
record R.P.R.); 2. A. Ionescu
(R.P.R.) 20:49,6; 3. Ștefan Popov 
(R.P.B.) 21:42,9; 4. T. Racev

[ (urmare din pag. I-a) 

progres. Mai slabi au fost însă în 
acțiunile ofensive, unde ca centru 
fix l-au folosit pe Biolcev. De re- 
xnarcat că prin eliminarea lui Bor
di și Novac (R.P.R.), Ikonopisov 
și Miladinov (R.P.B.) încă din 
prima repriză, la scorul de 4-0, 
amîndouă echipele au jucat în cîte 
4 oameni de cîmp. Aceasta a ușu
rat oaspeților menținerea și chiar 
reducerea handicapului, mai ales 
după ce — prin eliminarea și a lui 
Zăhan — echipa R.P.R. a rămas 
în trei oameni. Au marcat: Hospo
dar (2), Zăhan (2), Novac 
[(R.P.R.), respectiv Biolcev (R.P.B.).

★
' In cea de a doua zi a concursu
lui dintre reprezentativele R. P. 
Romine și R .P. Bulgaria s-au în
registrat următoarele rezultate:
• 400 M. LIBER FEMEI. Este pro
ba în care s-au bătut cele mai 
multe recorduri. Reprezentanta 
noastră Sanda Platon a cîștigat a- 
ceastă cursă, înregistrînd cu tim
pul de 5:45,4 un nou record de se
nioare. Iată celelalte rezultate : 2. 
M. Wittgenstein (R.P.R.) 6:14,4
(nou record R.P.R. junioare cate
goria I și a Il-a); 3. Jeana Deko
va (R.P.B.) 6:21.4 (nou record
"R.P.B.); 4. R. Athanasova (R.P.B.) 
6:46,7. In afară de concurs M. Va- 
siliu 6:54,1, Ivonne Fîlcoveanu 
7:00,5.

1.00 M. LIBER BARBAȚI : După 
30 metri, H. Bock s-a „desprins"

1. H. Bock (R.P.R.) 
N. Rujinschi (R.P.R.) 
A. Ghincev (R.P.B.) 

afară de concurs: G.
Bonev (R.P.B.)

2.
3.

In
1:02,5, S.
(record R.P.B. juniori), E.
1:06,8.

FLUTURE BARBAȚI. 
nostru înotător A. Po- 
cîștigat și de această 
emoții. Rezultatele pro- 
Popescu (R.P.R.) 1:05,8;

• •

(R.P.B.) 22:57,1.
4X100 MIXT FEMEI: Timpul 

înregistrat de echipa noastră 5:36,0 
(Maria Both, Anca Rosetti, Ecate- 
rina Orosz, Sanda Platon) consti
tuie un nou record R.P.R. la a- 
ceastă probă. In această ștafetă, 
Maria Both a realizat 1:22,2 la 
100 m. spate stabilind astfel un 
nou record R.P.R. Pe locul 2 s-a 
clasat echipa bulgară (Z. Konono
va, D. Stefanova, T. Pahunova, J. 
Dekova) cu timpul de 6:15,7.

4X100 MIXT BARBAȚI: 1. 
R.P.R. (A. Măndoiu, F. Heitz, A. 
Popescu, H. Bock) 4:35,2; 2. R.P.B. 
(V. Biolcev, A. Jatev, V. Zlatarev, 
A. Ghincev) 4:59,1 (nou record 
R.P.B.). In afară de , concurs 
R.P.R. II : 4:41,0.

Concursul de sărituri de la turn 
a fost cîștigat tot de reprezentan
ții noștri, care s-au clasat pe pri
mele două locuri. Iată rezultatele 
definitive: 1. H. Wittemberger
(R.P.R.) 156,49 pct.; 2. K. Wittem
berger (R.P.R.) 151,68 pct.; 3. " 
Dekov (R.P.B.) 147,52 pct.; 4. 
Dulgerov (R.P.B.) 118,85 pct.

★
Și a doua întîlnire de polo 

apă s-a disputat în nota de supe
rioritate a reprezentativei noastre, 
care și-a întrecut adversarul cu ca
tegoricul scor de 10-1 (4-0).’Punc
tele 's-vingătorilor au fost marcate 
de Hospodar (6). Zahan (3) și 
Szabo (1), iar ale învinșilor de 
Ikonopisov.

B. 
Al.

Pe

I. OPRFSCU
G. NICOLAESCU

1.
2.
3.
4.

Oradea 6
Dinamo 6 B. Buc. 6

6
6

Craiova
Constanta

TR.

2
0
1
1

0 "
3 =
3 ■=
4 =

IOANIȚES

Echipele R.P.R. au terminat învingătoare cu scor 
de 14-4 întîlnirea de tir cu reprezentativele R.P.U

niori: R.P.R. — 4487 p., R.I
— 4429 p. : indiv. 1. V. Antoi 
cu (R.P.R.) 1147 p. ; 2. N. Du 
trescu (R.P.R.) 1129 p.; 3. I.
caru (R.P.R.) 1124 p.; PIST 
CALIBRU MARE : R.P.U. — 2 
p., R.P.R. — 2034 p. ; indiv. 
I. Gyonyoru (R.P.U.) 562 p.; 
K. Takacs (R.P.U.) 560 p.; 3 
Tolgyessi (R.P.U.) 552 p.; AR 
CALIBRU MARE- 3x40: R.I
— 5423 p„ R.P.U. 5363 p. :
div. : LI. Sîrbu (R.P.R.) 1
p.; 2. C. Antonescu (R.P
1098 p.; 3. A. Balogh (R.P 
1091 o.; culcat: 1. I. Si
(R.P.R.) 386 p.; genunchi : 1 
Sîrbu (R.P.R.) 376 p.; picio: 
1. C. Antonescu (R.P.R.) 348

SKEET: 1. N. Ioaniți
(R.PR.) 117 talere; 2. Szor
(R.P.U.) 109 t.; 3. I. Dumitn 
(R.P.R.) 109 t.

(Urmare din pag. 1) 

p.; 2. M. Juverdeanu (R.P.R.) 
p.; 3. I. Goldenberg (R.P.R.) 
p. ; juniori : R.P.R. — 1521
R.P.U. — 1470 p.; indiv.: 
Antonescu (R.P.R.) 384 p.; 
Dumitrescu (R.P.R.) 383 p

RE : senioare : R.P.U. — 1440 
R.P.R. 1437 p.; indiv.: 1.
Kysgyorgi (R.P.U.) 381 p.; 2. 
Juverdeanu (R.P.R.) 372 p. ;
F. Iovănescu (R.P.R.) 364 
juniori : R.P.U. — 1406
R.P.R.
Antonescu (R.P.R.) 368 p.: 
Dumitrescu (R.P.R.) 358 p. 
Berenyi (R.P.U.) 354 p. : 3x40: 
senioare: R.P.R. — 4558
R.P.U. — 4469 n. : indiv.: 1. 
Juverdeanu (R.P.R.) 1156 p.; 
I. Moscu (R.P.R.) 1142 p.; 3.’ 
Kysgyorgi (R.P.U.) 1141 p.;

385 
382 
P-;

1. V.
2. M.

.. ... 3. I.
Văcaru (R.P.R.)_383 p. ;,PlClOA-

P-. 
M. 
M.
3. 

p*. 
p-;

1400 p.: indiv.: 1. V.
2. N. 

3. S.

o., 
M.

2. 
M. 
ju-



Selecționata feminină de handbal a orașului București 
a întrecut Admira -Viena cu 8-1 (7-1) Locomotiva Timișoara—Stal Sosnowiec 2-1 (1-0)

Intîlnind ieri echipa „Admira", 
una din fruntașele handbalului fe
minin austriac, jucătoarele noastre 
au susținut a cincea întîlnire inter
națională la interval de numai 
două săptămîni. învățămintele me
ciurilor cu jucătoarele poloneze 
și maghiare încep să-și arate noa
dele. Ieri echipa noastră a făcut 
o partidă bună, depășind nivelul 
comportărilor anterioare.

Scorul de 8—1 (7—1), cu care 
selecționata orașului București a 
terminat învingătoare în jocul in
ternațional de ieri, este categoric 
și nu necesită multe comentarii. 
Ținem să subliniem că în prima 
repriză jocul echipei noastre a sa
tisfăcut pe deplin. înaintașele au 
acționat rapid, au schimbat min
gea la timp, au tras puternic și 
precis. Apărarea a fost promptă 
în intervenții, sigură la marcajul 
adversarelor. Păcat că echipa noas
tră a slăbit ritmul în partea a 
doua a jocului! E drept, s-a tras 
la poartă de 15 ori (față de cele 
14 șuturi din prima repriză), dar 
s-a tras slab, fără forță, fără a- 
dreș'ă. Vorbește de la sine faptul 
că în repriza a doua nu s-a înscris 
decît un punct, și acela din 13 
m.

Este interesant să ascultăm însă 
și părerea antrenorului austriac 
Frederick Fitz care antrenează nu 
numai „Admira", ci și „naționala" 
feminină a Austriei.

— Ce părere aveți despre rezul
tatul întîlmrii?

Reprezentativele de baschet Galati și Orașul Stalin 
au ciștigat „Cupa Orașelor” la juniori și junioare

Piatra Neamț 10 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Duminică au 
luat sfîrșit întrecerile din cadrul 
competiției de- baschet ,Cupa Ora
șelor", rezervată echipelor de ju
niori și junioare.

Jocurile au fost, în general, viu 
disputate și au scos la iveală o 
serie de elemente cu posibilități, 
mai ales din rîndul echipelor mas
culine. Astfel, se cuvin a fi remar
cați în mod special juniorii Vo- 
roneanu (Galați), Nosievici (Bucu
rești) și lacob (Satu Mare), care 
dacă vor munci mai departe cu 
seriozitate și vor fi bine îndrumați, 
Î>ot deveni jucători de ridicată va- 
oare. De asemenea, dintre juni

oare, s-au remarcat în mod deose
bit Hanelore Kraus (Or. Stalin) 
și Florica Coșug (Galați). Lupta 
pentru primele locuri a fost echili
brată și cîștigătorii au putut fi cu- 
noscuți abia după ultimele par
tide.

Iată acum rezultatele înregis
trate sîmbătă și duminică:

Juniori: Cluj—Satu Mare 29-26

Timișoara (fete) și București (băieți) 
învingătoare în „Cupa Orașelor” Ia gimnastică

ARAD, 10 (Prin telefon). In 
cea de a treia etapă a competiției 
de gimnastică „Cupa orașelor"* 1, 
echipa feminină a Timișoarei a ob
ținut o surprinzătoare dar meritată 
victorie. In proba masculină, pri
mul loc i-a revenit echipei Bucu
reștiului, care a avut cele mai bune 
elemente în Gh. Grigorescu N. 
Covaci, K. Knopp și C. Zamfir.

(16—11); București—Constanța 
B7—21 (6—11); Galați—Satu 
Mane 69—34 (25—14); Cluj — 
București 31—29 (16—11); Con
stanța—Cluj 33—30 (19 — 13; 
30—30); București—Galați 60-57 
(34-25).

Junioare: Galați — Timișoara 
28—25 (20—11); București— Or. 
Sbaiin 30—29 (10—12); Orașul
Stalin—Sibiu 92—29 (58—9); Ga
lați—București 22—18 (11—9);
Timișoara — București 23—22 
(12—14, 18—18); Galați — Sibiu 
18—14 (9—6).

Clasamentele definitive sînt ur
mătoarele:

Junioare: 1. Orașul Stalin 7 
puncte; 2. Galați 7 puncte; 3. 
București 6 puncte; 4. Timișoara 
6 puncte; 5. Sibiu 4 puncte.

Juniori: 1. Galați 7 puncte; 2. 
Satu Mare 6 puncte; 3. Cluj 6 
puncte; 4. București 5 puncte; 5. 
Constanța 5 puncte.

La egalitate de puncte a decis 
coșaverajul.

NEAGOE MARDAN -J---------

Agoston (Cluj) 74,47 p. Cat. 11-a:
1. Aurelia Moraru (Timișoara) 
54.15 p.; 2. Florica Pasăre (Or. 
Stalin) 50,30 p.; 3. Florica Olaru 
(Or. Stalin) 49,80 p.

BĂIEȚI. Clasament pe echipe: I. 
București 525,03 p. 2. Cluj 485.92 
p.; 3. Timișoara 453,19 p.; 4. Or. 
Stalin 379.40 p.; 5. Arad 370,36 p.
Individual cat. maeștri: 1. I. Neu

bauer (Timișoara) 99,10 p.; 2. Gh. 
Grigorescu (București) 97,90 p.; 3. 
N. Covaci (București) 94,90 p. 
Cat. l-a: 1. K. Knopp (București) 
70,91 p.; 2. Gh. Dema (Arad) 70,22 
p.; 3. C. Zamfir (București) 68,44 
p. Cat. a II-a: 1. Hertei (Arad) 
48,03 pi; 2. Witmann (Arad) 45,69 
p.; 3. Bugariu (Arad) 45,51 p.

Șt. Weinberger 
corespondent

Iată rezultatele înregistrate:
FETE. Clasament pe echipe: 1. 

Timișoara 459,62 p.; 2. Arad 426.11 
p.; 3. București 413.34 p.; 4. Cluj 
380,84 p.; 5. Or. Stalin 349,42 p.

Individual .caieg. maestre: 1. 
Lili Kerekeș (Timișoara) 104,44 p.;
2. Elena Popovici (București) 97,94 
p.; 3. Thea Miiller (București) 
96,14 p. Cat. l-a: 1. Cornelia An- 
ghel (Arad) 76.30 p.; 2. Geta Po
pescu (București) 74,54 p.; 3. Eva

INFORMAȚII PRONOSPORT
Iată cum arată un buletin PRONOSPORT cu 12 rezultate exacte la

concursul nr. 27 (etapa din 10 iulie 1955).
1. București—Admira Viena (h andbal feminin) 1
HI. U.D.A. Praga—Bologna (C. E.C.) 1
V. Sîovan Bratislava — Vojvodina (C.E.C.) . 1
VI. Avîntul Fălticeni — Locomotiva Iași (Cupa R.P.R.) 1
VII. Metalul Uz. Tractoare Orașul Stalin — Metalul Cîmpia

Turzii (Cupa R.P.R.) 2
VIII. Dinamo Pitești — Locomotiva Craiova (Cupa R.P.R.) 1
IX. Locomotiva Pașoairai— Flamura r. Burdujeni (Cupa R.P.R.) 1
X. Torpedo — Cerveno Zname (Fotbal R.P.B.) 2
XI. Udarnik—Spartak Pleven (Fotbal R.P.B.) 1
XII. D.N.A. Plovdiv — Spartak Stalino (Fotbal R.P.B.)
A. Constructorul Fieni—Flacăra Moreni (Cupa R.P.R.) 2
B. Progresul Tr. Măgurele—Metalul București (Cupa R.P.R.) 2

★
La acest concurs au fost depuse aproximativ 520.000 buletine.
Incepînd cu concursul PRONO SPORT nr. 28 (etapa din 17 iulie 

1955) concurenții care participă la premiile speciale (0 puncte) pe 
buletine colective sînt obligați să specifice în caseta 1 a buletinului 
acest fapt. Specificarea se va face trecîndu-se în caseta 1 a buleti
nului cifra 0.

— Victoria jucătoarelor romînce 
este meritată. Sînt jucătoare foar-' 
te rapide, trag foarte bine la poar
tă. Echipa noastră este in plin pro
ces de întinerire. Lipsite de expe
riență, jucătoarele noastre n-au gă
sit resurse pentru a stăvili iureșul 
dezlănțuit de echipa romtnă in 
prima repriză și n-au știut cum să 
acționeze in fața apărării tari a 
echipei Bucureștiului.

—■ Ce jucătoare ați remarcat?
— Mi-a plăcut foarte mult cum 

a jucat Balint dar întreaga echipă 
romtnă promite mult. După jocul 
de azi, voi socoti întotdeauna echi
pa dumneavoastră drept una din 
cele mai bune.

Și acum, iată echipele care au 
jucat ieri:

SELECȚIONATA BUCUREȘTI: 
Naghi—Lgrom, Drasser, Sălăgea- 
nu, Popescu, Neurohr — Balint, 
Jianu, Windt, Pădureanu. Dobre. 
Au mai jucat Scheip și Răceanu.

ADMIRA VIENA: Taibl-Po- 
kony, Spat, Nemeczek, Fenseisen. 
Sferei—Kolar Knotzinger, Stroh, 
Mighschitz, Hamp. A mai jucat 
Pelz.

Punctele au fost înscrise de: 
Pădureanu (min. 2), Balint (min. 
5), Jianu (min. 11), Pădureanu 
(min. 15,17), Jianu (min. 19), Ba
lint (min 19) și Jianu (min. 30 din 
13 m.) pentru selecționata Bucu
rești și Hamp (min. 15) pentru 
Admira.

A arbitrat M. Petrescu.
I. MANOLIU

Timișoara 10 (prin telefon de la 
subredacția noastră). Vizita fotba
liștilor polonezi a stîrrtit un deo
sebit interes în localitate. Peste 
10.000 de spectatori au asistat la 
întîlnirea dintre Locomotiva Timi
șoara și echipa Stal Sosnowiec 
(R. P. Polonă). Aceste formații au 
furnizat un joc de calitate, cu ac
țiuni bine închegate. Localnicii au 
acționat mai dinamic, mai ofensiv. 
Echipa oaspe a jucat bine în cîmp, 
însă imprecizia în șut a înaintași
lor săi a contribuit ca rezultatul 
să-i fie defavorabil.

Trebuie remarcat faptul că în 
echipa timișoreană au fost promo
vate o serie de elemente tinere (Ți
găniuc, Izdrăilă, etc.) care au dat 
deplină satisfacție.

Din primele minute inițiativa a 
aparținut oaspeților. In min. 12 
Gewaki trage puternic din apro
piere însă Dungu reține cu sigu
ranță. Peste două minute, Izdrăilă 
îl lansează pe Țigăniuc, care cen
trează la Ad. Covaci. Acesta trage 
puternic, dar DziuroWicz reține.

FLAMURA ROȘIE ARAD A ÎNTRECUT DINAMO ORAȘUL STALIN 
CU 2-0 (0-0) ÎN FINALA „CUPEI DE VARĂ’’

Competiția „Cupa de vară", or
ganizată în scopul de a se asigu
ra jucătorilor noștri o vie activi
tate competițională în decursul lu
nilor de întrerupere a campiona
tului republican (categoria A), s-a 
încheiat duminică în Capitală. 
Peste 25.000, de spectatori au ținut 
să asiste la desfășurarea ultimului 
act din această competiție, între
cerea finală, în care s-au întîlnit 
echipa Flamura roșie din Arad și 
formația dinamoviștilor din Orașul 
Stalin.

La fluierul arbitrului St. Geac 
(București) cele două echipe au in
trat pe teren în următoarele for
mații ;

FL. ROȘIE : Faur—Szucs, Du- 
șan, Lupeș—Kapaș, Borota—Birău, 
Mercea, Serfozo, Petschovski, Du
mitrescu.

DINAMO ORAȘUL STALIN; 
Munteanu—Fruth, Lazăr, Sereș— 
Hidișan. Florescu—Scorțan, Rădu- 
lescu, Boitoș, Ristin, Mihai.

Deși meciul începe într-un ritm 
lent, ritm care a fost menținut cea 
mai mare parte a primei reprize, 
totuși numeroasele acțiuni de a- 
tac la ambele porți au ținut încor

întreceri viu disputate în etapa de ieri 
a Cupei R. P. R. la fotbal

PROGRESUL CĂLĂRAȘI — DI
NAMO 6 BUCUREȘTI 1-5 (0-1)

Au marcat: Balogh, Balint, Ra
du, Voica, Firică pentru Dinamo 
și Anton pentru Progresul. Dina
moviștii au întîmpinat o vie rezis
tență din partea călărășenilor în re
priza întîi. In a doua parte însă, 
oaspeții au fost net superiori. 
CONSTRUCTORUL BIRLAD —

DINAMO BIRLAD 0-2 (0-1)
Au marcat: Cotrocotă (min 22 

din penalti) și Sălăjan (min.60). 
Joc de si'abă factură tehnică, in- 
fluiențat mult și de stare proastă 
a terenului care era desfundat de 
ploaie.
AVINTUL SEBEȘ — METALUL 

HUNEDOARA 3-4 (0-3)
Au marcat: Costea (min. 12 și 

32). Darie (min. 21), Hu- 
zum (min. 75) pentru Meta
lul și Lucaci (min. 49), Kulcear 
(min. 70), Constanținescu (min. 
48) pentru Avîntul. Meciul a avut 
o desfășurare deosebit de intere
santă. După ce au condus cu 3-0, 
fotbaliștii din Hunedoara au fost 
egalați și nu au putut obține vic
toria decît cu prețul unor mari 
eforturi. Echipa din Sebeș a avut, 
în orice caz, o bună comportare, 
mai ales ca putere de faptă, nedeș- 
curajîndu-se cînd a fost condusă 
cu 3-0, ci atacînd susținut mai de
parte.

FLACĂRA 21 — FLACĂRA 
MEDIAȘ 0-3 (0-2)

Jucătorii din Mediaș au dominat 
în majoritatea timpului, obținînd 
o victorie clară.
METALUL II BAIA MARE — 

FLAMURA ROȘIE CLUJ 5-0 (1-0)
Una din cele mai mari surprize 

ale etapei.
TÎRNAVENI — METALUL STEA

GUL ROȘU ORAȘUL STALIN 
1-3 (M)

Au marcat: Ciriboi’ (2) și Sandu 
Ion pentru Metalul, respectiv 
Palfi. Echipa din Orașul Stalin 
a forțat jocul în prima repriză 
cînd a și luat un avantaj de două 
goluri. După pauză, meciul' a fost 
mai echilibrat. De notat că în a 

Fazele alternează cu repeziciune de 
la o poartă la alta și în min. 15, 
la o centrare a lui Gewaki, Uz- 
nanski reia cu capul și mingea 
trece de puțin peste bară.

Nu trec decît cîteva minute și 
Ad. Covaci, 1'ansat în adîncime de 
Busch, trage puternic la poartă, 
Dziurowicz nu poate reține și res
pinge mingea la Bădeanțu, care 
de la numai cîțiva metri, reia pes
te bară. In min. 31 Bădeanțu îl 
lansează în adîncime pe Țigăniuc 
și acesta, deși flancat de doi ad
versari, șutează sec în poartă, des- 
chizînd scorul: 1-0 pentru Loco
motiva Timișoara.

Echipa gazdă continuă să atace 
și în min. 35, la o învălmășeală, 
Bădeanțu și Țigăniuc ratează din 
apropiere.

In repriza a Il-a, polonezii atacă 
dezlănțuit. In min. 55 Poczva 1 
trage plasat pe jos și Dungu acor
dă corner. O bună parte de timp 
inițiativa continuă să fie de partea 
echipei poi'oneze. Apoi timișorenii 
revin în atac și în mic. 74 măresc 

dată atenția spectatorilor și au fă
cut ca întîlnirea să fie plăcută și 
interesantă. In această parte a jo
cului, dinamoviștii sînt cei care 
desfășoară un joc mai bun, mai 
ales în cîmp și au cîteva ocazii fa
vorabile de a deschide scorul prin : 
Boitoș (min. 7, dar după ce l-a 
depășit în viteză pe Dușan, acesta 
a tras slab) Lazăr (reia cu capul 
la un corner (min. 16), dar Faur 
atent reține cu dificultate) și Mihai 
(min. 44) care trage puternic de 
la 25 m. obligîndu-1 pe portarul 
arădan să acorde corner.

Arădanii, la rîndul lor au o se
rie de acțiuni ofensive foarte peri
culoase (în duel cu Serfozo, Sereș 
ridică mingea peste Munteanu. dar 
aceasta se lovește de bară; Pet
schovski trage în bară în min. 34) 
dar nici ei nu pot marca.

In repriza a doua, jocul capătă 
o accentuată notă de dinamism, 
ritmul jocului sporind foarte mult. 
De data aceasta, ceva mai buni se 
arată a fi jucătorii arădani care, mai 
calmi și mai siguri, reușesc să dea 
finalitate la două din acțiunile lor 
ofensive, înscriind în minutele 47 
(Petschovski are o acțiune perso
nală, ajunge în apropierea porții, 

doua repriză Metalul a mai marcat 
un gol perfect valabil pe care ar
bitrul Grigore Ștefănescu (Mediaș) 
nu l-a acordat.
METALUL CALAN — MINERUL 

LUPENI 0-2 (0-0; 0-0)
Minerul nu și-a asigurat califi

carea în turul următor decît în pre
lungiri, cînd au înscris Munteanu 
(Metalul), în proprie poartă și 
Âlunteanu. Joc viu disputat, jucă
torii ambelor echipe recurgînd 
uneori la durități.
METALUL UZINELE DE TRAC
TOARE ORAȘUL STALIN — ME

TALUL C. TURZII 1-2 (1-1) 
Au marcat: Copil I (min. 42), 

Corneanu (min. 87) pentru învin
gători, lacob (min. 14) pentru în
vinși. Au asistat la joc peste 4000 
de spectatori. Echipa gazdă a avut 
mai mult inițiativa, dar atacanții 
au tras imprecis la poartă. In 
schimb, linia de înaintare a echi
pei din C. Turzii, mai calmă și mai 
sigură în lovituri, a fructificat oca
ziile avute.
DINAMO BAIA MARE — META

LUL BAIA MARE 1-1 (0-0)
De notat că, din necunoașterea 

regulamentului de către arbitru, nu 
s-au disputat prelungiri.
LOCOMOTIVA IAȘI — AVINTUL 

FĂLTICENI 0-3 (0-1)
Au marcat: Csegeszi (min. 30), 

Lucaci (min. 65), Soneru (min.68). 
In echipa Locomotivei au jucat 
muiți juniori. Meciul s-a desfășu
rat pe o ploaie torențială.
ȘTIINȚA IAȘI — CONSTRUCTO

RUL IAȘI 3-1 (2-0)
Au marcat: Manolache (min. 

17), Pîrvu (min. 22 și 83) pentru 
Știința și Silvestru (min. 61) pen
tru Constructorul. Joc frumos, de 
bună famiră tehnică. Echipa Știin
ței, din care au făcut parte numai 
5 titulari, s-a comportat peste aș
teptări.

FL. ROȘIE „7 NOIEMBRIE" 
ARAD—METALUL ARAD 1-2 (1-1)

Au marcat: Negru (min. 28), 
Adoran (min. 53) pentru Metalul 
și Bretoteanu (min. 32) pentru FI. 
roșie.

scoi u> prin Ad. Covaci, care trage 
puternic de la 15 m.: 2-0.

Echipa oaspe luptă pentru a re
duce scorul și, după ce Kraewski 
ratează, Szymczyk înscrie în min. 
79 printr-un șut de la distanță. 
Pînă la sfîrșitul meciului este de 
remarcat doar faza din min. 90, 
cînd Bădeanțu, lansat în adîncime 
de Andreescu, a ratat o bună oca
zie de a mări scorul.

Arbitrului Martin Macko (R. Ce
hoslovacă), care a condus exce
lent, i s-au aliniat următoarele 
formații:

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: 
Dungu — Corbuș, Androvici, Ro- 
deanu — Busch, Andreescu — Ți
găniuc, Izdrăilă, Ad. Covaci, Ava- 
silichioaie, Bădeanțu.

STAL SOSNOWIEC: Dziuro
wicz (din min. 78 Powaska) — 
Maston, Musial, lochymczyk — 
Poczva I. Poloczec — Gevaki (din 
min. 63 Poczva II), Mayewski (din 
min. 63 Szymczyk), Uznanski, 
Krenzel, Kraevski.

P. VELȚAN, A. GROSS

dar nu trage, ci centrează lateral 
Ia Serfozo, care marchează) și în 
minutul 51. Aceasta a fost una din 
fazele cele mai interesante ale me
ciului : dinamoviștii atacă puter
nic, forțînd egalarea. Rădulescu, 
Boitoș și Mihai trag puternic, unul 
după altul, în mingea respinsă de 
fiecare dată de Faur. Ultima oară, 
mingea respinsă de portar este 
prelungită de Kapaș la Serfozo. 
aflat undeva la centrul terenului. 
Acesta aleargă cu mingea și-l des
chide în cruciș pe Dumitrescu, 
care — deși jenat de Fruth — reu
șește să tragă puternic în colțul 
opus al porții.

După cel de al doilea gol, dina
moviștii au o scurtă perioadă de 
cădere (timp în care Petschovski 
are două ocazii favorabile de a 
marca), dar imediat revin în atac 
și în min. 76 Szucs salvează de pe 
linia porții la un șut al lui Boitoș, 
iar în min. 84 Boitoș trage în 
bară.

Jocul, cum am mai spus, a fost 
plăcut și interesant, pentru acea
sta ambele echipe avînd merite e- 
gale.

ROMEO VILARA

LOCOMOTIVA PAȘCANI — FLA
MURA ROȘIE BURDUJENI 

2-0 (0-0)
Au marcat : Andriev (min. 74), 

Atanasiu (min. 82). Meci echili
brat, viu disputat. Terenul desfun
dat de ploaie a cerut jucătorilor e- 
forturi mari.
DINAMO PITEȘTI—-LOCOMOTI

VA CRAIOVA 2-0 (1-0)
Au marcat: Marinică (min. 6), 

/vlarșala (min. 65). Meci specific 
de cupă. Repriza întîi au dominat 
gazdele. In a doua parte a meciu
lui, joc egal. Au asistat peste 3000 
spectatori.
PROGRESUL T. MĂGURELE— 
METALUL BUCUREȘTI 0-4 (0-0) 

Au marcat Maziilu (2), Costel.
Andreescu. In repriza a doua, e- 
chipa gazdă, slab pregătită fizic, 
a cedat pasul.
FL. ROSIE GIURGIU—FLACĂRA 

„l Mai" PLOEȘTI 3-2 (0-2)
Au marcat: Gheorghiță (min. 65 

și 70), Cornel (min. 87) pentru 
învingători și Motronea (min. 18 
și 21) pentru Flacăra. O partidă 
deosebit de interesantă. Oaspeții 
au condus cu 2-0, dar în repriza 
secundă FI. roșie a revenit puter
nic. a egalat și a obținut și golul 
victoriei.
VOINȚA ODORHEI—FL. ROȘIE 

SF. GHEORGHE 3-1 (2-0Î _
Au marcat: Torok (2), Gorog 

pentru învingători, Ștefan pentru 
învinși. Mai combativă și mult mai 
decisă în atac, echipa gazdă_ a 
obținut o meritată victorie. Jucăto
rul Ștefan (FI. roșie) a fost eli
minat de pe teren pentru lovirea 
adversarului.
C. S. ARMATA BUCUREȘTI— 

PROGRESUL FOCȘANI 2-2 
(0-1; 2-2)

După cum se vede, deși s-a ju
cat și în prelungiri, nu a fost de
semnată echipa învingătoare. Echi
pele au fost de forțe sensibil e- 
gale.
ȘTIINȚA BUCUREȘTI—FL. RO
ȘIE COMERȚ II BUCUREȘTI 

1-0 (0-0)



Ech’pa de juniori a R. P. Romine conduce cu 92:73 p. 
atletism cu echipain meciul de

(prin telefon de Ia 
nostru). — In 

condi-

SOFIA, 10 
corespondentul 
cursul zilei de sîmbătă, 
țiunile atmosferice fiind cu totul 
neprielnice pentru desfășurarea 
unei întreceri sportive, (ploaia to
rențială a făcut inutilizabilă pista 
de alergare), meciul atletic de ju
niori dintre echipele R.P. Bulga
ria și R.P. Romîne a trebuit să 
fie amînat pentru duminică di
mineața. Duminică timpul s-a 
îmbunătățit, astfel că a fost posi
bilă desfășurarea primei zile a în
trecerilor.

In cadrul festivității de deschi
dere au luat cuvîntul ft. cof. Vra- 
cev din partea comisiei centrale 
de atletism din R.P. Bulgaria și 
Alșo Balaș, conducătorul echipei 
noastre. După schimbul de fani
oane și al buchetelor de flori, au 
început întrecerile.

Iată rezultatele înregistrate du
minică dimineața :

110 m. garduri: 1. Tudose 
(R.P.R.) 15,7, record republican 
de juniori; 2. Zlatarski (R.P.B.) 
15,8; 3. Ursac (R.P.R.) 16.1; 4. 
Mitrev (R.P.B.) 16,8. R.P.B. — 
R.P.R. 4:7;

400 m.: 1. Karandi (R.P.R.)
50,3, record republican de juniori; 
2. Draganov (R.P.B.) 50,6; 3. D. 
Constantinescu (R.P.R.) 52,3; 4.
Vasilev (R.P.B.) 53,0. R.P.B. — 
R.P.R. 8:14.

DISC (F) : 1. Dobreva (R.P.B.) 
37,59; 2. Krauss (R.P.R.) 36,09; 3. 
Gali (R.P.R.) 35,94; 4. Grigorova 
(R.P.B.) 33,89. R.P.B. — R.P.R. 
14:19.

100 m. (F): 1. Luță (R.P.R.) 
12,5; 2. Copîndeanu (R.P.R.) 12,7; 
3. Staicova (R.P.B.) 13,0; 4. Tri
fonova (R.P.B.) 13,4. R.P.B. —
R P R 17'27

1.500 m.: 1. Grozescu (R.P.R.) 
4:10,0; 2. Dimitrov (R.P.B.) 4:10.2
3. Deheleanu (R.P.R.) 
Makcdonski (R.P.B..) 
R.P.B. — R.P.R. 21:34.

LUNGIME (F) :
(R.P.R.) 5,42; 2.Knobloc 
5,33; 3. Kirilova (R.P.B.)
4. Peyska (R.P.B.) 4,90. R.P.B.— 
R.P.R. 24:42.

CIOCAN: 1. Dimitrov (R.P.B.) 
51,15; ---------
45,86; 
44,25;
R.P.B.

GREUTATE: 1. Vorovenciu
(R.P.R.) 14,17; 2. Ivanov (R.P.B.) 
13,83; 3. Stoian (R.P.R.) 13,71; 4. 
Crîstev (R.P.B.) 13,52. R.P.B. — 
R.P.R. 24:54.

PRĂJINA :
(R.P.R.) 3 ,80, record republican 
de juniori; 2.
3,60; 3. Gîrleanu (R.P.R.) 3,42; 4. 
Vitanov (R.P.B.) 3,30. R.P.B. — 
R.P.R. 38:61.

SULIȚA (F): 1. Stoica (R.P.R.)

4:14,8; 4.
4:16.2.

1. Belii
(R.P.R.)

5,24;

(R.P.R.)2. Manolescu
3. Pantelimonescn (R.P.R.)

4. Ivanov (R.P.B.) 41,10. 
— R.P.R. 30:47.

1

1. Trandafilov

Lozev (R.P.B.)

R. P. Bulgaria
40,23; 2. Baltakova (R.P.B.) 38,93; 
3. Diți (R.P.R.) 36,73; 4. Doneva 
(R.P.B.) 35,82. R.P.B. — R.P.R. 
42:68.

100 ni.: 1. Bîcivarov (R.P.B.)
10,9; 2. Molinski (R.P.B.) 11,1; 3. 
Tănăsescu (R.P.R.) 11,4; 4. Bra- 
sat (R.PJR.) 11,6. R.P.B.—R.P.R. 
50:71.

5 km. MARȘ:
(R.P.R.) 24:16,0;
(R.P.B.)
(R.P.R.)

24:20,2;
25:30,0;

(RJ’.B). 27:46,8. 
54:78.

LUNGIME :
(R.P.B.)

1. Popeia 
2. Gheorghiev 

3. Roateș 
Staicov 

— R.P.R.
4.

R.P.B.

7 13'
(R.P.B.) 6t65; 3. 
6,50; 4. Liker 
R.P B. — R.P.R. (

4 x 100 m. (F) : 
48,7; 2. echipa 
R.P.B. — R.P.R.

4 x 100 m .: 1
42,6; 2. echipa R.P.R.
— record republican de 
niori egalat. Cu acest ultim re
zultat, echipa de juniori a țării 
noastre conduce în întîlnirea cu 
juniorii bulgari cu 92:73 puncte.

Duminică după-amiază juniorii 
romîni au 
cursie în 

materică 
rea Sofiei, 
lalte probe

1.
2.

tordan (R.P.R)
(R.P.B.) 6,42.
62:81.
: echipa RJ>.R.

R.P.B. 51.&
66:88.

1. echipa R.P.B.
43,6 
ju-

făcut o frumoasă ex- 
Iocalitafea balneo-cli- 

Banghea, din apropie- 
Luni se dispută cele- 
ale meciului.

TOMA HRISTOV

Echipele feminine de dublu și 4 I 1 rame 
ale ?<. P. R. învingătoare ia Bled

tov (U.R.S.S.)telefon). Sîmbătă 
lacul Bled, s-au 

a

Echipa de haltere
Halterofilii noștri

Intîlntrea dintre reprezentativele 
de haltere ale Republicii Populare 
Romine și Danemarcei s-a desfă
șurat ieri după-amiiază în sala Di
namo din Capitală, cu o întîrziere 
de cîteva ore față de programul 
inițial stabilit, deoarece oaspeții 
au sosit abia ieri dimineață.

Deși am contat pe o victorie a 
reprezentanților noștri, succesul 
i-a revenit cu scorul de 4—3 echi
pei Danemarcei, ai cărei compo- 
nenți am luptat cu o voință re
marcabilă pentru fiecare încercare. 
In plus, selecționata noastră a fost 
lipsită de serviciile lui I. Birău, 
unul dintre oamenii de bază aii 
echipei. Meciul a avut o desfășit-

a Danemarcei a întrecut echipa R. P. R
au stabilit 5 noi recorduri republicane

deosebit de interesantă în ul-race
tima sa parte chiar dramatică. Re
prezentanții noștri conduceau după 
primul stil (împins) cu 3—2, două 
meciuri fiind egale. După al doilea 
stil (smuls) avantajul s-a mărit în 
favoarea halterofililor noștri (4-2 
și un meci egal), dar treptat avan
tajul a fost recuperat de oaspeți, 
care în cele din uirimă. au și cîș
tigat.

Unii dintre halterofilii noștri au 
obținut totuși rezultate deosebit 
de valoroase. Astfel, Ilie lenciu și 
Ilie Dancea au realizat cinci noi 
recorduri ale țării: I. lenciu a do
borî! recordurile la aruncat (157.5

Concursul internațional 
de tenis de masă de la Moscova
MOSCOVA 10 (prin telefon). 

Sîmbătă au început în sala „Ari
pile Sovietelor” întrecerile din ca
drul concursului internațional de 
tenis de masă la care participă cei 
mai buni și cele mai bune jucă
toare din R. P. Romînă șî 
U.R.S.S.

Intîlnirile se desfășoară la cinci 
probe. La probele de simplu băr
bați iau parte 10 jucători sovietici 
și 5 jucători romîni, iar la proba 
de simplu femei concurează 7 ju
cătoare sovietice și trei jucătoare 
dirt R.P.R. La aceste două probe 
jocurile se dispută sistem turneu. 
La celelalte trei probe: dublu băr
bați, dublu mixt și dublu femei, 
întîlnirile se desfășoară sistem eli
minatoriu. Toate partideîe 
acest concurs se dispută după sis< 
temui „cel mai bun din trei 
turi".

Partidele care au avut loc pînă 
acum au fost spectaculoase, fiind 
urmărite cu un deosebit interes de 
numerosul public prezent în sala 
de joc. Dintre sportivii partici
panți. la întreceri, s-au remarcat 
jucătoarele Arakelian și Lestal, ju
cătorii Akopian și Paskiavicius 
(U.R.S.S.), Angei'ica Rozeanu. Sari 
Szasz, Paul Pesch, Mircea Popescu 
și Matei Gantner (R.P.R.).

Concursul continuă marți 
miercuri.

Iată rezultatele meciurilor 
primele două zile:

Simplu bărbați: Popescu—Grin
berg 2-0 (18, 9), Pesch—Jereben- 
cov 2-0 (12, II), Harasztosi—Bal- 
takis 2-0 (14, 9), Reiter—Paskavi- 
cius 2-0 (12, 17), Frants—Meeksa 
2-0, Akopian—Leonov 2-1, Pesch— 
Grinberg 2-0 (5, 13), Gantner— 
Harasztosi 2-0 (21, 17). Reiter— 
Saunoris 2-0 (15, 12), Baltakis— 
Meeksa 2-0, Leonov—Paskavicius 
2-1, Frants—Jerebencov 2-0, Pesch- 
Duskesas 2-0 (12, 20). Harasz
tosi—Meeksa 2-0 (13, 12). Batta- 
kis—Jerebencov 2-0; Grinberg— 
Frants 2-0, Akopian—Paskavicius 
2-1, Popescu—Reiter 2-1 (14-21,

din

se-

în

24-22, 23-21), Gantner—iMeeksa
2-0 (10, 12), Saunoris—Leonov 2-0, 
Pesch—Reiter 2-1 (23-21, 12-21, 
21-13), Popescu—Leonov 2-0 (12,
17) , Gantner—Jerebencov 2-0 (7,
18) , Duskesas—Frants 2-1, Balta
kis—Duskesas 2-0, Harasztosi— 
Jerebencov 2-0 (12, 17), Gantner— 
Grinberg 2-0 (8, 11), Pesch—Leo
nov 2-0 (8, 5), Popescu—Akopian 
2-1 (21-23, 21-12, 21-18), Paskavi
cius—Saunoris 2-1, Reiter—Frants 
2-0 (15, 9), Harasztosi—Grinberg 
2-1, Gantner—Duskesas 2-1, Pesch- 
Akopian 2-0; simplu femei: Kun- 
șina—Arakelian 2-0, Strugaru—
Jileviciute 2-0 (15, 8), Szasz— 
Balaisene 2-0 (11, 16), Angelica 
Rozeanu—Usataia 2-0 (6, 7), Les
tal—Ușacova 2-1, Arakelian—Ba
laisene 2-1, Szasz—Strugaru 2-0 
(12, 17), Angelica Rozeanu—Ușa
cova 2-0 (9, 3), Lestal—Jilevicinte 
2-0, Kunșina—Usataia 2-0, Stru
garu—Usataia 2-0 (17, 13), Jile- 
viciute—Ușacova 2-1, Balaișene— 
Usataia 2-1, Szasz—Lestal 2-0 (17, 
8), Arakelian—Strugaru 2-0 (17, 
14), Angelir..» Rozeanu—Kunșina 
2-0 (19, 10), Szas—Jileviciute 2-0 
(17, 17), Lestal—Arakelian 2-1,
Strugaru—Usataia 2-0 (Î7, 
Angelica Rozeanu—Balaișene 2-0 
(4, 9), Ușacova—Kunșina 2-1, Les
tal—Usataia 2-1, Szasz—Ușacova

(19. 15). Balaișene—Kunșina 
Angelica Rozeanu—Strugaru 

(8, 13), Arakelian—Jileviciute 
Ușacova—Balaișene 2-1, Stru- 

2-0 (12, 17).
2-0, Ușataia—

13),

kgr.) și total (350 kgr.) ale ca
tegoriei semimijlocii (din a patra 
încercare), iar Ilie Dancea a co
rectat recordurile la smuls, a- 
runcat și total ale catego
riei semigrea (115 kgr., în a 
patra încercare, 145 kgr., 372,5 
kgr.). Silviu Cazan a reușit 400 
kgir., coTrfirmînd rezultatele din 
ultima vreme, ca și Gh. lenciu, că
ruia i-a lipsit însă voința pentru a 
reuși ultima încercare la aruncat 
și a cîștiga întrecerea cu adversa
rul său. In această privință trebuie 
accentuat că lenciu a pierdut la... 
cîntar: Foarte slab s-a comportat 
C. Bucur.

Reprezentativa Danemarcei a 
constituit o surpriză prin comporta
rea deosebit de dîrză a fiecăruia 
din cotuponenții săi și prin omoge
nitatea sa. Trei di<ntre halterofilii 
danezi au stabilit recorduri perso
nale iar Jens Mortensen un exce
lent record al Danemarcei la cat. 
semigrea: 375 kgr.

Iată acum rezultatele tehnice pe 
categorii:

Cat. cea mai ușoară: 1. Balmău 
(R.P.R.) 247.500 kgr. (72,5—80— 
95), H. Kr ist arisen (Dan.) 237,500 
kgr. (72.5—70—95), cai. semiușoa- 
ră: Leif Andreasen (Dan.) 262.5Q0> 
kgr. (72.5—85—105), Fr. Goschler 
(RPR) 255 kgr. (72.5+82.5—100). 
cat. ușoară: Cari Alstrop (Da-n) 
305 kgr. (95—90-—120), Gh. lenciu 
(RPR) 305 kgr. (92.5—92.5—120), 
cat. semimijlacie; l. Lenciu (RPR) 
342,5 kgr. 
350 kgr.
care,
330 kgr. £102,5—1023—125),' 
mijlocie: Ego® Auerbach 
330 kgr. (100—100—130), C. Bucur 
(RPR) 187,5 kgr. (87,5—100—), 
cat. semigrea: Jens Mortensen 
(Dan) 375 kgr. (110—112,5 — 
152,500), Ilie Dancea (RPR) 370 
kgr. (1123-1123-145) și 372.51a 
a patra încercare: eat. grea: Silviu 
Cazan (RPR) 400 kgr. (132.5 — 
117,503—150), E. Kristensen (Dan.) 
342,500 kgr. 105—107,5—130).

I. ȘEINESCU

BLED (prin 
și dumiinică, pe 
desfășurat probele celei* de 
șasea ediții a tradiționalei regate 
internaționale a R.P.F. Iugosla
via. La întreceri au luat parte și 
cîteva echipaje din R. P. Romî
nă, care au avut o frumoasă com
portare. In mod deosebit trebuie 
să subliniem rezultatele excelente 
ale echipajelor feminine de dublu 
și 4+1 ale țării noastre, care s-au 
clasat pe primul loc în probele 
respective.

La schif 2 fete, reprezentante
le noastre ('•••• “
Edith Schwartz au 
prezentantivele R. P. Polone și 
Austriei. O netă victorie a obți
nut și formația noastră feminină 
de4+l(Etelca Laub, tisa Oxen- 
fetd, E. Erdos, E. Kormos + 
Ștefania Gurău). Reprezentantele 
noastre au realizat timpul de 
3.42.9. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. o selecționată iugosla
vă, 3.51.8. 3. R.P. Polonă 3.54. 4. 
Partizan Subotica, 5. Selecționa
ta Bled.

Reprezentanta noastră iîm proba 
de schif simplu fete, Florica Bu- 
teanu a fost eliminată în semi
finală. Ea a realizat timpul de 
3.50-.5. — Pe primul loc în a- 
ceastă probă s-a clasat austriaca 
Eva Sika.

In proba de 4 fără cîrmaci 
(băieți), victoria a revenit echi
pajului iugoslav „Sibenic", care 
a realizat timpul de 6.42.5, între- 
cînd cu numai o zecime de se
cundă echipajul R.P.R. (Pongraț, 
Radu, Singeac, Somoghi). Pe lo
curile următoare s-au clasat: Se- 
bina Italia cu 6.52.4, Split Iugos
lavia cu 6.58.1, selecționata Za
greb cu 6.58.2 și Ruda Zvezda cu 
7.11.1.

La 4 + 1 băieți, clasamentul _ a 
fost următorul: 1. Italia 2. 
goslavia 3. Iugoslavia II.

Proba de dublu băieți a 
cîștigată de echipa U.R.S.S., 
intea a două formații iugoslave.

La schif simplu băieți, Bercu-

tov (U.R.S.S.) a repurtat o fru
moasă victorie intrecîndu-1 pe 
campionul european Vlasici (Iu
goslavia).

Iată acum
8+1 băieți:

rezultatele probei de

6.08.2. — 2. Echipa
6.11.7. — 3. R. P.

Elisabeta Gyiirgi
întrecut

Șt 
re-

Iu-

fost 
îna-

I. U.R.S.S.
Mornar Split
Romînă 6.14.4. — 4. Echipa Gu- 
sar (Iugoslavia) 6.25.4. 5. Cerve* 
na Zvezda Belgrad 6.27.5.

In clasamentul pe națiuni, pe 
primul loc s-a clasat U.ILS.S. 
(3 victorii), apoi R.P.R. (2 victo
rii), Austria, Italia șl Iugoslavia 
(eîte o victorie).

★
BERLIN (prin telefon).
In cadrul marelui concurs de 

pe lacul 
8+t fete 
a R.P.R.

Echipa 
al doilea 
întrecută 
lin (3.20). Pe locul III s-a cla
sat Dinamo Berlin (3.26 8).

La 4+1 rame fete. Motor Ber
lin a cîștigat cu 3.51, întrcotod 
echipa R. P. Polone (3.56.3). fn 
proba de 4+1 vis le fete, a ieșit 
învingător echipajul Dinamo Ber
lin. In această probă, echipa R.P. 
Polone s-a clasat pe locul 3.

La
Teodor Kocerka (R. P. Polonă).

La dublu rame, echipajul ger
man Collegia Klub din Berlinul 
vestic a întrecut echipa R. P. Po
lone.

La 2+1, Wiesbaden Biebrich, a 
cîștigat cu 8.13.9, înaintea 
Vorwărts Berlin 
Polone.

Proba de 4+1 
tigată de Ruder . 
timpul de 6.54.L Au urmat două 
echipe de club germane, iar pe 
locul 4 s-a clasat echipa R. P. 
Polone (7.03).

Echipa de 4 fără cîrmaci a 
R. P Polone a ocupat prunul loc 
în proba respectivă cu timpul de 
6.57.9.

Griinau, Ia proba (Te 
a participat și o echipă

noastră a ocupat locul 
cu timpul de 3.22.2, fiind 

de echipa Motor Ber-

simplu băieți a cîștigat

și înaintea
lul

R.P.

cîș-rame a fost 
Klub Wansee cu

Campici^atul mondial de handbal
In cadruil campionatului mondial 

de handbal masculin desfășurat în 
Germania occidentală, sîmbătă a 
avut loc meciul dintre echipele 
Cehoslovaciei și Suediei, meci care 
avea să determine echipele clasate 
pe locul 3—4. Jucînd mai 'bine, e- 
chipa cehoslovacă a înregistrai o 
frumoasă victorie dispunînd dena-

ționala Suediei 
(7-4). In urma
chipa cehoslovacă s-a clasat pe lo
cul 3. La ora ci nd închidem ediția 
nu ne-a parvenit rezultatul întît- 
nirii dintre echipele Germaniei oc
cidentale și Elveției care își dis
putau locul 1-2.

cu scorul de 13-10 
acestei victorii, e-

Cupa Europei Centrale la fotbal
IntUnirile desfășurate în sfertu

rile de finală ale competiției de 
fotbal „Cupa Europei Centrale" 
s-au soldat cu victoria echipelor 
maghiare și cehoslovace.

Honved Budapesta după ce în
vinsese cu scorul de 5—2 echipa

(110—102,5—130) și 
la a patra încer- 

Jorgen Meuritzen (Dan.) 
coi.

(Dan.)

Șahiștii americani 
au părăsit Moscova

MOSCOVA 9 (Agerpres) TASS 
transmite: La 8 iulie a părăsit 
Moscova, plecînd spre Stockholm, 
echipa de șah a S.U.A., care a vi
zitat timp de două 
Uniunea Sovietică. Pe aeroport, 
oaspeții au fost salutați de condu
cători ai Comitetului unional pen- 

* tru cultură fizicS și sport de șa
hiștii sovietici participanți la întîl- 
niirea cu echipa S.U.A., conducă
tori ai secției unionale de șah și 
reprezentanți ai cercurilor sportive 
din Moscova.

săptămîni

2-0
2-1,
2-0
2-0, 
garu—Kunșina 
Szasz—Arakelian
Jileviciute 2-0, Angelica Rozeanu— 
Lestal 2-0 (2, 16); dublu mixt: 
Szasz, Reiter—Kunșina, Gantner 
2-1 (21-19, 19-21. 21-17), Lestal, 
Paskavicius—Balaișene, Grinberg
2-0, Arakelian, Akopian—Strugaru, 
Harasztosi 2-1 
21-14), 
pescu —Jileviciute, 
(22-24, 21-13, 21-12), dublu 
bați: Pesch, Grinberg—Saunoris, 
Baltakis 2-0 (11, 16), Popescu,
Harasztosi — Meeksa, Jerebencov 
2-1 (21-7, 16-21, 21-4).

(22-20,
Angelica Rozeătiu, 

Pesch

17-21, 
Po-
2-1 

băr-

Astăzi începe turneul internațional 
de tenis de la Praga

austriacă Wiener Sport-Clttb, a ju
cat sîmbătă la Viena Și în acea
stă întîhîire victoria ia revenit fot
baliștilor maghiari cu scorul de 
5—4 (2—1), Pentru învingători au 
înscris: Czibor (2), Pușkas. Koc- 
sis și Bozsik. In aceeași zi, la Bu- 
danesta, Voros Lobogo a întîlnit 
echipa Haiduk Solit, campioana 
Iugoslaviei. Oaspeții lipsiți de a- 
portull portarului Bear a. au pierdut 
Ia scor 6—0 (4—0). Revanșa a- 
cestei întîlniri va ava loc miewnir» 
la Splat. Ținînd seama de catego
ricul scor înregistrat la Budapesta 
Voros Lobogo se poate considera 
calificată în turul următor.

Echipele cehoslovace U.D.A. 
Praga și Slovan Bratislava au 
eliminat din competiție echipele 
F.C. Bologna și, respectiv, Vojvo- 
diina Novisad cu același scor: 3-0.

La Praga, pe stadionul Armatei 
Cehoslovace, în fața a 45.000 de 
spectatori, echipa U.D.A., jucînd 
foarte bine, a reușit să întreacă 

italiană F.C. Bo- 
au jucat slab, au 
în cîmp și au tras 
poartă. Invingăto- 

mai bun compartî-

(prin telefon). — 
Praga un mare tur-

PRAGA 10 
Lunr începe Ia 
neu internațional de tenis la care 
participă cei mai buni jucători de 
tenis din R. P. Romînă, R. P. Un
gară, Austria, Danemarca, ~ 
și Cehoslovacia. Iată lista 
rilor înscriși :

R. P. Romînă: Viziru, 
Zacopceanu, Namian și Ponova. 
R. P. Ungară: Asboth, Adam, Si
korski, Kormoczi, Javori. R. P. Po
lonă : Piatek, Radzio, Licis. Aus
tria : Huber, Jona, Ressel. Dane-

Polonia 
jucăto-

Bădin,

Hiberg și Mathiassensen.marca: _ _
Lotul cehoslovac cuprinde nume
roși jucători consacrați precum și 
o serie de elemente tinere care 
participă pentru prima oară la o 
competiție internațională.

Jucătorii romîni vor întîlni as
tăzi cîteva elemente tinere și ta
lentate din rîndul jucătorilor ceho
slovaci. Astfel, Viziru joacă cu 
Linhardt, Bădin va întîlni un ju
nior .talentat, Merunka, iar Irina 
Ponova va juca cu Horcickova.

la scor echipa 
logna. Oaspeții 
combinat inutil 
foarte puțin la 
rii au avut cel 
ment în linia de mijlocași, care a 
stăvilit atacul advers șl a alimen
tat în permanență propria linie de 
atac. Punctele învingătorilor au 
fost marcate de: Prada (min. 11) 
și Kraus (mim. 21 și 87). Scor 
final:3—0 (2—0).

La Bratislava, Slovan a întrecut 
tot cu 3—0 (1—0) echipa jugo- 
slavă Vojvodina. Jocul s-a disputat 
pe un teren desfundat. Fotbaliștii 
cehoslovaci și cei jugoslavi au do
vedit că sînt bine pregătiți din 
punct de vedere fizic, jucînd în- 
tr-um ritm suis-ținut pe toată du-* 
rata meciului. Punctele învingăto-' 
rilor au fost înscrise de: Pazicky 
min. 17 și Bily min. 51 și 78.

Kedacția și Administrația, București, str. Lonsi Wife Nr. 17, telefon 5 3Q36—5.30.37 Nr. 1—9—52 STAS 3452—52. Intr Poligrafică Nr. 2, str, Brezoianu Nr. 23—25
Abonamentele se fac la oficiile Dostale prin, factorii poștali si difuzorii voluntari din IntreprinderL


