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trezit de această uriașă competiție 
de mase este faptul că peste 

500 de tineri țărani muncitori și 
muncitori agricoli din satele raio
nului Slatina s-au înscris cu acest 
prilej în colectivele sportive să
tești. Concursurile Sportive ale 
Tineretului au reușit să atragă 
în întreceri numeroși pionieri și 
școlari, care n-au pregetat să-și 
măsoare puterile, de la egal la 
egal, cu adversari maii vîrstnici șl 
cu mai multă experiență. De pildă, 
pionierul Constantin Ungureanu, 
din comuna Jitaru a reușit nu 
numai să se dovedească un ele
ment de real talent la șah, dar șl

• să cîștige întrecerea pe comună 
In această disciplină sportivă.

Cu foarte multă însuflețire au 
fost primite Concursurile Sportive 
ale Tineretului și în raionul Tg. 
Jiu.
rile 
neri 
măr 
șl de așteptat, a fost înregistrat 
la fotbal și la șah. Pentru cea de 
a doua etapă, ne relatează cores
pondentul nostru N. Rovența. s-au 
făcut pregătiri speciale, astfel că 
întrecerile sînt așteptate cu un 
viu interes.

Concursurile Sportive ale Tine
retului înseamnă și pentru tinerii 
din orașul și raionul Reșița un 
prilej de a-și manifesta bucuria 
cu care întîmoină Festivalul de 
la Varșovia. Corespondentul nos
tru I. Plăvițu ne-a scris din „ce-
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Ziarul „b estival" este citit cu interes de , 
gătesc pentru Festival

aa ain acitrenament al gimnașt’lor

Festival, concursul 
se va desfășura în 

cer senin sau înno- 
calm sau cu vînt.

ferul fierbinte, apăsător, dis- 
ise deodată alungat de o pală 

; vint răcoros.
țu, întunecînd zarea, 

amenințători Siluetele zvel- 
ale plopilor se încovoiau tot 

mult sub răsuflarea rece a 
. ului... Și totuși. în spațiul ver- 

dlntre
ica, pe 
se, pe

-Icițiile
Ne, gimnaștii 
țtinuau 
că apropierea furtunii și ve
ritatea îmbietoare a sălii.
țar, chiar, de ce nu se antre- 
ză gimnaștii în sală? Răspun- 
ni-l dă antrenorul de stat O.

•cher: „La 
gimnastică 
liber, sub

, pe timp 
unaștii noștri trebuie să fie fa- 
liarizați, așadar, cu toate ca- 
țiile vremii. Pînă Ia începerea
iii...  rămînem pe poziție".
terenul continuă, deci, să păs- 
ee înfățișarea unui șantier. Un 

pe care tragerea de ini- 
îți ascund, 
truda pe 
sportiv în 
sale. Și 

însuflețite 
dorința de 
pe care si

Dinspre asfințit 
nori vi-

sălile și bazinul Flo- 
bîrna înaltă sau pe cele 
prelata unde se repetă 
la sol, la bară, la pa

și gimnastele 
să lucreze ignorind

ai gimnasticii 
gimnaștii sovietici, ce- 
maghiari, polonezi și

să te oprești mai mult 
bara fixă ai să-l vezi

. Itier,
și buna dispoziție 

primul moment, 
je o depune fiecare 
lăvîrșirea pregătirii 
că gimnastele sînt 
această muncă de 

consolida prestigiul
u făurit cu un an în urmă cu 
\lejul campionatelor mondiale de 
Roma cucerind locul 4 in cla- 

mentul pe echipe, gimnaștii sini 
nați de ambiția de a ajunge la 

' treaptă mai înaltă în ierarhia 
.[orilor internaționale. Și Fes
ului este un bun prilej pentru

■ realiza și una și alta. Vor fi 
ezenți fruntași 
bndiale: 
Cslovaci,

Dacă ai 
rp lingă

Mihai Botez executînd, de ne- 
imărate ori, noua „ieșire" pe 
ire o va prezenta la Festival.
■ covor. Elena Leuștean repetă 
ea cu sîrguință elementele din

ercițiul la sol care i-au dat mai 
uit de lucru: ronda, flic-flacul. 
ilca Ticu stăruie asupra exerci- 
dui la paralele inegale în timp 

pe bîrnă Elena Dobrovolski- 
ărgărit face o execuție completă 

★

gimnaștii care se p~e-
1 (Foto R. Vilara) 

Intr-adevăr, o

liniște pe 
spectatorii obișnuiți ai jocu- 
de volei, baschet, ai reuntu- 
de box cu greu și-ar ptt- 
închipui. E o tăcere care

sub supravegherea atentă a antre
norilor N. Băiașu și L. Costa, 
întorci privirea spre covor și 
surprinzi o scenă deosebit de 
grăitoare 'in ceea ce privește spi
ritul tovărășesc care domnește 
aici. Emilia Vătășoiu îj explică 
„mezinei" Sonia inovan cum să-și 
perfecționeze o legătură în exerci
țiul la sol. Sonia ascultă cu aten
ție, apoi repetă, străduindu-se 
totodată să dea cit mai multă ex
presivitate mișcărilor.

Dar parcă nu sînt toți gimnaș
tii din lot aici.
parte din băieți se află în sală. 
Este grupa care repetă acum să
riturile. In pauzele dintre sărituri 
se așterne în sală o 
care 
rilor 
ni lor 
tea-o 
iți impune parcă să o respecți și 
de aceea poate antrenorul R. Pod- 
laha discută aproape în șoaptă 
cu gimnaștii greșelile făcute in 
timpul săriturii. Apoi, iar un mo
ment de liniște adîncă. urmat de 
tropăitul pașilor lui Zoltan Ba

logh, Ladislau Lakatoș sau Hel
muth Orendi, bătaia mîinilor pe a- 
parat și în încheiere zgomotul în
fundat al aterizării pe saltea. De 
jos, de pe covor, unde a urmă
rit toate fazele săriturii, antre
norul spune: ,.N-ai ,,presat" de- 
ajuns picioarele, Balogh", sau „Re
ține, 
elan 
cepi 
faci 
fii sigur că-ți ies pașii".

încă o serie de sărituri și apoi 
grupa iese afară la paralele. Este 
rtndul altora să treacă la sărituri. 
Gimnastele schimbă și ele: cele 
de la bîrnă la 
iată că cineva 
„Festival" și, 
string în jurul
dornici să afle ce pregătiri se fac 
acum la Varșovia, ce sportivi cu- 
noscuți și-au mai anunțat partici
parea la întrecerile prietenești 
care se vor desfășura pe stadioa
nele și terenurile Varșoviei in 
zilele marei sărbători a tineretu
lui lumii. Dar aceasta durează 
doar citeva minute. Antrenamen
tul este reluat și continuă pînă 
seara tîrziu...‘ ,

Lakatoș, aici ai nevoie de 
și tu, pe la jumătatea lui, în
să frînezi... N-ar fi rău să-fi 
un semn intermediar ca să

sol și invers. Dar 
a adus o revistă 
tntr-o clipită, se 
ei băieți și fete.

*

Festiva- 
organi- 

se ame- 
fac ex-

sportive 
să

să urmărească de- 
La rîndul ‘lor, cei 70 
eleve au căutat să se 
mai bine în fața ță- 

executînd tru
de gimnastică.

Multe și fe'urite sînt inițiativele 
pornite din rîndul sportivilor noș
tri, acum, în apropierea 
brlui de la Varșovia. Se 
zează competiții sportive, 
najează baze sportive, se 
cursii, etc.

Elevii și elevele școlii 
de tineret din Arad au hotărît 
se deplaseze în comuna Tîrnova 
din raionul Ineu pentru a face o 
demonstrație sportivă în fața ță
ranilor muncitori de acolo.

In așteptarea tinerilor sportivi 
din Arad terenul de sport al co
munei Tîrnova era înconjurat de 
aproape 1500 de țărani muncitori, 
nerăbdători 
monstrația. 
de elevi și 
prezinte cît 
rănilor muncitori, 
moașe demonstrații 
atletism, volei.

Demonstrația din 
nova s-a încheiat 
fotbal dintre selecționata școlii și 
echipa locală. După o luptă strîn- 
să jocul s-a terminat la egalitate: 
3—3.

După aceasta, 
școlii sportive de 
s-au deplasat la 
„Căsoaia". Aici, 

comuna Tîr- 
cu meciul de

elevii și elevele 
tineret din Arad 
cabana C. C. S. 
în fața oameni

lor muncii veniți la odihnă și a ță
ranilor muncitori din comunele a- 
proplate, ei au prezentat un fru
mos program artistic.

Demonstrația elevilor școlii spor
tive de tineret din Arad s-a bu
curat de mult succes. Aplauzele cu 
care țăranii muncitori au răsplătit 
eforturile lor, trebuie să constituie 
un imbold pentru o și mai intensă 
activitate în viitor.

Mîine începe cea de a doua 
etapă a Concursurilor Spor
tive ale Tineretului. De la 

un capăt la altul al țării, cei mai 
buni dintre participanții la acea
stă măreață competiție de mase 
se vor avînta cu și mai multă 
însuflețire în întreceri, îșj vor în
corda cu și mai multă putere for
țele pentru a întîmpina prin noi 
și strălucite succese pe terenul de 
sport minunata sărbătoare a ti
neretului hunii: cel de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prie
tenie.

Prima etapă a competiției se 
încheie astăzi. Bilanțul primelor 
Întreceri este deosebii de îmbu
curător. Intr-adevăr, pretutindeni. 
Concursurile Sportive ale Tine
retului au stîrnit o vie emulație 
angrenînd în cadrul diferitelor disci
pline sportive un număr cu adevă
rat impresionant de tineri și tinere. 
Numai în raionul Slatina, de pil
dă, după cum ne comunică cores
pondenta noastră Margareta Mi- 
halache, s-au întrecut peste 9.000 
de tineri, dintre care mai mult 
de 2.000 fete. Numeroase 
din raion, printre care Potcoava, 
Greci, Brebeni, Slătioara și Co- 
teanași, au reușit să se eviden
țieze prin buna organizare a con
cursurilor și prin marele număr de 
participanți. Bunele rezultate ob
ținute în raionul Slatina se da- 
toresc colaborării permanente care 
există între organele sportive și 
organizațiile U.T.M. din raion. O 
dovadă concludentă a interesului

sate

Se apropie marea sărbătoare 
a tineretului lumii

DIN MULTE părți ale lumii au și 
început să pornească spre Var
șovia soiii tineretului. Ne mai des

part 16 zile de data deschiderii 
ceîuj de al V-lea Festival Mondi
al al Tineretului și Studenților. 
Pretutindeni, pe toate meridianele 
globului, tineretul se pregătește 

pentru marea sărbătoare. Cu fie
care zi ce trece se vădește tot 
maj dar uriașul răsunet pe care 
l-a stîrnit în rîndul tinerei gene
rații întîlnirea de la Varșovia. 
Din orașul Festivalului sosesc vești 
care arată cît de largă, de cuprin
zătoare, va fi această întîlnire. 
Tineretul chilian trimite la Festi
val 200 de soli, membri ai orga
nizațiilor muncitorești, studențești, 
sportive și obștești din întreaga 
țară. Delegația tineretului aus

triac va cuprinde 1200 de tineri, 
din 
lia 
tru 
din 
tul
1000 de tineri. Delegații numeroa
se îi vor reprezenta pe tinerii din 
țările Orientului apropiat și mij
lociu. O parte din solii tineretu
lui arab au trecut acum citeva 
zile prin țara noastră, în drum 
spre Varșovia.

Marile întîlniri ale tineretului 
— Festivalurile Mondiale ale 
neretului și Studenților — au 
venit tradiționale sărbători 
cîntecului, bucuriei, dragostei 
viață și păcii. Zeci de mii

care 200 sînt sportivi. In Ita- 
se fac ultimele pregătiri pen- 

plecarea delegației alcătuită 
peste 2000 de tineri. Tinerer 
englez va fi reprezentat de

Ti- 
de- 
ale 
de 
de 

tineri își întind frățește tnîinile, 
legînd noi prietenii, împărtășin- 
du-și gîndurile și năzuințele lor. 
Festivalul de la Varșovia va slu
ji acestui nobil țel, al cunoașterii 
și apropierii între tinerii din toa
te părțile lumii, tineri vorbind 
graiuri diferite, avînd felurite con
cepții politice și religioase dar 
uniți prin voința comună de a 
apăra tinerețea, pacea. De la Var
șovia va răsuna cu tărie glasul 
tineretului în apărarea păcii: Sîn- 
tem împotriva războiului, împotriva 
armelor nucleare! Vrem să ne 
bucurăm de tinerețea noastră!

Alături de tineretul întregii lumi, 
tinerii din patria noastră așteaptă 
și ei cu emoție și nerăbdare Festi
valul de la Varșovia. Tineretul ro- 
mîn, care a avut cinstea de a găz
dui minunatul Festival de la Bucu
rești, își dă bine seama de uriașa 
însemnătate a acestor mărețe în- 
tîlniri ale tineretului lumii. Tine
retul țării noastre este hotărît să 
aducă un aport însemnat la succe
ss! Festivalului de la Varșovia.

Festivalul este o sărbătoare a fie
cărui ttnăr din țara noastră. Să 
întîmpine cu cinste Festivalul, sâ 
închine marii sărbători cele mai 
frumoase realizări, iată gîndul care 
i-a însuflețit deopotrivă în lunile 
din urină pe tînărul miner sau 
strungar, pe student sau pe tînă
rul de pe ogoare. In intîmpinarea 
Festivalului s-au născut din rîndu-

Ij
începe etapa a doua! 

Aci s-au avîntat în întrece- 
primei etape peste 5.000 de ti- 
și tinere. Cel mai mare nu
de concurențj, după cum era

rile tineretului nostru asemenea ini
țiative patriotice, cum sînt acțiu
nea de stringere a fierului vechi 
necesar industriei siderurgice, ac
țiunea de plantare a pomilor fruc
tiferi. Hotărît să obțină noi suc
cese în intîmpinarea Festivalului, 
tineretul a cerut partidului și gu
vernului să-i încredințeze lucrările 
de pe șantierele Cerna-Jiu și Oza- 
na-Cracău. Astăzi, acestea sînt 
șantiere naționale ale tineretului, 
adevărate școli ale bărbăției și 
dîrzeniei. Cu o amploare care a 
depășit realizările precedente s-au 
desfășurat concursurile culturale și 
artistice în cinstea Festivalului. 
Laureații acestor concursuri vor 
duce la Varșovia solia tineretului 
nostru iubitor de artă, ei vor a- 
răta cît de largi sînt in țara noas
tră căile deschise tineretului spre 
cultură, spre lumină.

In pregătirile tineretului din 
țara noastră pentru Festivalul de 
la Varșovia, cele de pe tărîm 
sportiv ocupă un loc important. 
Tineretul din țara noastră a ținut 
să întîmpine marea sărbătoare cu 
noi realizări în muncă și învăță
tură dar și printr-o vie activitate 
sportivă. Scrisorile care ne sosesc 
zilnic la redacție ne oferă crîm- 
peie din bogata activitate de pe 
terenuri și stadioane. Lunile di
naintea Festivalului au cunoscut 
desfășurarea unei competiții care 
a cuprins sute de mii de tineri: 
Concursurile Sportive ale Tinere
tului. Numai în satele regiunii 
Craiova au luat parte pînă în pre
zent la aceste concursuri 43.000 
de tineri. Numărul participanților 
din regiunea Cluj trece de 100.000. 
Un nou avînt a luat construirea 
de terenuri sportive simple, prin 
munca obștească a tineretului. A- 
semenea terenuri s-au construit cu 
zecile în satele regiunii Timi
șoara. Pe măsură ce se apropie 
Festivalul, se intensifică pregăti
rile sportivilor noștri fruntași. La 
baza selecționării în vederea par
ticipării la concursurile sportive 
ale Festivalului stă un criteriu 
nou: normele fixate de C.C.F.S. 
Luptînd pentru ridicarea măies
triei, îmbunătățindu-și necontenit 
tehnica, asculți nd îndrumările an
trenorilor, nenumărați sportivi au 
reușit să cucerească aceste nor
me. Ei vor alcătui delegația ti
neretului din țara noastră ia cea 
de a doua ediție a Intîlnir lor 
Sportive Internaționale Priete
nești care vor avea loc cu prile
jul Festivalului de la Varșovia.

Au mai rămas puține zile pînă 
la Festival. F.ecare din aceste zile 
trebuie să aducă noi realizări ale 
tineretului nostru sportiv in intirn- 
pinarea Festivalului. Să desfășurăm 
cu amploare sporită Concursurile 
Sportive ale Tineretului! Să inten
sificăm pregătirile sportivilor frun
tași — chezășia unei cît mai bune 
comportări la marile competiții 
sportive ale Festivalului!

ale :Cpn- 
Tineretu- 
nivel co
in raioa-

tatea de foc", anunțîndu-ne ’ o 
veste îmbucurătoare: în orașul și 
raionul Reșița peste 11.000 de ti
neri și tinere au participat pînă 
acum Ia întrecerile acestei com
petiții. Fotbalul s-a dovedit șj aci 
sportul cel mai popular, nu mai 
puțin de 3.250 de jucători fiind 
angrenați în întreceri. Concursu
rile de atletism au atras peste 
2.400 de tineri, tirul peste 1.800. 
iar înotul peste 700.

Au existat însă și unele raioa
ne în care munca desfășurată^ de 
comisiile de organizare 
cursurilor Sportive ale 
lui nu s-a ridicat la un 
respunzător . De pildă, 
nele Sărmaș, Cluj, Beclean și Ji
bou, din regiunea Cluj, slaba co
laborare existentă între orcanele 
sportive și organizațiile U.T.M. a 
(fus la o mobilizare insuficientă a 
tineretului și la o organizare ne
satisfăcătoare a concursuri'or. 
Pentru a se remedia aceste lip
suri, după cum ne scrie cores
pondentul nostru Fr. Balasz, co
misia regională de organizare 
a competiției a hotărît să tri
mită de îndată un imnortant nu
măr de tehnicieni și profesori de 
educație fizică în aceste raioane. 
De asemenea, au fost luate și o se
rie de măsuri cu privire la îmbu
nătățirea colaborării dintre orga
nele sportive și organizațiile 
U.T.M. Din rapoartele primite, re
iese că în toate raioanele de mai 
sus munca s-a îmbunătățit. Etana 
a doua trebuie să fie un prilpi 4e 
importante realizări 
aceste raioane.

și pentru



CIFRELE AU CUVINTUL
... după ultimele concursuri de tir

In timp ce trăgătorii noștri au 
intrat într-o binemeritată odihnă 
după concursurile intense din ul
tima vreme, se cuvine să discutăm 
puțin despre constatările princi
pale de la ultima competiție, me
ciul' international de tir cu repre
zentanții R. P. Ungare.

Intrucît realizările din meciul 
R.P.R.—R.P.U. au fost deosebit de 
importante, este cazul să începem 
chiar cu ele. Nu e vorba numai de 
splendida victorie obținută la scor 
în fața echipelor R.P.U., ci de alte 
realizări și de mai mare însem
nătate. Succesul nostru în meciul 
Internațional' încheiat de curînd 
constă mai cu seamă în valoarea 
rezultatelor obținute de trăgătorii 
romîni. Cifrelg cu care ei au cîști- 
gat diferitele probe ale concursu
lui au dovedit buna lor pregătire și 
înaltele posibilități de care dispun. 
In cele mai mufte cazuri, perfor
manțele noastre s-au ridicat ia 
înălțimea valorii primelor rezultate 
din ultimul campionat mondial, 
fapt care dovedește că reprezen
tanții noștri au ajuns la nivelul' 
celor mai buni trăgători din lume.

Dar aspectul cel mai îmbucură
tor, ni l-a oferit numărul trăgăto
rilor care au reușit aceste perfor
manțe! Spre deosebire de celelal
te concursuri în care, de exemplu, 
la probele de armă liberă ne ba
zam numai pe rezultatele indivi
duale ale maestrului emerit al spor
tului Iosif Sîrbu și ale maeștrilor 
sportuiui Henry Herșcovici și Pe
tre Cișmigiu, de această dată, 
odată cu ei, au obținut rezultate 
foarte mari și elementele recent 
promovate în echipele țării. Așa se 
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explică numeroasele noi recorduri 
republicane pe echipe, precum și 
ușurința cu care am întrecut la 
scor reprezentativele maghiare. 
Constantin Antonescu, Mihai Toa- 
der, Nicolae Cojocaru, Laurian 
Cristescu (la armă calibru mare) 
și mui’ți alții sînt de pe acum tră
gători de bază, de ridicată valoa
re, care asigură formațiilor noas
tre omogenitatea necesară la un 
înalt nivel.

Rezultatele înregistrate pînă 
acum de trăgătorii noștri sînt atît 
de valoroase încît pot deveni ori- 
cînd „amețitoare". Trăgătorii mai 
vîrstnici și mai rutinați au ținut 
să sublinieze în primele lor cu
vinte, după înregistrarea succese
lor, pericolul eventualei înfumu
rări a trăgătorilor noștri. Ea ar 
duce la scăderea ritmului muncii 
de pregătire și ca urmare la dis
trugerea tuturor realizărilor cuce
rite cu atîta străduință. Este bine 

■să se știe că și trăgătorii din ce
lelalte țări se pregătesc cu aten
ție în vederea campionatelor eu
ropene din septembrie. In aceste 
condiții, pentru a ne păstra șan
sele în campionateîe europene pe 
care le vom găzdui, se cuvine să 
intensificăm munca noastră de 
pregătire lucrînd cu aceeași con
știinciozitate și sîrguință ca și 
pînă acum.

Juniorii și senioarele noastre au 
reușit prin performanțele lor să 
completeze seria victoriilor reali
zate de seniori. Noile recorduri re
publicane stabilite de juniori și se
nioare au dovedit buna lor pregă
tire. Cu toate acestea unii junior! 
(Jacqueline Zwonevschi, I. Văcaru) 

și unele senioare (Anca Ciortea la 
poziția culcat, Rodica Grozea la 
poziția picioare și Felicia lovănes- 
cu la pozițiile culcat și genunchi), 
lipsiți de rutina întîlnirilor inter
naționale, n-au rezistat emoțiilor 
acestui important concurs. Drept 
urmare, au realizat performanțe 
mai slabe decît posibilitățile lor.

In meciul cu R. P. Ungară nu 
numai trăgătorii au marcat un evi
dent progres, ci odată cu ei au co
respuns integral și organizatorii. 
Arbitrajul, secretariatul, observa
torii și mînuitorii s-au achitat în 
cele mai bune condiții de sarcinile 
lor. dovedind că sînt capabili să 
facă față cerințelor campionatelor 
europene. Mai sînt cîteva detalii 
organizatorice de pus la punct, dar 
acestea vor fi rezolvate cu ușu
rință atunci cînd și poligonul va 
corespunde prin instalațiile sale. 
Este cazul să subliniem că lucră
rile pentru amenajarea poligonului 
merg mult prea încet, fiind ră
mase în urmă față de toate cele
lalte pregătiri efectuate în vederea 
desfășurării în bune condiții a 
campionatelor europene

★
Am vorbit în repetate rînduri 

despre performanțele noastre la 
nivelul' celor mondiale. Pentru a 
ne da seama că aceste rezultate 
nu sînt realizate întîmplător, cl 
reprezintă reala valoare a trăgăto
rilor noștri, iată în continuare un 
tabel comparativ, ia unele probe, 
Intre rezultatele campionatului mon
dial de anul trecut și rezultatele 
noastre din ultimele trei concur
suri din acest an.

PARTICIPANT! DE VALOARE 
LA „CURSA MUNȚILOR”

Prima ediție a competiției „Cursa 
Munților”, inițiată de asociația 
Dinamo, suscită un interes deose
bit în rîndurile cicliștilor. In ve
derea acestei probe, asociațiile s-au 
preocupat intens și din vreme de 
pregătirea loturilor de cicliști, pe 
care le-au completat cu o serie de 
elemente valoroase din diferite 
centre ale țării.

Cercetînd tabelele de înscriere, 
se desprinde clar că fiecare aso
ciație a ținut să participe la a- 
ceastă probă dificilă cu cei mai 
buni cicliști ai săi. lată cîteva 
din formațiile care s-au înscris 
pînă acum: Casa Centrală a Ar
matei prezintă două echipe în al
cătuirea căi ora vor intra cicliști 
bine cunoscuți, cum sînt: C. Du
mitrescu, Ion Constantinescu, Ion 
Vasile, Gh. Șerban, Ion Hora, Ion 
Baciu ș. a. Din formația asociației 
Progresul reținem pe: Gabriel Moi- 
ceanu, C. 1st rate, Ștefan Sebe și 
Călin Tudose. Recolta va alinia 
un lot de tineri cu certe perspec
tive, în frunte cu Ludovic Zanoni, 
Gabriel Petiescu și Ernest Gol- 
gotzi.

Au fost desemnați 
campionii de box (junio i) 

ai asociației Locomotiva
Craiova, 13 (.prin telefon). In 

localitate s-a desfășurat campio
natul de box (juniori) al asocia
ției Locomotiva, la care au par
ticipat 65 tineri boxeri din 18 
orașe. La cele patru reuniuni care 
au avut loc în vederea desemnării 
campionilor au asistat peste 5.000 
de spectatori.

Iată care sînt campionii de box 
— la juniori — ai asociației Lo
comotiva:

Categ. minimă: Todie Florian 
(Brăila) ; categoria hîrtie: Mircea 
Ghencea (Buc.); categoria mus
că: Panait Petre (Constanța); ca
teg. cocoș: Gheorghe Socol (T. 
Severin); categ. pană: loan Țin
eau fArad); categ. semiușoară: 
Ion Ailenei (Buc.l; categ. ușoară- 
Pan! Pîrlea (Gnaiova) ; categ. 
semimijlocie: Constantin Bîlă
(Craiova); categ. mijlocie mică: 
Constantin Mototolea (Brăila); 
categ. mijlocie: Ștefan Dabija 
(Măcin).

Victor Popescu, corespondent

De asemenea ș; Metalul 
ales pe cei mai buni fondiș 
săi, printre care: D. Doncu, 
tie Ștefănescu și Eftimie 
Intre formațiile alcătuite în 
joritate din elemente tineri 
numără și echipele asocia 
Voința și Știința.

Asociația organizatoare va ( 
prezentată ce un lot numere 
de valoare, imuărțit în trei ec 
care cuprind cicliști din Buci 
și Orașul Stalin: N. Maxin 
Schuster, N Vasilescu, P. I 
V. Georgescu, Șt. Ștefu, G. 
leanu, L. Popov, I. Sima, R. K 
D. Glodea, S. Ciknavorian i

Simpla . enunțare a numelo: 
mai sus este suficientă ca s: 
putem da seama că prima edi 
„Cursei Munților” care încep 
19 iulie, va prilejui o dis 
sportivă de un ridicat nivel, 
pută care va constitui, totoi 
o verificare severă a cicliș 
noștri fruntași și un bun antr 
ment al tuturor participanțiloi 
vederea viitoarelor curse de 1 
kilometraj.

Faza regională 
a campionatului 

republican de popiv
De curînd s-a desfășurat în 

multe localități din țară etapa 
gională a campionatului repti 
can de popice pe echipe. La 
Mureș, echipele Voința Reghin, 
vîntul Gheorghieni, Flamura rd 
Sf. Gheorghe, Recolta Ghelir 
Progresul Odorhei și Flamura 
șie Tg. Mureș și-au disputat tii 
de trei zile întîietatea. încă 
prima zi de întreceri a fost îr, 
gistrată o surpriză: una dip 
pretendentele la titlul de câmpii 
nă regională, echipa Avîntul Gheț 
gfrieni, a fost întrecută cu 3 
pice doborîte de Progresul Od' 
hei. Mai bine pregătiți în tehn 
lansării bilei, popicarii de la F 
mura roșie Tg. Mureș au învi 
în meciul decisiv pe Progres 
Odorhei cu scorul de 318C 
2749 popice doborîte, calificîndu 
astfel pentru fază următoare 
campionatului republican.

Recent au luat sfîrșit și întrei 
rile din cadrul regiunii Constan: 
După o luptă deosebit de echi 
brată, Metaiul 75, I.M.U.M. Me 
gidia s-a clasat pe primul loc.

Etapa a dc<ua a „Cupei 
celor patru regiuni” la baschet

NOTA: Cifrele subliniate din coloana „Campionatul Mondial", reprezintă recordurile mondiale; 
Cifrele subliniate din celelalte rubrici indică performantele noastre ce se încadrează în primele 5 
locuri ale campionatului mondial; Cifrele sub'iniate și marcate cu ste'ufă indică performantele noas
tre egale sau superioare recordurilor mondiale sau primului loc din campionatul mondial; Paran
teza de la rubrica „Recorduri R.P.R." indică anul tn care a fost realizat recordul resoectiv (•*).  
La „pistol viteză" și „meci en glez“ rezultatul pe echipe este realizat de patru trăgători.
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Constatări pe marginea finalei 
dinamoviadei de oină

Vorbind despre comportarea fi
nalistelor dinamoviadei de oină pe 
anul 1955, este cazul să accentuăm 
că cele patru echipe (Dinamo 6 B 
Buc., Dinamo Oradea, Dinamo 
Constanța și Dinamo Craiova), au 
prezentat elemente cu o bună pre
gătire tehnică individuală. Dato
rită acestui fapt, deși a existat în 
permanență un echilibru de torțe 
între echipe, totuș. întrecerile au 
fost lipsite de spectaculozitate. 
Care este explicația? Cele patru 
formații nu au aplicat corect ele
mentele tactice, factor principal 
în dinamizarea acțiunilor atît la 
bătaie cît și la prindere. Aplica
rea greșită a unor sisteme tactice 

■de către Dinamo 6 B. Buc., Dina
mo Constanța. în special, a făcut 
ca aceste echipe să nu-și poată 
valorifica posibilitățile lor reale.. 
Astfel, ele au aplicat foarte rar 
metoda marcării fruntașului și fun
dașului, pentru a crea posibilități 
«ie evitare a loviturii în timpul :e.- 
.șirii în afara liniei de fugă și în- 
ttoarcere. De asemenea, cu excep
ția dinamoviștilor bucureșteni, ce
lelalte echipe nu au utilizat prin- 
-sul la mijloc care oferă avantajul 
-de a fi jucat un singur om și la 
ducere și la întoarcere. In același 
timp distanța de ochire este mai 
:mică, dezorganizîndu-se și gru

pele echipei la bătaie.
Din cauza faptului că antrenorii 

nu au exersat elementele tactice, 
jucătorii au abuzat la prindere de 
combinații inutile și nu au știut să 
găsească momentul de tragere. In 
plus, cunoașterea insuficientă a 
schemelor tactice din jocul de an
samblu a făcut ca diagonalele să 
nu funcționeze (Dinamo Constan
ța și Craiova) și astfel numeroase 
mingi să fie ratate. In această pri
vință criticabil s-a dovedit și fap
tul că majoritatea aruncărilor au 
fost îndreptate spre picioare or, 
după cum se știe, picioarele oferă 
un punct mic de ochire.

Și cu prilejul dinamoviadei a ie
șit în evidență toleranța arbitrilor 
la servit care au lăsat nesancțio
nată intenția fruntașului echipei la 
prindere de a arunca defectuos 
mingea. Acest fapt a îngreunat în 
parte desfășurarea meciului, du- 
cînd la o serioasă pierdere de 
timp.

Cele cîteva lipsuri tactice ară
tate mai sus trebuie să constituie 
învățăminte nu numai pentru echi
pele dinamoviste ci și pentru ce
lelalte formații din țară, care au 
dovedit în ultimele competiții de
ficiențe asemănătoare. Antrenorii 
trebuie să-și îndrepte toată aten
ția spre cunoașterea temeinică de 
către echipele lor a elementelor 
tactice.
, TR. 1OANIȚESCU

IN INIIMPINAKtA rtSIIVA- 
LULUI •

Demonstrația loturilor 
de gimnastică ale R.P.R.
Sîmbătă seara sala Floreasca 

va găzdui o interesantă demon
strație de gimnastică, organizată 
fn cinstea Festivalului. Cele mai 
bune gimnaste și cei mai buni 
gimnaști ai țării, component} ai 
lotului R.P.R., vor prezenta cu a- 
cest prilej exercițiile lor cele mai 
reușite, pe ca.re le pregătesc pen
tru întrecerile snortive prietenești 
ce se vor desfășura la Varșovia 
în cadrul celui de al V-lea Fes
tival! IMondial al Tineretului și 
Studenților.

Trebuie să precizăm că la Var
șovia se va concura numai cu e- 
xercițiile liber-alese care, prin 
varietatea lor, alcătuiesc un pro
gram de o spectaculozitate deose
bită. La un asemenea program 
vor putea asista și iubitorii de 
sport din Capitală sîmbătă seară 
începînd de la ora 20. De men
ționat că nu se va lucra simul
tan la mai multe aparate, cum 
se obișnuiește în concursuri. ci 
ia un singur aparat, așa că 
spectatorii vor putea urmări cu 
toată atenția evoluția fiecărui gim
nast. Explicațiile date de crainic 
vor face din această demonstrație o 
adevărată lecție de gimnastică 
pentru marele public. Amintim, 
totodată, că intrarea va fd liberă.

Arătăm de la început că desfă
șurarea de la Tg. Mureș a etapei 
a doua a Cupei celor patru re
giuni la baschet a constituit o 
bună propagandă pentru acest 
sport.

In turneul masculin, reprezen
tativele cu echipe în categoria A 
— Regiunea Autonomă Maghiară 
și regiunea Stalin — s-au clasat 
pe primele locuri, însă în urma 
unor întreceri în care au primit 
o replică dîrză din partea echi
pelor regiunilor Cluj și Baia 
Mare. De pildă, baschetbaliștii din 
Tg. Mureș i-au învins pe cei din 
Baia Mare numai după prelun
giri: 66—63 (33—24, 55—55) iar 
reprezentanții regiunii Stalin i-au 
întrecut pe cei din Cluj în ace
leași condițiuni cu scorul de 79-72 
(38—22, 66—66). Amîndouă me
ciurile au furnizat spectacole di
namice în care lupta sportivă a 
fost dusă pînă la ultimele resurse 
fizice. Partida în care se decidea 
locul I s-a desfășurat între bas
chetbaliștii din localitate și cei 
ai regiunii Stalin. Primii au în
vins cu un scor prea sever 80—63 
(38—34), la care a contribuit și

Sport
FOTBAL. -— Biletele pentru cu

plajul de fotbal și handbal inter
național de pe stadionul Repu
blicii din ziua de 17 iulie se pun 
în vînzare începînd de vineri la 
casa de bilete de vis-a-vis de Dal
les, la agenția centrală Pronosport 
din calea Victoriei 9 și la casele 
de bilete din str. Hașdeti. Sînt va
labile biletele cu seria 12.

TIR. — Mîine va începe la 
Cluj, pe poligonul „Victor Babeș", 
concursul „Cupa Sfatului Popular" 
organizat de comitetul C.F.S. al 
regiunii Cluj. Alături de trăgă- 

lipsa de, calm în momentele dec 
sive de care au dat dovadă îi 
vinșii. Merită a fi evidențiați j 
cătorii Kadar, Deak, Zoizon, Ko< 
(R.A.M.), Crișan, Gusan, Cionti 
(reg. Stalin), Vanea (reg. Ba 
Mare) și Chioreanu (reg. Cluj

Turneul feminin a fost mai pi 
țin interesant, deoarece la lupi 
pentru primul loc nu au pârtie 
pat efectiv decît echipele regiun 
Cluj și Regiunii Autonome Mi 
ghiare. Au învins clujencele c 
scorul de 41—33 (20—22). Celt 
lalte două reprezentative au juca 
la un nivel mai scăzut, baschcț 
balistele regiunii Stalin excelîn: 
în pregătirea fizică, dar bazin 
du-și jocul doar pe două tragă 
toare la coș, iar cele din regiu 
nea Baia Mare arătînd defecțiun 
tehnice și de pregătire fizică, li 
întrecerile feminine s-au eviden 
țiat Elza Sebestyen, Elisabet; 
Cristea, Suzana Șerban (reg 
Cluj), Olga Katona, Maria Kari 
Carmen Kamenițki (R.A.M.), Ha 
nelore Kraus, Maria Boloni (reg 
Stalin) și Ana Papp (reg. Bai; 
Mare).
Nerva Popa, Dumitru Nicoară 

corespondenți

1 a zi
torii din localitate vor participa 
și echipe din regiunile Arad, Baia 
Mare, București, Iași, Timișoara, 
regiunea Stalin și Regiunea Au
tonomă Maghiară. Concursul va 
continua sîmbătă și duminică.

— In Capitală, pe poligonul Tu
nari, va avea loc vineri, sîmbătă 
și duminică un concurs de talere 
organizat de A.G.V.P.S. în cola
borare cu asociația Recolta. Vor' 
participa primii doi trăgători cla
sați în concursurile regionale, care 
au avut loc în acest an,



On serios avertisment!
Recent, o selecționată de lupte 

* asociației Metalul a susținut 
un turneu în R.P. Bulgaria. Selec- 
ționaita a avut în compunerea sa 
elemente tinere, evidențiate în ul
tima vreme, a căror verificare în- 
tr-o întrecere internațională se 
Impunea și, de asemenea, unele 
elemente consacrate, bine cunos
cute pe plan internațional, ca 
maeștrii sportului D. Pîrvulescu, 

M. Belușica, L. Bujor și alții. 
Rezultatele obținute de tineri sînt 
în genere, mulțumitoare, iar ale 
lui 1. Cernea chiar foarte bune, 
fapt care dovedește justețea poli
ticii de promovare și încurajare a 
tineretului. In schimb unele rezul
tate slabe și mai ales comport-’- 
rea unor elemente fruntașe au pro
dus o proastă impresie și au aau- 
nat prestigiului de care se bucură 
peste hotare sportul luptelor din 
țara noastră. Publicul sportiv 
din Sofia, care s-a interesat în 
special de prezența în echipa ro- 
mînă a luptătorilor amintiți mai 
sus, a asistat în număr mare ia 
întreceri, dar — ca și sportivii din 
țara noastră — a rămas surprins 
de înfrîngerile suferite de D. Pîr
vulescu, M. Belușica și L. Bujor.

Care sînt cauzele acestor rezul
tate slabe? In ceea ce-i privește 
pe D. Pîrvulescu și M. Belușica, 
înfrîngerile suferite — și spunem 
aceasta de la început — se da- 
toresc numai comportării lor ve- 
detiste; îngimfărji lor, desconsi
derării întrecerii, subaprecierii ad
versarului. Cît. privește pe L. Bu
jor, cunoscut prin forța și cura
jul de care dă dovadă în mod 
obișnuit, ei nu a fost decît „um
bra" sa. A concurat cu frică — 
de asemenea nejustificată — și 
astfel i-a creat adversarului său 
un avantaj ia care acesta nu spe
ra. In plus, lipsa de pregătire pe 
care o vădește de cîtva timp — 
pusă de Bu’cr pe seama unor așa- 
zise „condiții obiective" — a 
contribuit la ins.uccesul său în 
două întîlniri.

De fant, de mai multă vreme 
luptătorii de mai sus manifestă 
aceste grave lipsuri. Bazîndu-se 
pe laurii unor succese mai vechi 
sau pe unele titluri cucerite în 
țară cu prețul unor eforturi nu 
prea mari, încurajați de laudele 
pe care s-au obișnuit să le pri
mească, încurajați de altfel și 
de atitudinea pasivă a comisiei 
centrale, care nu le-a atras la timp 
atenția asupra acestor grave de-' 
fieiențe, ca și de fantul că au de
venit „senatori de drent" în repre
zentativa țării, acești sportivi s-au 
înfumurat, nu mai ascultă sfatu
rile antrenorilor, nu se pregătesc 
cu toată seriozitatea, fapte ne- 
permise unui sportiv de tip nou.

Pot ei constitui exemple pentru 
tinerii care cresc chiar sub ochii 
lor? în asemenea condiții, desigur 
că nu, iar tinerii din selecționata 
•Metalul le-au dat, prin frumoasa 
lor comportare un răspuns foarte 
nimerit la atitudinea lor neco- 
resmmzătoare.

Comisia centrală de lunte, ana- 
lizînd comportarea nesatisfăcătoare 
a luptătorilor fruntași, maeștrii 
sportului D. Pîrvulescu, M. Belu
șica și L. Bujor, a hotărît să le 
dea un serios avertisment și să 
le_ atragă atenția că sînt datori 
să-și revizuiască atitudinea, re
devenind sportivi modești, exem
ple nentru tineret, gata să anere 
cu hotărîre și curaj culorile colecti
vului lor, afe echipei din care fac 
parte și, mai ales, culorile țării 
noastre, în a cărei reprezentativă 
dețin locuri de cinste și răspunde
re.

BIROUL COMISIEI CENTRALE 
DE LUPTE

INFORMAȚII O^onosport
Rezultatele și premiile concur

sului nr. 27 (etapa din 10 iulie) 
sînt următoarele: Buletine de
puse : 529393. Premiul 1 : 8 bule
tine cu 12 reztrffâte “ 1^ 
fiecare, premiul II: 149 
11 rezultate = l012lei fiecare; 
premiul 111:1 cu 10
rezultate = fiecare. Trie
rea buletiinelorcu 0 rezultate de
puse pentru concursul 26 (etapa 
din 3 are loc vineri după-
amiazj.

In meciurile pentru „Gupa Ora
șelor" reprezentativele orașelor 
vor fi alcătuite din jucători năs- 
cuți în anii 1931—1937. Un bun 
criteriu de indicare a pronosticuri
lor la aceste meciuri este calitatea 
fotbalului din orașul respectiv și 
numărul echipelor din care pot fi 
alcătuite formațiile.

lată cîteva din loturile anun
țate pentru „Cupa Orașelor". Ba-

Jucătorii echipei First Vienna, campioana Austriei, care vor evo
lua duminică in Capitală

------------------------------------------------— ★

Impresii după o frumoasă călătorie, după un meci 
aprig disputat și o victorie exce»entă...

Trenul de Giurgiu i-a adus ieri 
dimineață în Capitală, pe mem
brii echipelor reprezentative de 
juniori și junioare ale țării noas
tre, care se înapoiau din capitala 
R. P. Bulgaria. După obișnuitele 
și plăcutele formalități ale orică
rei sosiri (flori, urări de bun ve
nit, felicitări pentru victorie, etc.) 
în care au existat cîteva clipe de 
liniște, a urmat, deodată, o gălă
gie tinerească provocată de zecile 
de întrebări și mai ales de nu
meroasele răspunsuri, care circu
lau cu repeziciune de la unul la 
altul. In așteptarea juniorilor noș
tri, fiecare dintre cei prezenți pe 
peron avea Cîte ceva de întrebat, 
dar mai cu seamă cei care tocmai 
coborîseră din tren aveau de po
vestit tot felul de amănunte și 
întîmplări, din cele șase zile pe
trecute în țara vecină și prietenă.

Conducătorul delegației noastre, 
tov. Alșo Balaj ne-a spus: „A fost 
o deplasare minunată, din toate 
punctele de vedere. Conducătorii 
atletismului bulgar, s-au străduit 
să ne facă o ședere cît mai plă
cută în țara lor și pentru aceasta 
am fost permanent înconjurați de 
o atenție prietenească, care nu a 
cunoscut limite. Vorbind despre 
meci, trebuie să remarc: organi
zarea foarte bună, interesul des
tul de mare pe care acesta l-a 
stîrnit în rîndul iubitorilor de 
sport din Sofia și mai ales dîr- 
zenia cu care s-au întrecut, probă 
de probă, juniorii noștri cu cei 
bulgari. Și această a doua întîl- 
nire dintre tinerii atleți ai celor 
două țări, a fost cîștigată de ju
niorii noștri, acum la o diferență 
de punctaj, mai mare decît cea 
de anul trecut (184:132 în 1954; 
191:128 în 1955). Cele 63 de punc
te care ne-ati despărțit în acest 
an de juniorii bulgari, sînt rezul
tatul direct al excelentei compor
tări a juniorilor noștri, care au 
luptat cu toată energia, pentru 
victorie sau pentru un loc cît mai 
bun în clasamentul fiecărei pro
be".

Antrenorul Adrian Zugrăvesctt 
este și el viu impresionat de fe
lul în care s-au comportat tinerii 
noștri atleți și maj ales de felul 
în care ei au știut să lupte în 
acest concurs:

„Aproape că nu a fost nici o 
probă de alergare, în care învin
gătorul să fie cunoscut de la în
ceput, așa cum se întimplă une
ori în atletism, ci fiecare învin
gător a putut fi cunoscut abia pe 
ultimii metr; înaintea sosirilor, ba 
de multe ori chiar pe linia de so
sire. Deși a fost o luptă foarte 

cău: Segal, Lapteș, Giosanu, Chi- 
riță, Antontac, Bulibașa, Bordea, 
Pap, Filip, Papa, Ciupercă, Va- 
șilescu, Docuța, Comănescu, Fă- 

’ Gutman, Gheorghe Mircea, 
. ’anaite, Cucu, Bolocan. Lotul este 
alcătuit din echipele Flamura ro
șie, Avîntul și Locomotiva.

Galați: Ardeleanu, Badala, Stan, 
Rogoz, Bogdan, Tudorache, Rusu, 
Burghelea, Nicolescu, Mihăilescu, 
Bocianu. Lotul este alcătuit din 
echipele Locomotiva, Dinamo și 
Știința.

Craiova: Mîrlici, Stoica, Lupu, 
Ciulavu, Grigorescu, Dumitrescu, 
Căpitanu, Briac, Rizu, Buldur, Po
pescu, Zaicoș, Iacob, Pamtelimon, 
Pădure?.nu. Lotul este alcătuit din 
echipele Știința și Locomotiva.

In general, reprezentativele ora
șelor sînt alcătuite din jucători din 
campionatele regional șj orășe
nesc, 

strînsă, trebuie să remarc că ea 
s-a desfășurat intr-un spirit de 
perfectă sportivitate și prietenie. 
In această intilnire juniorii noștri 
au arătat și o tehnică destul de 
corectă ca și o maturitate de con
curs care ne bucură pe toți și 
care arată că în această privință 
ne aflăm pe drumul cel bun.

Trebuie să remarc în acest sens 
pe luliu Karandi care a ciștigat 
proba de 400 m. în 50,3 secunde, 
stabilind și un nou record de ju
niori al R.P.R. și care la ștafeta 
de 4 x 400 m. a alergat în schim
bul său în jurul a 49,4 sec. De 
asemenea, trebuie evidențiați: Mir
cea Ursac, Andrei Tudose, Mircea 
Stein, Ioana Luță și Ileana Marks 
(pentru cursa de 200 m.) și mai 
ales lolanda Balaș, care ne-a adus 
satisfacția unui nou și valoros 
record. Aceste aprecieri, despre cei 
mai buni, pot fi completate cu 
încă multe altele: Eva Mayer a 
sărit 1,55 m., Erika Scherer a a- 
runcat greutatea peste 13,00 ni. 
(este a treia atletă din țara noas
tră care realizează acest rezultat), 
Gabriela Belu și Inge Knobloch 
au obținut cele mai bune rezul
tate ale lor la lungime, etc. etc.".

Alt antrenor, Dumitru Osiac 
ne-a vorbit despre atleții bulgari:

„Echipele bulgare sînt destul de 
omogene, și în mare progres, față 
de anul trecut. Au cîteva indivi
dualități de mare valoare: Z|a- 
tarski (15,8 pe 110 m. g„ 7,13 m. 
la lungime), Bîcivarov (10,9 sec. 
pe 100 m„ 22,4 sec. pe 200 m.), 
Dimitrov (51,15 m. la ciocan), 
Draganov (50,6 sec. pe 400 m.), 
Boncev (57,3 sec. pe 400 m. g.), 
etc.

Trecem peste zecile de impresii 
ale celorlalți atleți și atlete, și ne 
oprim cîteva clipe cu lolanda Ba
laș, care ne-a vorbit cu mare 
greutate... „Sînt foarte răgușită 
după acest meci (de altfel toți cei 
care au venit de la Sofia au a- 
ceastă congestie a coardelor vo
cale). Cu toții, ca unul, am strigat 
mereu, incurajîndu-i pe aceia din
tre noi, care se aflau în între
cere pe stadion. Poate că și lucrul 
acesta a fost un îndemn pentru 
a lupta mai dîrz și cu mai multă 
energie. încurajările tovarășilor de 
echipă, le-am simțit și eu atunci 
cînd sărisem 1,66 m. și mă pre
găteam să sar la 1,69 m. Sînt 
nespus de bucuroasă că am reali
zat acest nou record, dar regret 
din suflet, că nu am putut în
cheia concursul cu un rezultat de 
1,69 m. II promit însă pentru pri
ma ocazie”.

Alergarea motocidistă de viteză 
pe circuit „Cupa Metalul"
Duminică va avea loc la 

Orașul Stalin tradiționala aler
gare de viteză pe circuit 
„Cupa Metalul". Ca în fiecare 
an, la această competiție vor 
(particiipa toți motocicliiștii frun
tași dm țară. In vederea probelor 
oficiale, motocicliștii participant 
vor face antrenamentele pe tra
seul de concurs vineri și sîmbătă 
după-amiază.

Comunicare
Se aduce la cunoștința tu

turor secțiilor de fotbal că în- 
cepind de ia 15 iulie a. c. 
participarea la jocurile oficiale 
se va face numai pe baza car
netelor vizate pe anul in curs 
de către inspecția de fotbal din 
cadrul C.C.F.S., anulindu-se 
valabilitatea oricărui tabel.

Echipa de fotbal First Vienna, campioana Austriei, 
joacă duminică in Capitală

După Wiener Sportclub, o nouă 
echipă de fotbal austriacă de mare 
renume ne vizitează Capitala. Este 
vorba de First Vienna F. C. 1894, 
echipă cunoscută în toată lumea și 
care, anul acesta, a cîștigat din 
nou iitlui de campioană a Austriei. 
Numai ca/itatea de „campioană a 
Austriei pe anul în curs" scrisă pe 
cartea de vizită a echipei First 
Vienna ne-o recomandă suficient și 
ne face să așteptăm cu viu interes 
cele două jocuri pe care oaspeții 
ie vor susține în compania fotba
liștilor romîni. .

First Vienna a cîștigat anul 
acesta unul din cele mai intere
sante campionate ale Austriei. In
tr-adevăr, pînă la mijlocul turului, 
cinci echipe concurau cu șanse 
egale la titlu. Spre sfîrșit, au mai 
rămas în cursă First Vienna și 
Wiener Sportclub. Campionatul a 
fost decis abia în ultima etapă, 
clasamentul final avînd următo
rul aspect:
1. First Vienna 26—17—5—4—64:

26 -39
2. Wiener S. C. 26—17—5—4—75:

40 -39
3. Rapid 26—14—8—4—87:

47 -36

Pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine: Wacker, Austria, 
Admira, Kapfenberg, GAK, Austria 
Salzburg, Simmering, Stadlau, F. 
C. Wien ,LASK, SW Bregens.

După cum se vede, First Vienna 
a cîștigat la mare luptă, datorită 
golaverajului. *Și,  dacă au realizat 
un golaveraj atît de bun, aceasta 
este în special meritul apărării, 
care n-a primit decît 26 de goluri 
(unul de joc, în medie). Iată 
acum cîteva din rezultatele obți
nute în acest campionat de First 
Vienna: 5—0 cu Rapid, 10—2 cu 
F.C. WIEN, 2—1 cu Admira, 3—0 
cu Stadlau.

First Vienna este cel mai vechi 
club de fotbal austriac. In vara 
anului trecut, vienezii au sărbăto
rit cel de-al 60-lea an al existenței 
iui. In acest timp, au cîștigat de 
numeroase ori campionatul, cupa și 
odată Cupa Europei Centrale. 
First Vienna este un club bine co
tat în fotbalul mondial. Ca do
vadă, numeroasele turnee pe care 
Ie-a întreprins. Fotbaliștii de la 
First Vienna au jucat în ultimi! 
ani în Australia, Columbia, Uru
guay, Argentina ca să nu mal 
vorbim de numeroasele turnee în
treprinse în țările europene. First 
Vienna a fost totdeauna un bogat

Returul campionatului categoriei A de fotbal
începe la

Data reînceperii campionatului 
categoriei A la fotbal a fost fi
xată pentru 21 august, cînd se va 
desfășura prima etapă a returu
lui. Celelalte etape au fost pro
gramate duDă cum urmează: etapa 
a Il-a 24 august, etapa a III-a 28 
august, etapa a IV-a 4 septem-

0 competiție de mare utilitate: „Cupa orașelor4'
Duminică începe o nouă com

petiție caire prezintă mare impor
tanță pentru fotbalul nostru: „Cupa 
orașelor". Despre modul cum se 
va desfășura această întrecere am 
mai amintit în coloanele ziarului 
nostru. Este important însă de 
știut ce urmărește întrecerea șl 
în ce mod trebuie să se comporte 
echipele participante pentru a servi 
scopului ei.

In primul rînd, vom arăta că 
în acțiunea eneTgică pe care o 
duce CCFS împreună cu comisia 
centrală pentru ridicarea nivelului 
fotbalului nostru, un rol însem
nat îl joacă creșterea elementelor 
tinere, cu posibilități, din rfn- 
dul juniorilor sau al participan- 
ților la campionatele regionale, 
raionale, orășenești. Acestora le 

este destinată în mod special 
competiția care începe peste trei 
zile. Este știut că fotbaliștii de 
valoare care activează în cadrul 
formațiilor participante la cam
pionatele regionale, raionale sau 
orășenești rămîn, totuși, într-un 
anonimat dăunător creșterii va
lorice a fotbalului nostru, tocmai 
pentru că nu au posibilitatea să 
se afirme. Aceasta se referă în
deosebi la acei fotbaliști de talent 
care activează în echipe slabe, 
cu puține șanse de a se ridica, 
eventual, pînă în categoria B.

Iată pentru ce comisiile regio
nale și orășenești cărora le revine 
sarcina formării echipelor repre
zentative de orașe trebuie să-i in
troducă în formații pe jucătorii 
care s-au impus în campionatele 
inferioare, în special pe fotbaliștii 
tineri. Selecționerii trebuie să știe 

izvor de cadre va.oroase pentru 
fotbalul austriac și pentru echipa 
națională. Din acest club s-au ri
dicat jucători de renume mondial 
ca Blum, Rainer, Hoffmann, Gsch- 
weidl, care au jucat în Wunder- 
team. De la First Vienna s-au ri
dicat apo; Schmaus, Fischer, A- 
defbrecnt, Ploc și în ultima vreme 
Decker, Sabeditsch, Strittich, Bor
toli.

In actuala formație a echipe! 
First Vienna figurează numeroși 
internaționali. Sînt de amintit în 
această privință: fundașul dreapta 
Rudolf Rockl, de peste 30 de ori 
internațional, excelent în jocul de 
cap, foarte rapid, bun tactician; 
Otto Walzhoffer unul din cei mai 
buni atacanți al Austriei, de peste 
20 de ori internațional, excelent 
tehnician și trăgător la poartă, în 
ultimii trei ani a fost mereu golghe
terul campionatului; Herbert Grohs, 
de numai 23 de ani, a jucat în 
echipa Austriei de mai multe ori, 
•re un deosebit simț al porții; 
Hans Menasse, cel mai elegant și 
mai tehnic atacant al echipei și, 
totodată, unul din cei mai buni ai 
Austriei, joacă și inter și extrem

Campioana Austriei First Vten- ; 
na va susține la București două 
intilniri. Primul joc va avea loc 
duminică 17 iulie, cînd echipa • 
vieneză va intilni o selecționată ’ 
a categoriei A. A doua partidă a ■ 
fotbaliștilor austrieci în țara ; 
noastră se va desfășura miercuri . 
20 iulie.

dreapta, a debutat în „națională” 
In 1953, contra Ungariei; Karf 
Koller mijlocaș, căpitanul echipei, 
de 20 de ori internațional; Kurt 
Schmied, portar, de multe ori in
ternațional. La First Vienna mai 
joacă: Jericha, Buzek, Pichler, 
Schweiger, etc. Antrenor al echipei 
este fostul internațional Leopold 
Hoffman.

După cum se vede, echipa First 
Vienna, care ne vizitează țara pen
tru două jocuri, este deosebit de 
valoroasă. Ea va da, fără îndoială 
o replică dîrză selecționatei divi
zionare A, adversarul din primul 
joc.

In vederea acestei întîlniri, se
lecționata noastră se pregătește 
intens. In lotul din care se va al
cătui echipa figurează: Voinescu, 
Birtașu, Pahonțu, Androvici, Aool- 
zan, Toma, Călinoiu, Pereț, Ozon, 
Ene, Petschovschi, Georgescu și 
alții.

21 august
brie, etapa a V-a 11 septembrie, 
etapa a Vl-a 18 septembrie, eta
pa a VH-a 16 octombrie, etapa a 
VIII-a 23 octombrie, etapa a IX-a 
30 octombrie, etapa a X-a 6 no
iembrie, etapa a Xl-a 13 noiem
brie, etapa a XII-a 20 noiembrie, 
etapa a XIII-a 27 noiembrie.

că Înainte de obținerea rezultate-» 
lor interesează verificarea elemen
telor de talent, mai ales că ace
stea vor evolua în meciuri alătur! 
de jucători cu mai multă expe
riență, vor fi îndrumate de antre
nori competenți, într-un cuvînt 
vor avea ..climatul" necesar va-' 
lorificării posibilităților kw și 
chiar al realizării unui progres în 
pregătire. Să nu uităm că între
ceri asemănătoare „Cupei orașe
lor” ne-au iurnizat mulți jucători 
de valoare care au ajuns pînă în 
echipele fruntașe.

Regulamentul competiției este 
astfel conceput încît oferă tineri
lor jucători selecționați în repre
zentative posibilitatea participării 
la cel puțin trei jocuri de valoare’ 
ridicată și de o dificultate mai 
mare decît cele pe care le susțin 
în echipele de unde provin. Dova-' 
da interesului pe care comisia cen
trală ti poartă promovării elemen
telor remarcate în „Cupa orașe'-: 
lor" este faptul că meciurile vor, 
fi urmărite de delegați ai comisiilor 
locale, care vor înainta forului 
central observațiile lor.

Iată acum programul primei 
etape: |

Seria I: leși-Bacău; Galați'-Blr-i 
Iad.

Seria II: Constanța-București; 
Ploești — Orașul Stalin

Seria III: Reșița — Craiova; 
Arad — Timișoara. ■>

Seria IV: Cluj — Baia Mare? 
Tg. Mureș — Oradea.

Primele echipe sînt gazde. AJ 
doua etapă are loc la 24 iulie, 
a treia la 31 iulie, semifinalele fa 
7 august, tar finala la 14 augușfc



O ZI A RECORDURILOR LA
In cadrul probelor'Iciipmcwu ia»-,, 

sat și kilometru start de pe loc 
motocicliștii noștri au reușit să 
îmbunătățească 14 recorduri R.P.R. 
și să stabilească două noi recor
duri (la clasa 150 cmc. femei). 
Performanțele obținute ieri sînt cu 
atît mai valoroase, cu cît tentati
vele de record au avut loc în con- 
dițiuni atmosferice cu totul nepriel
nice (vînt puternic din față).

Cursele s-au desfășurat pe tra
seul clasic, șoseaua București — 
Brănești (corn. Pantelimon), între 
bornele kilometrice 11—14, și au 
durat aproape 14 ore.

In obținerea valoroaselor perfor
manțe, de un mare ajutor le-a fost 
motocidliștilor carenajul mașinilor. 
De altfel, din cele 7 recorduri la 
motociclete în proba kilometru 
start de pe loc, 5 au fost realizate 
cu mașini carenate.

In ceea ce privește organizarea 
acestor întreceri trebuie să arătăm 
că inițiativa Casei Centrale a Ar
matei de a cere regia unor astfel 
de concursuri, în. afara probelor 

ciale programate de comisia cen
trală, s-a dovedit binevenită și pe 
viitor ea va trebui urmata și de 
celelalte asociații.

*̂5  acum noile recorduri R.P.R.

Campionatul republican 
de polo

Ier; s-au desfășurat jocurile eta
pei a opta a campionatului repu
blican de polo categoria A. In Ca
pitală, la ștrandul Tineretului, 
orima partidă a opus formațiile 
bucureștene, Dinamo și Progresul. 
Dezavantajați de dimensiunile re
duse ale terenului de joc (25 m.) 
dinamoviștii nu și-au putut desfă
șura jocul în voie, cîștigînd doar 
cu 5-3 (1-0). Progresul a luptat 
mult, reușind să remonteze de la 
0-4 pînă la 3-4. Au marcat : Cșor- 
das (2), Lorincz, Zahan, Hegyessi 
(Dinamo) și Bădiță, Dima, Mi
trofan (Progresul). Adalbert Ba- 
lint a condus bine formațiile :

DINAMO: Marinescu, Nașca, Lo
rincz, Csordas, Zahan, Hegyessi, 
Kelemen.

PROGRESUL: Precup, Vasi- 
liu, Dima. Mitrofan, Dumitru, 
Popescu, Bădiță.

In continuare, C.C.A. a întrecut 
Știința CI: j cu categoricul scor 
de 11-2 (5-1). Aceeași cauză — 
lungimea bazinului — a dăunat 
desfășurării jocului, care a avut 
un aspect confuz. Au marcat : 
Nagy (4), Marchițiu (3), Novac 
(3), Iosim pentru C.C.A., Doleanu, 
Danciu pentru Știința.

Știința București—.organizatoare 
în jocul cu Metalul Cluj—ținînd 
seamă de specificul echipei (mobi
litatea) a refuzat să dispute me
ciul la ștrandul Tineretului, prefe
rind o rapidă și scurtă deplasare 
spre bazinul acoperit de la Flo- 
reasca. Aici, în condițiile oferite 
de un bazin reglementar, studenții 
au desfășurat un joc eficace și de 
o rară spectaculozitate, cîștigînd 
la scor: 7-1 (3-1). Totuși, jucă
torii de la Metalul Cluj au jucat 
destul de bine în această partidă, 
însă imprecizia în șuturile la 
poartă i-a privat de un rezultat 
mai strîns. Ău marcat : Marinescu 
(2), Blajek (2), Kroner, Chirvă- 
suță, Vasiliu de la studenți și 
Radu de la metalurgiști.

ȘTIINȚA: Tudoroiu, Blajek,
Chiriac, Chirvăsuță, Marinescu, 
Kroner, Vasiliu.

METALUL: Hambrich, Radu,
Gyulai. Sarkadi, Ferenczi, Tă- 
maș, Magyari.

La Tg. Mureș, Progresul din lo
calitate a cîștigat prin neprezen- 
tarea adversarului: Flamura roșie 
Timișoara (5-0).

★'
Marți, la ștrandul Tineretului, 

In cadrul etapei a IX-a, C.C.A. 
a întrecut Progresul Buc. cu sco
rul de 12-0 (4-0).

Astăzi, tot la ștrandul Tinere
tului, începînd de la ora 18.00 
se va juca partida restanță C.C.A. 
— Dinamo Buc.

La Cluj a avut loc ieri derbi-ul 
campionatului categories B. în ca
drul căruia Loc. Cluj a învins 
Voința Twn. cu 3-2 (2-0). Tot 
ieri s-a disputat meciul Progresul 
Cluj—Voința Tg. Mureș. Rezul
tatul: 1-4 (1-2). 

precum și primii clasați în cele 2 
probe :

Kilometru cu start de pe loc. 
100 cmc.: . 1. I. Popa (Dinamo) 
45:78,5 sec., nou record R.P.R. (v. 
r. 46:32 sec.).; 125 cmc.: 1. A.
Munteanu (C.C.A.) 39:02,5 sec.,
nou record R.P.R. (v. r. 39:49 sec.); 
250 cmc.: 1. Traian Matei (Dina
mo) 33:22 sec.; 350 cmc.: 1. V. Szabo 
(Dinamo) 31:70 sec.; 500 cmc.: 1. Al. 
Lăzărescu (C.C.A.) 27:42,5 sec.,
nou record R.P.R. (v. r. 27:60,5 
sec.) ; 125 cmc. curse : 1. R. Mol
dovan (C.C.A.) 37:74,0 sec., nou 
record R.P.R. (v. r. 38:33 sec.) ; 
250 cmc. curse: 1. N. Niculici 
(C.C.A.) 32:49 sec.; 350 cmc. curse : 
1. G. Bereni (Dinamo) 31:12 sec.; 
150 cmc. femei: 1. Venera Vasi- 
lescu (Dinamo) 43:21,5 sec., record 
.stabilit; 500 cmc. ataș: 1. Gh. 
Ion + C. Udrescu (C.C.A.) 32:64,5 
sec., nou record R.P.R. (v. r. 32:95 
sec.); 750 cmc. ataș: 1. I. Spiciu 
+ Al. Huhn (C.C.A.) 31:59 sec., 
nou record R.P.R. (v. r. 32:22 sec.); 
1.000 cmc.: 1. G. Mormocea 
(C.C.A.) 26:50 sec., nou record
R.P.R. (v. r. 27:32,5 sec.) ; auto — 
2L: 1. I. Boloni (Voința) 30:78 
sec., nou record R.P.R. (v. r. 31:28

Admira Viena joacă azi
Azi, la Orașul Stalin, echipa 

de handbal Admira din Viena sus
ține cel de al doilea joc din ca
drul turneului pe care-1 întreprin
de în țara noastră. (După cum 
se știe, formația oaspe a susținut 
duminică un joc cu Selecționata 
Bucureștiului și a pierdut cu 
8-1).

In întîlnirea care are loc azi 
după-amiază la Orașul Stalin, 
formația vieneză va primi replica 
echipei locale Progresul, care va 
fi întărită cu cîteva jucătoare de 
la Progresul Tg. Mureș. Ia*tă  lo
tul din care se va alcătui echipa 
Progresul1

Portari: Naghi și Stark.
Apărătoare: Elsen. Sălăgeanu, 

Dorstal, Scheipp, Popescu, Bajna.
Atacante: Neamțu, Oprea,

Windt, Stark, Balint, Pădureanu.
Admira va intra pe teren în 

formația cu care a jucat la Bucu
rești în repriza secundă. întîlnirea 
va fi arbitrată de Iosif Lucaci- 
Cluj, ajutat la tușă de Dan Con- 
stantinescu și Hans Schmidt.

Cel de al treilea joc al echipei 
oaspe va avea loc duminică, în

Nou record mondial de înot
BUDAPESTA 13 (Agerpres).

In cadrul unui concurs de na- 
tație care a avut loc miercuri la 
Budapesta, cunoscuta înotătoare 
maghiară Eva Szekely a stabilit

Cupa Europei Centrale Ia fotbal
Ieri s-a desfășurat la Split me

ciul dintre Hayduk Split și Voros 
Lobogo din Budapesta. Victoria a 
revenit echipei gazde cu scorul 
cte 3-2 (0-0). Primul gol a fost 
înscris în minutul 51 de Matosic 
(Split). Vukaș ratează apoi un 
„11 m“ acordat de arbitru în fa
voarea echipei gazde și două mi
nute mai tîrziu Hidegkuti egalea

SOSIREA LA VARȘOVIA
DE PARTICIPANT!

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — 
P. A. P. transmite:

Primul grup de delegați la cel 
de al V-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților a sosit 
la Varșovia. Din acest grup, iac 
parte 185 de delegați ai tineretu
lui din Siria, Liban, Irak, Iorda
nia și Sudan.

La sosire, delegații au fost în- 
tîmpinați de reprezentanți ai 
conducerii centrale a Uniunii Ti
neretului Polonez și de membri 
ai Comitetelor internațional și 
polonez de organizare a celui de 
al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului.

Primilor oaspeți străini la Fes
tival li s-a făcut o primire căldu
roasă. Printre tinerii delegați ai 
țărilor din Orientul Apropiat se 
află muncitori, studenți și agri
cultori, compozitori și artiști.

Delegații au adus cu ei nume
roase obiecte neutru exooziția in
ternațională de artă care va fi 
deschisă in timpul Festivalului.

După o scurtă ședere la Var
șovia, tinerii delegați din Siria, 
I iban. Irak, Iordania și Sudan

MOTOCICLISM I
sec.) ; auto + 2 L. : 1. J. Calcianu 
(Metalul) 27:33 sec.

Kilometru lansat. 100 cmc.: 1. I.
Popa (Dinamo) 35:72 sec., nou re
cord R.P.R. (v. r. 36:37,5 sec.) ; 
125 cmc.: 1. A. Munteanu (C.C.A.) 
31:51,5 sec.; 250 cmc.: 1. Traian 
Matei (Dinamo) 25:76,5 sec.; 350 
cmc.: 1. V. Szabo (Dinamo) 24:06 
sec.; 500 cmc.: 1. Al. Lăzărescu 
(C.C.A.) 21:58,5 sec.; 750 cmc. : 
1. E. Sempeteri (C.C.A.) 21:25,5 
sec.; 125 cmc. curse: 1. R. Mol
dovan (C.C.A.) 27:49 sec., nou re
cord R.P.R. (v. r. 28:55 sec.) ; 250 
cmc. curse : 1. N. Niculici (C.C.A.) 
23:82 sec., nou record R.P.R. (v. r. 
24:43,5 sec.) ; 350 cmc. curse : 1. 
M. Antonescu (C.C.A.) 22:67,5 sec.; 
150 cmc. femei : 1. Venera Vasi-
lescu (Dinamo) 37:08 sec., re
cord stabilit; 500 cmc. ataș : 1. Gh. 
Ion + C. Udrescu (C.C.A.) 25:39 
sec.; 750 cmc. ataș : 1. I Spiciu 
+ Al. Huhn (C.C.A.) 23:68 sec., 
nou record R.P R. (v. r. 24:49 sec.); 
1.000 cmc: 1. G. Mormocea
(C.C.A.) 18:78,5 sec., nou record
R.P.R. (v. r. 18,85 sec.); auto — 
2 L.: 1. Al. Uță (Dinamo) 21:47,5 
sec., nou record R.P.R. (v. r. 
22:06 sec.).

G. ȘTEFANESCU

cu Progresul Orașul Stalin
Capitală, în compania selecționatei 
asociației Progresul.

Selecționata Dinamo — 
„Septemvri” Sofia 7-2 (4-1)

Sub numele de ,,Septemvri“ So
fia, jucătorii de ’ polo bulgari au 
susținut marți la ștrandul Tine
retului o nouă întîlnire în com
pania selecționatei Dinamo. Par
tida a avut un caracter amical, 
constituind pentru oaspeți un pre
țios schimb de experiență. Față 
de întîlniri'le precedente, ei au 

luptat de astă-dată cu mai mult 
curaj, folosind un joc bazat pe 
mobilitate.

Dinamoviștii s-au prezentat la 
înălțimea valorii atinse in ulti
ma vreme de acest joc în țara 
noastră.

Au înscris pentru dinamoviști: 
Csordas (3), Cociuban, A. Po

pescu, Kelemen și Hegyesi, iar 
pentru oaspeți: Searov și Mila- 
dinov.

un nou record mondial la proba 
de 400 m. mixt (4 stiluri de înot) 
cu timpul de 5’40”8/10 (spate 
1:17,3, bras 1:31,2, fluture 1:30,5 
și liber 1:21,8.

ză. In minutul 67 Sandor urcă 
scorul la 2-1 pentru echipa ma
ghiară, dar peste 3 minute Vukaș 
egalează. Scorul final este stabi
lit în minutul 79, de Vidoselic.

Deoarece în primul meci Voros 
. Lobogo ' a învins cu 6-0, echipa 

budapestană s-a calificat în semi
finala Cupei Europei Centrale.

A PRIMULUI GRUP 
LA FESTIVAL

au plecat spre Olsztyn unde vor 
rămine pînă la începerea Festi
valului. La Olsztyn, delegaților li 
s-a făcut o primire călduroasă de 
către populația orașului.

a La 12 iulie a părăsit Moscova, 
plecînd spre Stockholm, echipa ita
liană de fotbal F. C Milano, care 
a susținut două întîlniri amicale cu 
echipele Dinamo și Spartak din 
Moscova.

înaintea plecării, conducătorul de
legației sportive italiene D. Câr- 
maro a declarat : ,,In numele între
gii echipe mulțumesc pentru primi
rea prietenească care ne-a fost fă
cută. Zilele pe care le-am petrecut 
la Moscova au trecut prea repede. 
Nădăjduiesc că legăturile priete
nești între sportivii țărilor noastre 
se vor dezvolta și mai mult. Aștep
tăm cu plăcere să primim la noi 
pe fotbaliștii sovietici11.

(Agerpres)
■ Cu prilejul aniversării înteme

ierii Armatei Populare Albaneze, la 
10 iulie a avut loc pe stadionul ,,Ke
mal Stafa" din Tirana tntîlnirea 
internațională de fotbal dintre echi
pa ,,Dozsa“ Budapesta și ,,Dinamo**  
Tirana.

Concursei de ten’s de
MOSCOVA, 13 (pr.n t.leion). 

Marți și miercuri au continuat în 
sala Aripile Soviefelor întrecerile 
de tenis de masă din cadrul con
cursului internațional la care par
ticipă fruntașii tenisului de masă 
din U.R.S.S. și R. P. Romînă. Par
tida dintre Mircea Popescu și Paul 
Pesch terminată cu victoria primu
lui jucător cu 2-0 a fost deosebit 
de interesantă, oferind schimburi 
de mingi de o mare spectaculozi
tate. O altă întîlnire foarte fru
moasă a fost cea care a pus față 
în față pe jucătorii Paskavicius 
(U.R.S.S.) și Harasztosi (R.P.R.). 
Victoria i-a revenit jucătorului so
vietic cu 2-0, după un meci în care 
Paskavicius a atacat cu multă 
energie de pe ambele părți, cîști
gînd puncte numeroase prin atacuri 
decisive.

Iată rezultatele mai importante 
înregistrate în ultimele două zile: 
turneul de simplu bărbați: Gant- 
ner—Duskesas 2—1. Reiter—Gant- 
ner 2-1 (14-21. 21-18, 21-16), 
Harasztosi—Duskesas 2—0 (18.
17), Pesch—Saunoris 2—0 (5, 13), 
Harasztosi—Reiter 2—0 (17, 17), 
Pesch—Paskavicius 2—0 (15, 19), 
Gantner—Leonov 2—0 (13, 17),
Popescu—Frants 2—0 (16, 15),
Gantner—Paskavicius 2—0 (15,
17), Reiter—Jerebencov 2—0 (12.
8), Gantner—Akopian 2—0 (15, 
17), Harasztosi—Akopian 2—0 (12,

Turneul internațional
Praga 13 (prin telefon de la co

respondentul nostru). In turneul 
internațional de tenis de la Pra
ga, care este în plină desfășu
rare, au intrat în luptă toți con- 
curenții străini. Rezultatele înre
gistrate în cursul zilei de marți 
și miercuri sînt următoarele:

Simplu femei: Julieta Namian 
(R.P.R.) — Elgrova (R. Ceh.) 1-6, 
1-6. Stetinova (R. Ceh.) — Broz 
(Austria) 6-3; 6-3. Kormozy
(R.P.U.)—Karmazinova (R. Ceh.) 
6-2; 3-6; 6-0 Zackova (R. Ceh.) — 
Iavory (R.P.U.) 6-2; 6-3.

Simplu bărbați: Tudor Bădin 
(R.P.R.)—Svoboda (R. Ceh.) 6-1. 
6-2; 2-6; 6-4. Asboth (R.P.U.) — 
Syroky (R. Ceh.) 6-4; 3-6; 6-3; 
6-1. Piatek (R.P. Polonă)-Certoh- 
lavec (R. Ceh.) 6-1; 6-4; 6-3. Be- 
cka (R. Ceh.) — .Marin Viziru 
(R.P.R.) 4-6; 9-7; 3-6; 6-3; 6-0. 
Mrakota (R. Ceh.) — Licis (R.P. 
Polonă) 1-6; 1-6; 6-2; 7-5; 6-4. 
Cornel Zacopceanu (R.P.R.)-Smo- 
linsky (R. Ceh.) 6-2; 6-3; 6-2. Hu
ber (Austria) — Meciar (R. Ceh.) 
6-3; 5-7; 6-4; 6-3. Radzio (R.P. 
Polonă)—Dobes (R. Ceh.) 6-1; 
6-2: 6-3. Adam (R.P.U.)—Solo (R

Hoî recorduri de atletism ale U.R.S.S.
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : Pe stadionul Di
namo din Moscova s-a desfășurat 
la 10 iulie un concurs de atletism 
la care au luat parte numeroși 
atleți sovietici de frunte. Cu a- 
cest prilej, cunoscutul sprinter I. 
Tokarev a doborît recordul unio
nal în proba de 200 m. plat cu 
timpul de 20”9/10.

In proba de 200 m. plat femei

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR SPORTIVE POLONO IUGOSLAVE
BELGRAD (Agerpres).
La Belgrad au avut ioc timp 

de mai multe zile convorbiri între 
o delegație a Comitetului pentru 
cultură fizică și sport din R P. 
Polonă și reprezentanți ai Uni
unii sportive din R.P.F. Iugoslavia 
în legătură cu dezvoltarea relații
lor sportive dintre cele două țări. 
In convenția semnată cu acest

PE SCURT
Jocul a fost viu disputat, termi- 

nîndu-se cu rezultatul de 1—1. Punc
tul fotbaliștilor maghiari a fost în
scris de Szusza în minutul 4, iar 
pentru gazde a marcat Resmia în 
minutul 65. O partidă foarte bună 
a făcut portarul albanez Vogli.

La meci, au asistat 30.000 de spec
tatori. “

g Cea de a 11-a etapă a cursei 
cicliste unionale Moscova — Minsk 
— Kiev — Harkov — Moscova s-a 
desfășurat la 12 iulie pe traseul 
Poltava — Harkov, în lungime de 
163 km. La Harkov primul a sosit 
reprezentantul echipei Zenit. N. 
M’atveev care a acoperit 163 km în 
timpul de 4h 36'20”. Aceasta este 
cea de a treia victorie de etapa 
obținută de Matveev. Pe locul doi 
s-a clasat A. Bolotin, iar pe locul 
trei fruntașul clasamentului P. Vos
triakov.

După 11 etape în clasamentul in
dividual continuă să conducă Vos
triakov

masă de ia Moseova
4,. :-askavicfus—Harasz'.oSf 2—0 
(17,5), Popescu—Pesch 2—0 (16,
19) , Gantner—Saunoris 2—0 (19,
12) , Harasztosi-Leonov 2—0 (11,

20) , Reiter—Grinberg 2—0 (5,
13) , Pesch—Frants 2—0 (9, 14),
Turneul de simplu femei: Szasz— 
Usataia 2—0 (10, 16), Angelica 
Rozeanu—Jileviciute 2—0 (7, 13), 
Strugaru—Balaișene 2—1 (14—21, 
21—18, 22—20), Angelica Rozea
nu—Șari Szasz 2—0 (15. 17),
Strugaru-Ușacova 2-0 (19,15).
Dublu femei: S'.rugaru, Ușacova— 
Jileviciute, Balaișene 2—0 (10, 16), 
semifinale: Angelica Rozeanu,
Szasz—Kunșina, Usataia 2—-0 (7, 
13), Strugaru, Ușaccva—Lestal, 
Arakelian 2—1 (17—21, 21 — 16,
21 — 13). Dublu bărbați: semifinale: 
Popescu, Harasztosi—Paskavicius— 
Akopian 2—0 (10, 18), Reiter,
Gantner—Pesch, Grinberg 2—0 
(14, 13). Dublu mixt: semifinale: 
Angelica . Rozeanu, Popescu—Les
tal, Paskavicius 2—0 (19, 10),
Șari Szasz, Reiter—Arakelian, A- 
kopian 2—0 (12, 17).

La ora cînd închidem ediția ni 
se comutrcă cîștigătorii probelor. 
Simplu bărbați : Mircea Popescu; 
simplu femei : Angelica Rozeanu; 
dublu bărbați : Toma Reiter—Ma
tei Gantner; dublu femei : Angeli
ca Rozeanu—Șari Szasz ; dublu 
mixt: Angelica Rozeanu— Mircea 
Popescu.

de tenis de la Praga
Ceh.) 4-6; 6-0; 6-2; 6-2. Sikorsky 
(R.P.U.)—Stojan (R. Ceh.) 6-3; 
6-0; 3-6; 8-6. Zabrodsky (R. Ceh.) 
Rosller (Austria) 6-3; 6-2; 6-1.

Dublu bărbați: Asboth, Adam 
(R.P.U.)—Benda, Valta (R. Ceh.) 
6-2; 6-4.

Dublu mixt: Syroky, Karmazi
nova (R. Ceh.)—Licis (R.P. Pol.,. 
Kreplova (R. Ceh.) 14-12; 4-6;
6-2.

Dublu bărbați: Javorsky +Za
brodsky (R. Ceh.) — Zacopceanu, 
(R.P.R.) + Licis (R.P. Pol.) 6-2, 

6-0. Dublu mixt: Sikorsky + K6r- 
rnozi (R.P.U.) — Benda + Zafor- 
milova (R. Ceh.) 6-0, 6-1. Huber + 
Broz (Austria) — Pap:k4-Pila- 
rova (R. Ceh.) 4-6, 6-4, 6-2. Dublu 
femei: K6rmozi4-Javory (R.P.U.) — 
Stojanova + Krumplova (R. Ceh.) 
6-3, 6-3. Jenștova + Strachova (R. 
Ceh.)—Irina Ponova +Julieta Na
mian (R.P.R.) 6-4, 6-4.

In proba de simplu bărbați se 
cunosc cei 16 jucători care se vor 
întîlni în optimi de finală. Prin
tre participanții străini se află 
jucătorul nostru Zacopceanu, A- 
dam, Asboth, Huber și Sikorsky.

ZDENEK PAULU

Z. Sofronova (Dinamo) a reali
zat timpul de 23’7/10, performan
ță care este de asemenea superi
oară recordului un'onal.

Campionatul unional de mara
ton, desfășurat pe străzile Mosco
vei, a fost cîștigat de maestrul e- 
merit al sportului I. Filin cu tim
pul de 2h.23’09”6/10, nou record 
al U.R.S.S.

prilej, se prevede o considerabilă 
lărgire a legăturilor dintre orga
nizațiile sportive din R.P. Polonă 
și R.P.F. Iugoslavia. Astfel, chiar 
anul acesta în Polonia vor sosi 
boxeri și hocheiști iugoslavi, iar 
în Iugoslavia echipe de lupte, te
nis, box, scrimă și fotbal din R.P. 
Polonă.

■ La Varșovia a sosit zilele a- 
cestea turistul indian M’isrilal Ja- 
yaswa-1, în vîrstă de 32 de ani, care 
a plecat cu trei ani în urmă din 
India pentru a face înconjurul lu
mii pe bicicletă. In cursul lungii 
sale .călătorii turistul indian pro
pagă laeSa^păcii și prieteniei între 
popoare. Acum, el s-a oprit în Po
lonia avîn<,«*4niAptia  să viziteze 
țara și să ia pS’MÎiJțla Festivalul 
Mondial al TineretuluT și Studenți
lor.

La 11 iulie. Misrilal Jayaswal a 
fost primit de președintele Comi
tetului polonez al partizanilor pă
cii, cunoscutul scriitor Jaroslaw 
Iwaszkiewicz.

(Agerpres)
K.Atletul englez Gordon Pirie a 

făcut o tentativă pentru doborîrea 
recordului mondial pe distanța de 
2.606 m. deținut de atletul belgian 
Gaston Reiff. G. Pirie a parcurs dis
tanța în 5:07,0, performanță cu 3 
secunde mai slabă decît actualul 
record mondial.
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