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Comisiile pe ramură de sport, factor important 
în dezvoltarea activității sportive

I N ULTIMUL timp, aproape că 
• nu există regiune, oraș sau 
>n în care cele mai multe din 
zceseîe obținute în activitatea 
npetițională, în pregătirea spor
ilor fruntași sau în dezvolta- 
: bazei de masă a diferitelor 
cipline sportive, să nu fie strîns 
ate de numele sutelor de oa- 
ni harnici și pricepui i care 
incesc în cadrul comisiilor pe 
nură de sport. In colectivele 
artive, pe stadioane, la compe- 
i de mare amploare pentru re- 
mea respectivă dar și la con- 
rsurile pentru trecerea normelor 
M.A., acești activiști sînt fot- 
auna prezenți, gata să sprijine 
experiența lor orice acțiune.

In cele mai multe locuri, comi
te regionale și rai male pe râ
ură de sport au devenit puter- 
ce organe voluntare de condu- 

, re și îndrumare a activității care
■ desfășoară în sporturile res- 
ictive, un factor deosebit de im- 

, >rtant în munca pentru continua 
:zvoltare a sportului nostru, 
uncind cu hărnicie pentru înde- 
inirea sarcinilor trasate de co- 
litetele C.F.S., efectuînd un temei- 
ic control asupra activității de 
letodică și instruire sportivă a co- 
jctivelor sportive, îndrumînd cu 
ricepere activitatea antrenorilor și 
tuturor cadrelor tehn’ce, luptînd 

u hotărîre pentru ridicarea ne- 
ontenită a nivelului măiestriei 
portive, comisiile pe ramură de 
port iși aduc importanta lor con- 
ribuție la îndeplinirea unor sar- 
ini de marc răspundere ce stau 
a fața mișcării noastre de cultu- 
ă fizică și sport.

Dacă poposești, chiar numai pen- 
:ru cîteva zile, printre sportivii 
lin Cluj, aceștia iți vor vorbi cu 
nult entuziasm despre rodnica ac- 
ivitate a unor comisii pe ramură 
le sport, cum sînt cele de box, 
îtletism, alpinism, fotbal, natație 
și gimnastică, despre frumoasele 
succese obținute de Dr. lacob Ro
senthal, Ion Chendreanu, Mihai 
Tomuș și alți membri ai comisiilor 
pe ramură de sport. Și, cu ace
eași dragoste, îți vor istorisi spor
tivii din alte regiuni ale țării des
pre munca celor mai multe din 
comisiile pe ramură de sport. Pînă 
nu de mult activitatea atletică din 
orașul și regiunea Bacău lăsa de 
dorit. A fost însă suficient ca aici 
să fie organizată temeinic comi
sia regională de atletism, pentru ca 
să aibă loc, pentru prima oară in 
această regiune, un •campionat ia 
care participă 12 echipe raionale, 
să fie amenajate numeroase piste, 
să se organizeze diferite întîln’ri 
interregionale, etc. Comisia regio
nală de atletism Bacău a inițiat 
și o întrecere cu comisia de at
letism a regiunii Consianța. Cu re
zultate asemănătoare muncește și 
comisia regională de handbal din 
Bacău. Comisiile regicna'e de fot
bal, tir, popice, schi, alpinism și 
natație din Orașul Stalin, comisiile 
de atletism, natație, fotbal, spor
turi nautice d'n regiunea Timi
șoara, cele de atletism, alpini m, 
fotbal, handbal și gimnastică din 
regiunea Cluj, ca și cele de bas
chet, atletism, fotbal, popice, vo
lei, gimnastică și handbal din Re
giunea Autonomă Maghiară sau 
comisiile de șah, fotbal, volei din 
regiunea Pitești, de atletism, fot
bal și tenis din regiunea Craiova, 

etc., desfășoară, de asemenea, o 
activitate intensă. Despre munca 
acestor activiști se pot spune, fără 
îndoială, multe lucruri bune. Ei au 
dat dovadă, în activitatea lor, de 
o temeinică pregătire, de multă 
capacitate organizatorică și, îrr a- 
celași timp de dragoste ți atașa
ment față de mișcarea sportivă. 
Cu totul altfel au înțeles să răs
pundă importantelor sarcini ce 
le-au fost încredințate unii activiști 
din cadrul altor comisii regionale 
sau raionale pe ramură de sport. 
Astfel, comisiile de gimnastică, na
tație, tir și oină din regiunea Cra
iova nu se pot lăuda cu prea mul
te realizări, așa cum foarte greii 
pot fi întî'nite succese in acti
vitatea comisiilor de ciclism, vo
lei, baschet din regiunea Timișoa
ra etc. Cu tot ajutorul primit din 
partea comisiei centrale, comisia 
de atletism a regiunii Stalin con
tinuă să activeze sporadic, cu re
zultate din cele mai slabe. Comi
sia de tenis de masă din aceeași 
regiune iși rezumă întreaga acti
vitate la ședințele pe care le ține 
cu prilejul... repartizărilor de 
mingi. De asemenea, în loc să se 
preocupe de îndeplinirea impor
tantelor sarcini ce le revin, comisia 
de sporturi nautice din R.A.M, 
comisiile «le volei și tenis din 
regiunea Cluj, își pierd vremea 
discutind fgl de fel de probleme 
mărunte sau probleme personale 
pe care membrii acestor comisii 
Ie ridică permanent în ședințe.

Comitetele C.F.S. respective au 
datoria să ia măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea muncii din 
cadrul acestor comisii care, prin in
activitatea lor, constituie uneori o 
frînă în dezvoltarea uneia sau al
teia dintre disciplinele sportive. In 
același timp, însă, comitetele C.F.S. 
au datoria să îndrumeze și să sti
muleze activitatea tuturor comisi
ilor pe ramură de sport. Ajutor 
prețios în munca comitetelor C.F.S. 
și în general în dezvoltarea ac
tivității sportive pe plan local, co
misiile pe ramură de sport regio
n-tie și raionale trebuie întărite cu 
elemente bine pregătite și care au 
multă dragoste pentru sport. Co
mitetele C.F.S. trebuie să îndru
meze comisiile pe ramură de sport 
in vederea unei temeinice pregătiri 
a cadrelor tehnice, lucru care poa
te fi realizat prin organizarea de 
conferințe și cursuri cu caracter 
științific-metodic, pentru sprijinirea 
colectivelor sportive în îndeplini
rea calendarului competițicna', pen
tru întărirea muncii de clasificare, 
pentru desfășurarea unei largi ac
tivități pe linie de propagandă și 
agitație.

De un sprijin efectiv trebuie să 
se bucure comisiile regionale și 
raionale din partea comisiilor cen
trale, un sprijin care să se mani
feste insă nu numai prin diferite 
deplasări pe care membrii acestei 
comisii le fac cu prilejul marilor 
competiții ce se desfășoară în țară 
ci, în primul rînd, prin analizarea 
muncii comisiilor regionale, prin 
permanenta îndrumare a acestora 
ere.

Toate acestea vor contribui la 
obținerea unui număr tot mai mare 
de succese in activitatea comisiilor 
pe ramură de sport, vor consti
tui noi contribuții la dezvoltarea și 
întărirea mișcării noastre de cul
tură fizică și sport.

-—■★ t ★  ------------ --—-----------
Cel de al V-lea Festival Man dial al Tineretului și Studenților 

care va avea loc la Varșovia a stîrnit un viu interes nu numai 
printre tinerii sportivi de pretutin deni, ci și printre oamenii de cultu
ră și artă care, inspirați de sem nificația înaltă a acestei reuniuni, 
au creat numeroase noi opere in chinate acestei sărbători a priete
niei și păcii. Graficienii polonezi au fost preocupați in mod deosebit 
de alcătuirea unui afiș cit mai re prezentativ și cit mai bine reali
zat din punct de vedere artistic. Astfel se explică de ce a fost foarte 
greu de ales un singur afiș și de ce s-au dat publicității cîteva 
lucrări de acest gen. lată in cli șeul nostru unul dintre afișele 
Festivalului semnificind adunarea de la Varșovia a tineretului, floa
rea omenirii.

Traian, feciorul iui badea Iosif dim Sudrigiu
Cluj 17 (prin telefon).— Nu-s 

multe zile de cînd feciorul lui Iosif 
Sudrigean a fost pe acasă, în satul 
împrăștiat pe pripoarele Apusentlor. 
Ascultîndu-I povestind despre dru
mul făcut acolo m-am minunat mai 
ales aflînd asemănarea dintre nu
mele familiei lui și numele satului: 
Sudrigean din Sudrigiu. Și apoi 
m-am bucurat cînd mi-a spus că 
badea Iosif n-a mai știut cum să-și 
primească oaspetele, acum student 
la facultatea de geologie din Cluj. 
Ba spunea chiar celor pe care-i în- 
tîlnea :

— Să știți.că Traian e fecior de 
ispravă. învață și carte, îi tare si
litor și apoi ce meșter îi la aler
gat 1

Oamenii dădeau din cap minu- 
nîndu-se. Auziseră de mult pe ba
dea Iosif fălindu-se cu fecioru-său. 
Dar s-alerge repede unul subțirel 
ca Traian, mai rar... Dar chiar fap
tele au dovedit-o. Căci a doua zi 
(principiile de antrenament sînt a- 
celeași, fie că trebuie aplicate la 

Cluj sau la Sudrigiu) Traian s-a 
sculat din vretne, s-a dus în dum
bravă și acolo, echipat cu pantofi 
cu cuie, a prins să alerge încolo și 
încoace, mai repede și mai încet. 
S-au oprit cei care treceau prin ve
cinătate, s-au minunat, au întrebat. 
Un moț din aceia veniți de peste 
munte i-a zis într-un timp :

— Ia slai bine și spune-mi care-î 
socoteala cu alergătura asta?

Și a stat bine Traian și a spus:
— ;Păi uite, anul acesta-i Fes

tivalul la Varșovia... Știi, Festival 
cum a fost la noi. la București. A- 
păi, eu am fost de curînd în ora- 
șut acela, am alergat cum trebuia 
400 metri, repede, așa că voi putea 
merge din nou la Varșovia, de data 
asta la Festival. Ințeles-ai? Dacă 
șed la tata acasă și nu mă pregă
tesc treabă bună n oi mai face aco
lo. Ba voi face chiar de ocară pe 
flăcăii noștri, care au înțelegere 
pentru priceperea mea la alergat.

A întrebat apoi moțul cu înțeles :
— Și n-ai să uiți să spui acolo că 

ești de aici, din ai noștri, și că le

Sportivii maghiari 
au predat ștafeta Festivalului 

sportivilor cehoslovaci
Intre 10 și 17 iulie ștafeta Fes

tivalului care a plecat din R.P^ 
Bulgaria spre Varșovia a fost! 
purtată de tinerii sportivi dina 
R.P. Ungară. In orașele și satele? 
din Republica vecină și prietenă,, 
ștafeta a fost primită cu un mare? 
entuziasm de tinerii sportivi ma
ghiari. Pretutindeni, la' Debreczen,. 
Bekescsaba, Szolnok, Kecskemet,. 
Dunafdldvar, Szt&linvâros, zeci de
mit de cetățeni ai acestor orașe au- 
sărbătorit pe purtătorii ștafetei' 
care va ajunge peste cîteva zi'c în 
capitala R. P. Polone.

La 16 iulie ștafeta Festivalulur 
a fost purtată pe străzile Buda
pestei. Sute de mii de cetățeni ai' 
frumoasei capitale a R.P. Ungare- 
înșirați pe marile bulevarde au: 
întîmpinat ștafeta, simbol al păcii; 
și al prieteniei între popoare. La: 
ora 17,15 ștafeta a fost dusă pe- 
muntele Gellert, unde a avut loc~ 
un mare miting. Din partea co
mitetului orășenesc al Uniunii Ti
neretului Muncitor Budapesta, tov._ 
Horvath Pal a rostit o scurtă cu— 
vîntare. De pe muntele Gellert,, 
ștafeta a fost purtată în conti
nuare pe străzile orașului Buda
pesta de sute de sportivi, membri' 
ai asociațiilor sportive. Cu cîteva: 
minute înainte de ora 18, șta
feta a ajuns în incinta stadionului 
Pionierilor de pe insula Margare
ta. Aici au avut loc numeroase de
monstrații sportive, de gimnastică,, 
box, lupte care s-au bucurat de- 
un frumos succes. După termina
rea demonstrațiilor, ștafeta a fost: 
purtată de motocicliști pe străzile? 
orașului Budapesta, trecînd Dună
rea pe podul Stalin și îndreptîn- 
du-se apoi spre Komarom.

In cursul zilei de ieri, la ora 9' 
dimineața, ștafeta Festivalului a1: 
fost predată sportivilor ceho
slovaci. Festivitatea a avut loc pe- 
podul de peste Dunăre de Ia T'o— 
marom, la frontiera dintre R.P. 
Ungară și R. Cehoslovacă. Dună 
ce sportivii maghiari au predat 
ștafeta prietenilor lor cehoslovaci, 
un grup de 80 de tineri artiști șî 
sportivi din R.P. Ungară au în
soțit ștafeta în numeroase locali— 
lăți din R. Cehoslovacă unde vor* 
participa la demonstrații sportiva- 
și serbări culturale.

trimitem la toți sănătate și pace» 
bună. Uite, dacă ar fi mai spre-, 
toamnă, eu ți-aș da și niște nuci să 
le dai, dar și așa să le arăți cu: 
vorba ce oameni sîntem. ce trai du
cem și mai ales că noi sîntem oa— 
meni care vrem pace.

Feciorul lui badea Iosif s-a în—• 
tors la Cluj și în zilele cîte au mail 
rămas pînă la începerea întrecerilor' 
sportive ale Festivalului, se pregâ-4 
tește fără răgaz Doctorul Ion Ar-’- 
năut, antrenorul Iui. care a aflat că' 
cel din Sudrigiu vor ca Traian săi 
facă ispravă bună la aceste în’re— 
ceri, nu-i dă răgaz și îi arată dint 
cînd în cînd cronometru!:

—- Vezi că-i scriu lui badea Iosif D
Iar cînd Traian ia un nou start? 

antrenorul snune rîzînd celor dini 
jur :

— II necăjesc eu așa 1 Traian ei 
tare harnic și va face fără doar sfi 
poate Ispravă bună ta Festival. O> 
să se bucure și moțul cela cu că
ciula mare... 1
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Jntrecerile sportivilor cooperatori
I Deși era o zi obișnuită, fără nici 
\nin eveniment sportiv deosebit, to
tuși, în apropierea marelui stadion 
■din Parcul de cultură și odihnă 
„,23 August" se auzea freamătul 
■caracteristic competițiilor impor
tante. Pe terenurile de volei și bas
chet, sute de tineri și tinere din 
cooperația meșteșugărească se în
treceau cu însuflețire in cadrul 
■Concursurilor Sportive ale Tinere
tului. Era imposibil să nu te o- 
prești cîteva minute în loc, ca să-i 
privești...

Am stat de vorbă cu ei, curioși 
fsă aflăm cît mai multe din preo
cupările lor, acum cu cîteva zile 
Înainte de începerea marii sărbă
tori a tineretului de la Varșovia. 
iȘi Constanța Constantinescu, și 
Ălexe Popescu, muncitori la 
(cooperativa „Sporul" și încă mulți 
(tineri, ne-au vorbit cu mîndrie des
pre succesele lor în producție și 
pe terenurile de sport. Cu toții sînt 
lanimați de o singură dorință: să 
realizeze noi și însemnate succese 
In cinstea Festivalului de la Var
șovia.

I-am  ascultat cu atenție și apoi 
l-am rugat pe tov. Aurel Kahane. 
președintele consiliului regional 
București al asociației Voința să 
ne vorbească despre desfășurarea 
concursurilor sportive ale tinere
tului, în cadrul colectivelor Voința 
idin București.

... încă de la începtul întreceri
lor, consiliile colectivelor sportive 
sși-au propus ca sarcină principală 
'folosirea tuturor posibilităților prin 
care să asigure realizarea untti 
număr cît mai mare de participant 

’la Concursurile Sportive ale Tine
retului.

CONCURSUL DE TALERE ORGANIZAT DE A.G.V.P.S.
Vineri, sîmbătă și duminică a a- 

•vut loc pe poligonul Tunari etapa 
'finală a concursului de talere or
ganizat de Asociația Generală a 
Vînătorilor și Pescarilor Sportivi.

Peste 40 de concurenți, aparți- 
n nd diverselor filiale de vînătoare 
din întreaga țară, s-au întrecut în 
probele de skeet (talere aruncate

■ din turn) și talere aruncate din 
•șanț. Rezultatele obținute în acest 
<concurs sînt satisfăcătoare întrucât 
■majoritatea concurenților au parti
cipat pentru prima dată la un con
curs de acest gen.

Proba de skeet a fost cîștigată 
de tînărul reprezentant al filialei 
de vînătoare „23 August" din 
București, Gheorghe Enache. El a

■ ocupat primul loc totalizând 63 de 
■talere lovite din 100 posibile. în
trecerea la talerele aruncate din

■ șanț a prilejuit o luptă foarte aprig
■ disputată și echilibrată, la sfîrșitul
■ căreia brigadierul de v'nătoare Ti- 
beriu Szekeli (filiala Oradea) a o-

• cupat primul loc cu 118 puncte din 
150 talere.

IN CINSTEA FESTIVALULUI
Orașul Stalin 17 (prin telefon).
Pe stadionul uzinelor de trac- 

rtoare „Ernst Thâlmann" a avut 
ioc o frumoasă manifestație spor- 
■fivă care a atras numeroși spec- 
itatori. Este vorba de îniîlnirea 
■dintre colectivele Metalul Steagul 
’Roșu-Orașul Stalin și Metalul 
'Baia Mare, organizată în cinstea
■ celui de-al cincilea Festiva! Mon-
■ d-ial al Tineretului și Studenților, 
>de la Varșovia.

Meciul de fotbal dintre repre
zentativele celor două colective s-a 
•terminat cu 2-0 (0-0) în favoarea 
■echipei oaspe, prin golurile mar- 
•cate de Szilaghi în min. 75 și 
.•Sebesy în min. 77.

In întîlnirea de lupte dintre
■ sportivii colectivelor Metalul Stea- 
Igul Roșu-Orașul Stalin și Me

Concurs de verificare la box
' 'Cluj 17 (prin telefon). — Sîmbă- 
ttă în nocturnă s-a desfășurat pe 
■ stadionul „Gh Gheorghiu-Dej“ în 
fața a peste 4000 spectatori, un con- 

•curs de verificare a loteihri de bo
xeri care se vor deplasa la Festiva
lul de la Varșovia. întîlnirea a opus 
pe boxerii din lot celor din selecțio
nata orașului Cluj. Iată rezultatele 
înregistrate: categ. muscă: Mircea 
Dobrescu b.p. Ion Văduva, cat. co- 

«coș: Victor Schiopu b.p. Adalbert 
JPaloczi, cat. pană: Emil Cismaș 
IKd. Vladimir Teodorescu, categ. se-

Au fost înzestrate toate cercurile 
sportive cu echipamentul și mate
rialele necesare, au fost asigurate 
bazele sportive și transportul con- 
curenților, iar în oadrul adunări
lor U.T.M. tinerii s-au angajat să 
nu lipsească de la nici un concurs. 
Rezultatul acestei munci intense: 
4.336 de participant dintre care 
1.193 fere, cifre care arată că acti
viștii sportivi, Instructorii volun
tari și antrenorii celor cinci colec
tive Voința din Capitală au dat 
dovada unei mari puteri de muncă.

In această acțiune s-au eviden
țiat în mod deosebit colectivele 
Textii-Confecții, Prestări Servicii 
și Metalo-Chimlc, care, datorită 
perseverenței cu care au muncit o 
serie de istructori sportivi voluntari, 
ca de pildă Mihai Trandafir (Me- 
talo-Chimic), Ștefan Dezideriu 
(Textii-Confecții) și Ion Ungureanu 
(Prestări Servicii) au reușit să a- 
tragă pe terenurile de sport un 
mare număr de concurenți.

Numeroși tineri și tinere ca: Du
mitra Jipa, muncitoare la coopera
tiva „Sporul", Gh. Dăscălescu și J. 
Stancîu, muncitori la cooperativa 
„înfrățirea", au făcut primii pași 
în sport cu ocazia Concursurilor 
Sportive ale Tineretului, devenind 
acum prieteni nedespărțiți ai spor
tului. Aceștia, alături de miile de 
tineri partidpanți la Concursurile 
Sportive ale Tineretului, vor veni 
acum cu regularitate pe terenul de 
sport, iar în zilele Festivalului vor 
urmări cu interes comportarea to
varășilor lor, care-1 vor reprezenta 
la competițiile sportive de la Var
șovia.

TR. IOANIȚESCU

Atmosfera sărbătorească din tim
pul întrecerilor, precum și buna or
ganizare a concursului au contri
buit din plin la reușita competiției 
și la îndeplinirea scopului ei. Cu 
prilejul acestui concurs de talere 
și skeet rezervat vînătorilor, au 
fost remarcate numeroase elemente 
talentate care, cu o pregătire te
meinică, pot mări rîndurile taleri- 
știior de performanță.

In cadrul solemnității de închi
dere, primii clasați din fiecare pro
bă au fost răsplătiți cu numeroase 
premii. Cu această ocazie au fost 
evidențiate filialele de vînătoare 
Timișoara, Oradea și Tg. Mureș 
care au acordat o atenție deosebi
tă organizării și desfășurării ace
stui concurs.

Iată rezultatele tehnice din cele 
două probe: SKEET: 1. Gheorghe 
Enache (Buc.) 63 p„ 2. N. Po- 
povici (Oradea) 60 p., 2. T. Sze- 
kelli (Oradea) 60 p.; TALERE:
1. Tiberiu Szekelli (Oradea) 118 
p., 2. S. Stancev (Timișoara) 115 
p., 3. Gh. Enache (București)
114 p.

talul Baia Mare s-au înregistrat 
rezultatele: cat. 52 kg.: Nemeș 
(Steagul Roșu) învinge prin tuș 
pe Victor Cuc (Baia Mare). Cat. 
57 kg.: Ghencea (S.R.) îl învinge 
prin tuș pe Dorotian (B. M.). Cat. 
62 kg.: V. Cuc (B. M.) cîștigă 
prin tuș în fața lui Gh. Voicu 
(S. R.). Cat. 67 kg.: T. Oană (S. 
R.) învinge prin tus pe Boțoi (B. 
M.). Cat. 73 kg.: Borș (B. M.) în
vinge prin tuș pe Mîrzoleanu (S. 
R.). Băimăreanul Popovici îl în
vinge prin tuș pe Marinache de la 
Steagul Roșu, în cadrul catego
riei 87 kg., iar la cat. grea, tină- 
rul luptător Croitoru (S. R.) l-a 
învins pe rutinatul Tibor Vig.

N. Dumitrescu
Tr. Brener 

corespondenți

miuțoară: Luca Romano face meci 
egal cu Mircea Miclăuș, categ. 
ușoară: Nicolae Mîndreanu pierde 
la puncte în fața lui Mircea Vișoiu; 
Gh. Tomescu b.p. pe Ștefan Milo- 
neanu, cat. semimijiocie: Nicolae 
Linca b.p. Ludovic Orban, cat. mij
locie: Gh. Nicolae b.p. Octavian Cio- 
loca, cat. semimijiocie: Șerbu Neac- 
șu face meci egal cu Laurențiu Hal- 
magy. fn meci demonstrativ a 
evoluat Dumitru Ciobotaru care 3 
boxat cîte două reprize cu Petre 
Zaharia și respectiv Vasile Mariu- 
țan.

Competiția motociclistă de la
Orașul Stalin 17 (prin telefon).
Faptul că dintre toate genurile 

de întreceri moto, alergătorii prefe
ră competiția de viteză pe circuit 
s-a văzut și cu prilejul „Cupei Me
talul", competiție la care s-a înre
gistrat un record de participare: 
peste 100 concurenți. Dacă din a- 
cest punct de vedere, ca de altfel 
și din cel al organizării, alergările 
din Orașul Stalin s-au bucurat de 
succes, din punct de vedere tehnic 
competiția a lăsat de dorit. In afa
ra a două probe (probele categoriei 
ataș și 500 cmc. curse) care nici ele 
n-au atras atenția spectatorilor în 
prima parte a desfășurării lor, res
tul de 13 probe au fost neintere
sante, fără istoric, decepționînd aș
teptările celor peste 30.000 spec
tatori. La acest aspect negativ, nu 
a contribuit atît lipsa de pregătire 
a concurenților cît valoarea slabă 
a materialului pe care motocicliștii 
îl au la dispoziție. Asociațiile spor
tive vor trebui să acorde o mai 
mare atenție procurării materialu
lui de concurs (mașini și piese de 
schimb) deoarece, altfel, cursele de 
viteză nu-și mai găsesc sens.

Dintre motocicliștii care s-au re
marcat cu acest prilej trebuie să 
menționăm pe Mircea Cernescu și 
Constantin Nedclcu (Dinamo), am
bii victorioși în cîte două probe, 
Grigore Bereny, Iosif Popa, Gh. 
Zdrinca, Traian Matei și Venera 
Vasilescu (Dinamo), Dumitru Du- 
mitrache și Gh. Ion + C. Udrescu

Campionatele republicane 
de gimnastică pentru juniori 

și junioare
Piatra Neamț 77 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Pe stadio
nul „Comuna din Paris" s-au des
fășurat sîmbătă și duminică între
cerile din cadrul campionatului re
publican de gimnastică pentru ju
niori și junioare pe anul 1955. La 
aceste întreceri au participat 76 de 
concurenți. lată rezultatele: JU
NIOARE: individual compus: cat. 
maeștri: Ileana Bacoș (Cluj)
107,45; cat. l-a: Geta Popescu 
(Buc.) 112,60; Cornelia Anghel 
(Arad) 106,85; Eugenia Dulea 
(Bacău) 100,95; cat. Il-a: Tamara 
Mănescu (Tg. M.) 75,30; Cristei 
Denghei (Sibiu) 74.45; Paula 
(C-ța) 74,20; cat. III-a: Cecilia 
Băncilă (C-ța) 70,00; Ioana Nițu 
(Buc.) 69,95; Margareta Bertan 
(Bacău) 69,48; pe aparate la cat. 
maeștri Ileana Bacoș a riștiigat te 
toate aparatele ; BARA : cat. l-a : 
G. Popescu (Buc.) 8,30; cat. 11-a: 
P. Timotei (C-ța) 9,00; cat. IlI-a:
I. Nițu (Buc.) 9,30; BÎRNĂ; cat.
I- a: C. Anghel (Arad) 15,60; cat.
II- a: P. Timotei (C-ța) 8,20; cat.
III- a: T. Telehoi (C-ța) și C. Băn
cilă (C-ța) 8,55; SOL: cat. I-a :
C. Angliei (Arad) 17,90; cat. Il-a: 
C. Denghei (Sibiu) 8,75; cat. 
IlI-a: I. Runcan (Buc.) 9,20; I- 
NEI.E : cat. I-a: E. Dulea (Ba
cău) 8,70; cat. Il-a: C. Denghei 
(Sibiu) 8,75; cat. Hl-a: T. Tele
hoi (C-ța) 9,25; PARALELE: cat.
I- a: G. Popescu (Buc.) 17,35; cat.
II- a: A. Țăranu (C-ța) 8,95; cat. 
Hl-a: T. Telehoi (C-ța) 8,90; SĂ
RITURI: cat. I-a: C. Anghel (A- 
rad) 16,35: cat. Il-a: T. Mănescu 
(Buc.) 8,55; cat. III-a: I. Nițu 
(Buc.) 8,75; JUNIORI: INDIVI
DUAL COMPUS: cat. I-a: A. 
Molnar (O. Stalin) 105,70; T. Dru
muș (Arad) 100,30; cat. 11-a: C. 
Cernușca (Arad) 77,10; S. Fabri- 
cius (Sibiu) 72,30; M. Weber (Si
biu) 70,25; cat. III-a: S. Seki 
(Citii) 72,75; Gh. Bratu (Bacău) 
70,10; N. Niculescu (Buc.) 65,65; 
cat. juniori: I. Szilagy (S. Mare) 
62,60; C. Drosu (Ploești) 62,35;
A. Cabai (S. Mare) 61.85; PARA
LELE : cat. I-a : A. Molnar (O. S.) 
12.50; cat. Il-a: C. Cernușca (A- 
rad) 8.65: cat. II I-a: S. Seki 
(Cluj) 8,90; cat. iun.: A. Cabai 
(S. Mare) 8.65; SOL: cat. I-a: T. 
Drumu.ș 15,85; ccL Il-a: C. Cer
nușca 8.75; cat. III-a: Z. Burilă 
(Buc.) 9,15; cat. jun.: C. Simio- 
nescu (C-ța) 8.80; BARA: cat. I-a:
A. Molnar 10,75; cat. Il-a: Fabri- 
cius 8,30; cat. III-a: Seki 8,70; 
cat. jun.: Szilagy 8,70; CAL: 
cat. I-a: Drumuș 14,9^; cat. Il-a : 
Cernușca 8,45; cat. III-a: A. Po- 
korski (Reșița) 8,40; cat. jun. : Si- 
mionescu 6,15; SĂRITURI: cat.
I- a : Molnar 16,90 ; cat. Il-a : Cer
nușca 8,60; cat. III-a: Pokorski 
8,70; cat. jun.: Drosu 8,65; INE
LE: cat. I-a: Drumuș 14,45; cat.
II- a: Cernușca 8,50; cat. III-a : 
Seki 9,00; cat. jun.: Simionescu 
8,45.

SEB. BONFFAC1U

(C.C.A.), Gh. Gali + Ion Rusu și 
Jean Calcianu (Metalul Orașul 
Stalin) și Ernest Brezina (Voința 
Orașul Stalin).

Gupa Metalul a revenit asociației 
Dinamo București ai cărei motocî- 
cliști prin locurile ocupate în cele 
15 probe din programul competiției 
au totalizat cel mai mare -punctaj. 
Iată acum clasamentul probelor: 
100 cmc.: 1. Iosif Popa (Dinamo)—• 
Puch; 2. Ștefan Iancovici (C.C.A.) 
Puch; 3. Pavei Gheorghiu (Dinamo 
Buc.) Puch; 125 cmc.: 1. Constan
tin Nedelcu (Dinamo) Puch; 2. Ar
mând Munteanu (C.C.A.) C.Z.; 3. 
Iosif Omăt (Avîntul Buc.) Proto
tip; 250 cmc.: 1. Dumitru Dumitra- 
che (C.C.A.) N.S.U.; 2. Ion Sterba 
(Avîntul Buc.) N.S.U.; 3. Alexan
dru Huhn (C.C.A.) Jawa; 350 cmc.: 
1. Gh. Zdrinca (Dinamo) B.S.A.; 2. 
Ernest Brezina (Voința Orașul 
Stalin) I. J.; 3. Nicolae Popescu
(Progresul Buc.) Jawa; 500 cmc.: 
1. Mircea Cernescu (Dinamo) Tri
umph; 2. Alexandru Lăzărescu 
(C.C.A.) Triumph; 3. Grigore Bere- 
ni (Dinamo) B.S.A.;

350 I.J. Ernest Brezina (Voința 
Orașul Stalin); 2. Emanuel Sempe- 
teri (C.C.A.); 3. Atila Peter (Vo
ința Orașul Stalin).

125 cmc. curse: 1. Constantin Ne
delcu (Dinamo) Puch; 2. Dumitru 
Niculici (C.C.A.) Mondial; 3. Ro
mano Moldovan (C.C.A.) Mondial; 
250 cmc. curse: 1. Matei Traian 
(Dinamo) T.W.N.; 2. Armand Mun-

întrecerile tinerilor înotători din Capital:
Timp de două zile, ștrandul Ti

neretului din Capitală a găzduit 
întrecerile primei etape (raională) 
a campionatului republican de ju
niori și copii. La startul probelor 
s-a prezentat un mare număr de 
înotători ai colectivelor sportive 
bucureștene care au avut o com
portare meritorie. Iată și rezuL 
țațele înregistrate în cele două 
zile de concurs.

ZIUA l-a: 400 m. liber (ju
nioare categoria I-a): 1. Ivonne
Filcoveanu (Tînărul Dinamovist) 
și Elena Ghinea (Progresul) 
6:44,4; 400 m. liber juniori cate
goria Il-a: 1. C. Dumitrescu (T.
D.)  5:33,3: 2. I. Nagv (Voința) 
5:38,8; 3. C. Țintea (MciaM) 5:39,1: 
100 m. liber junioare categoria 
Il-a: Nicoleta Ștefănescu (S.S.T.) 
1:28,0; 2. Eda Yost (Știința) 
1:28,1; 100 m. liber juniori categ.
I-a: 1. Ștefan lonescu (C.C.A.) 
1:06,3; 2. A.Banc < (Dinamo)
1:07,1; 3. Klaus Kovacs (Știința) 
1:08.5: 100 m. fluture junioare 
cat. I: 1. Eleonora Vita»» (Voința) 
1:40,3; 200 m. bras juniori cat.
I- a: 1. A. Botez (C.C.A.) 3:05,2:
2. C. Vlăhuță (T.D.) 3:06,5; 3. C. 
Zotei (Progresul) 3:07.4: 100 m. 
bras junioare II: 1. M. lonescu 
(Progr.) 1:36.6; 2. M. Duhalmu 
(Voința) 1:44.9; 3. C. Burtea (FI. 
roșie) 1:47,4: 100 m.fluture ju
niori II: 1. A. Grințescu (C.C.A.) 
1:30,0; 2. I. Trușcă (Progr.) 
1:31.6; 50 m. fluture fetițe: 1. L 
Rothe (Știința) 45,3: 2. M. Rie
ger (Știința) 47.4; 50 m. liber 
băieți: 1. A. Horacek (Avîntul) 
32,1; 2. G. Poroineanu (FI. roșie) 
32,7; 100 m bras juniori II: 1. 
P. Cheia (Progr.) 1:31,8; 2. C. 
Caracaș (T.D.) 1:34,2; 100 m.
spate junioare II: 1. Elisa beta 
Bratu (Progr.) 1:34,3; 50 m. bras 
fetite: 1. R. lotxten (T.D.) 48.2:
2. Karin Artz (Știinta) 48,6: 50
m. spate fertile: 1. Mihaela Po
pescu (Știința) 41,7: 4 x 100 m. 
liber junioare I: 1. Progresul 
5:53,9: 4 x 200 m. liber juniori I:
l. Voința 10:47.5: 4x50 mixt bă
ieți: 1. Progresul 3:02,6. Ziua a
II- a: 400 m. liber juniori I: 1.
St. lonescu (C.C.A.) 5:28,1: 400
m. liber junioare II: 1. N. Ștefă
nescu (S.S.T.) 7:07.5; 100 m. li
ber junioare II: 1. C. Țintea (Me
talul) 1:06,4; 100 m. liber juni
oare I: 1. A. Justin (C.C.A ) 
1:27,2: 2. Ivonne Fîlcoveanu (T. 
D.) 1:29.7; 200 m. fluture juniori 
I: 1. C. Vlăduță (T.D.) 3:05.1; 100 
m. fluture junioare II: 1. M. Du
halmu (Voința) 1:45,1; 50 m

IsiSormațiâ
Iată cum arată un buletin Pro

nosport cu 10 rezultate exacte la 
concursul Nr. 28 (etapa din 17 iulie 
1955):

I Selecționata divizionară-First
Viena (fotbal internațional) 1

II Anulat
III Iași-Bacău (fotbal ,.Cupa O-

rașelor“ sera I-a) 2
IV Galati-Kîrlad (fotbal „Cupa

Orașelor” seria I-a) 1
V Constan ța-București (fotbal

„Cupa Orașelor” seria Il-a) 1
VT Ploești-Orașul Stalin (fotbal 

„Cupa Orașelor” seria Il-a) x
VII Reșița-Craiova (fotbal „Cupa 

Orașelor” seria Hl-a) 1

Orașul Stall 
teanu (C.C.A.) Jawa; 3. ion Ș 
(Avîntul București) N.S.U.; 
cmc.- curse: 1. Grigore Bereni 
namo) B.S.A.; 2. Gh. Voicu 
(C.C.A.) B.SA.; 3. Mircea Anti 
cu (C.CJk.) Velocette; 500 
curse: 1 .Mircea Cernescu (Dir 
Buc.) Triumph; 2. Nicolae «Nic 
(C.C.A) Nordthon; 3. Pompiliu 
dăchescu (C.C.A.) B.S.A.

500 ataș: 1. Ion Gheorgh 
Constantin Udrescu (C.C.A.) 
umpli; 2. Ion lonescu + Hugo 
Ier (Dinamo) Triumph; 3. Șt 
Gerlei + Florian Golea (Vc 
Orașul Stalin) B.M.W.; 750 ■
1. Gh. Gall + Ion Rusu (Met. < 
șui Stalin) B.M.W.; 2. Mihai 
nescu + Ștefan Turea (C.C
B. M.W.; 3. Ion Spiciu + Ale: 
dru Huhn (C.C.A.) B.M.W.

150 cmc. femei: 1. Venera V 
lescu (Dinamo) C.Z.; 2. No
Klein (Voința București) C.Z. 
Elena Hoța (Locomotiva Bucure
C. Z.

Auto—2 1.: I. Ștefan Bolony ( 
înțf Buc.) B.M.W.; 2. Valentin 1 
țăreanu (Avîntul Bucure
B.M.W.;  3. Ștefan Tomiță (Met: 
Orașul Stalin) B.M.W.

Auto+2 1.: 1. Jean Calcianu (1 
talul Orașul Stalin) Maseratti 
Vasile Condrea (Metalul Ora 
Stalin) Bugatti.

GH ȘTEFANESCl 
N. Dumitrescu, correspond

bras băieți: 1. S. Popescu (C.C./ 
43,2; 2. N. Modreanu (Locomo' 
44,5; 3. V. Popescu (Construe! 
rul) 41.9; 50 m. liber fetițe: 1. .’ 
haela Popescu (Știința) 35,9; 
Ingrid Rothe (Știința) 36,5; 
Astrid Wăchter (Știința) 38,7; L 
m. spate juniori II: 1. Mitu Co, 
stantin (T.D.) 1:21,0; 2. D. K 
mioschi (Progresul) 1:22,6; 3. 
Răducarau (Progresul) 1:23,5; 1 
m. bras junioare I: 1. Maria Ou 
tu (Progresul) 1:37,5; 100 r. 
spate juniori 1: 1. Klaus Kovaf 
(Știința) 1:19,2; 50 m. spate baie 
1. Poroineanu (FI. roșie) 44,1: 4x. 
mixt fetițe: 1. Știința 2:59,
4 x 100 m. liber juniori II: 
Voința 4:47,7; 100 m .spate jun 
oare I: 1. Aritia Chirifescu (F 
roșie) 1:48,9; 50 m. fluture bc 
ieti: 1. Arthur Horacek (Avîntul 
41,1. Concursul de sărituri s- 
terminat cu următoarele rezultate 
fete: 1. Geta Dorobanțu (C.C.A. • 
39,10 pct.; 2. lize Gagesch (A 
vîntul) 38,02; 3. Alice Reesen
berg (Avîntul) 34,54 pct.: băieți 
1. Avram Rothman (Avîntuf 
47,47 net.: 2. G. Baican (Avîn 
tul) 39.93 pct.: 3. P. Decusear;
<Avîntul) 39.33 pct.
CAMPIONATUL CATEGORIEI , 

LA POLO

Știința Cluj — Flamura roșie Ti 
mișoara 11—0 (5—0)

După cum arată și scorul stu 
rienții au cîștigat ușor. Au marea 
Maxim (3). Szabo (3). Danciu (2) 
Doleanu (2) si Gebefiigy. 
Progresul Tg. Mureș — Științi 

București 14—1 (9—0)
Au marcat: Simon (8), Mede 

(2), Roth (2), Retegy și Bordi 
(Progresul) și Marinescu (Ști

ința).
CATEGORIA B.

Locomotiva Cluj — Progresul 
Cluj 7—2 (4—1).

Au marcat: Gherman (3), Toth
(2) , Iordachi, Hațeganu, pentru 
învingători și Szatmari, Kacso 
pentru învinși.

Voința Oradea—Locomotiva Ti
mișoara 8—5 (4—2).

Voința a meritat victoria dato
rită unei mai bune mobilități șî 
precizii în șut.

Voința Timișoara — Știința Ti
mișoara 11—2 (5—-I).

Au marcat Torok (6), Veleu
(3) . Chichin, Botz (Voința) și Cși-' 
rufă, Badea (Știința).

Voința Tg. Mureș—Flamura ro
șie Lugoj 7—0 (4—0)

Pronosport
VIII Arad-Timișoara (fotbal

„Cupa Orașelor” seria IlI-a) 2
IX Cluj-Baia Mare (fotbal „Cupa

Orașelor” seria IV-a) 1
X Tg. Mureș-Oradea (fotbal

„Cupa Orașelor” seria IV-a) x
XI Anulat
XII Anulat
A Anulat
B Anulat
C Anulat
D Știința Cluj-FI. roșie Timișoa

ra (Camp, de polo cat. A) 1
Meciurile din campionatul R. p. 

Bulgaria au fost amînate în mod 
excepțional.

La acest concurs au fost depuse a- 
proximativ 500.000 buletine.



Carnet
CONCURSUL DE VERIFICARE 

A ATLEȚILOR FRUNTAȘI 
Cluj 17 (prin telefon). — Pe 

stadionul din parcul sportiv Dr. 
V. Babeș s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică un concurs de verifi
care a atleților fruntași, în cadrul 
căruia au fost înregistrate o serie 
de performante excelente. Iată re
zultatele obținute : BARBAȚI : 100 
rt.: M. Pop 10,7; St. Prisiceanu 
10,8; L. Marks 10,8; I. Măgdaș 
11,0; 200 m.: L. Marks 22,4; I. 
Măgdaș 22,6; 400 m.: T. Sudri- 
gean 49,2; I. Boitoș 49,4; St. Mi- 
haly 49,8; 800 m.: A. Ursu 1:53.3; 
F. Moscovici 1:53,3; D. Bîrdău 
1:55,9; 1.500 m.: F. Moscovici
3:56,0; D. Bîrdău 3:56,2; 5.000 m.:
C. Grecescu 14:54,8; T. Scelbiski 
15:07,4; I. Bădici 15:08,4; Gr. Co- 
jocaru 15:18,6: I. Pricop 15:24,0; 
110 m. g.: Gh. Stanei ' 15,0; I. 
Wittman 15.4; 400 m. g.: Gh. Stâ
nei 53,8; Gh. Steriade 54,2; lun
gime : D. Petrescu 7,19, (a avut 
toate săriturile peste 7,00); T. Chi
tul 7,09; S. loan 7,09; triplu: T. 
Chitul 14,59; S. loan 14,39; I. Chi- 
ricuță 14,12; C. Poenaru 14,10; 
înălțime: I. Soter 2,00; I. Knaler
l. 95; Al. Merică 1,90; prăjină: Z.
Dragomir 4,00; M. Dumitrescu 
3,90; C. Adler 3,80; greutate: M. 
Raica 15,40; A. Raica 15,27; C. 
Crețu 14,76; N. Ivanov 14,55; disc: 
M. Raica 46,51; R. Coveianu 44,81;
E. Vîlsan 44,14; L. Purdea 40,83; 
suliță: P. Demeter 60,56; A. De
meter 58.59; ciocan : N. Rășcănes- 
cu 56,82; C. Spiridon 54,35; FE
MEI : 100 -m.: Alexandra Sicoe 
12,2 record al R.P.R. egalat; Leti
tia Bardaș 12,3; Claudia Dumi
trescu 12,4; 200 m.: Alexandra
Sicoe 25,6; 800 m.: Edith Treybal 
2:13,6 (la 0,2 sec. de recordul 
tării); Nina Pasciuc 2:15,1; Maria 
Miclea 2:16,1; Marilis Cuțui 2:21,4; 
80 m. g.: Maria Domocoș 12,0; 
Melania Davidovici 12,1; lungime: 
Luiza Pascu 5,26; Sanda Grosu. 
5,19; greutate: Alexandrina Tăna- 
se 12,83; Melania VefrMd2,64; 
disc : Lia Manoliu 43,î3HKelania 

Velicu 39,55 (un rezulraWoarte 
bun!); Paraschiva Lucaci 36,25; 
Luiza Pascu 34,59; suliță: Iîona 
Miklos 41,58; Alexandrina Tăna- 
se 39,37.
FAZA RAIONALA A CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE JU

NIORI
Pe stadionul Tineretului din Ca

pitală ®-.a desfășurat în cursul 
săptămînii trecute taza raională a 
campionatului republican de ju
niori și junioare pe anul 1955. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate:

JUNIORI CATEGORIA I (1'7— 
18 ani): 100 m. V. Luscal (C.C.A.) 
11,9; P. Mănescu (Con.) 11,9; 1.500
m. : L. Borcescu (Con.) 4:15,8: P.
Grigore tLoc.) 4:16,2; lungime: M. 
Trandafilov (T.D.) 5,87; 200 m. 
M. Ursac (Loc.) 23,5; V. Turjan- 
schi (Loc.) 24.2: 800 m.: D. Con- 
stantinescu (T.D ) 2:02.7; 1.500 m. 
obst.: Gh. Benone (St.) 4:53,8;
I. Rîsnoveann (C.C.A.) 4:58 6; disc: 
I. Erdeli (FI. r.) 25,66: 400 m. g.:
D. Mateescu (Con.) 60.7: înălți
me: D. Demetrescu (St.) 1.70;
400 m.: D. Constantinescu tT.D.) 
52,1: E. Constantinescu (T. D.) 
52,5: 3.000 m.: P. Gri core (Loc.) 
9:27.4; pentatlon: V Duțu (Loc.) 
2.017 p.; N. Manolescu (Prog.)

SEIECIIGNATA 
ADMIRA VIENA 15-3

Cu meciul susținut ieri după a- 
miază pe stadionul Republicii, în 
compania selecționatei asociației 
Progresul, echipa feminină de 
handbal Admira Viena și-a în
cheiat turneul întreprins în 
țara noastră. Și în meciul de ieri, 
ca și în celelalte două întîlniri, ta
bela de marcaj a indicat la sfîrșitul 
celor 40 de minute de ioc victoria 
jucătoarelor noastre. De data a- 
ceasta, diferența a fost mai cate
gorică : 15—3 (7—2).

In prima jumătate a reprizei în- 
tîia, jocul a fost echilibrat și nu 
lăsa cu nimic să se întrevadă o 
victorie la scor. Dimpotrivă. Să ne 
amintim doar de fantul că primele 
două șuturi la poartă trase de ata
cantele echipei vieneze au însem
nat tot atîtea nuncte, e drept dato
ria și neatenției nnrtarului nostru 
Irina Naghi. Astfel s-a ajuns ca 
în minutul 12 scorul să fie 2—2. 
A urmat apoi un ounct înscris de 
Lucia Dobre (dirrtr-o lovitură de 
la 13 m) și atto două puncte ’n- 
scrise de iuc?-*'s>-''’e noastre P.ă- 
dureanu ș; U"rnm cu concursul 
portarului Admirai, Tail). De abia 
în ulimele minute a'e reprizei, ju
cătoarele noastre au jucat mai în
chegat. înscriind și golurile cele 
mai frumoase din această parte 
a jocului.

atletic
l. 929 p„; JUNIORI CAT. A Il-a
(15—16 ani): greutate: N. Miu 
(C.C.A.) 13,85; 80 m.g.: O. Korner 
(Loc.) 12,9 suliță: A. Gavril 
(Con.) 29,52; 200 m. F. Dinescu 
(Loc.) 24,00; lungime: D. Gușe 
(Av.) 5.50; 1.000 m.: M. Pexa 
(C.C.A.) 2:48,4; disc: M. Anghalescu 
(C.C.A.) 30,12; 200 m.g.: F. Di
nescu (Loc.) 30,7; înălțime: O. 
Korner (Loc.) 1,64; JUNIOARE 
CAT. I-A (17—18 ANI): disc: N. 
Barbu (FI. r.) 31,49; înălțime: N. 
Barbu 1,35; 100 m. S. Chioseaua 
(St.) 13,2; 400 m.: V. Șeitan
(T.D.) 67,5; lungime: S. Grosu
(T.D.) 5,04; 80 m. g.: M. Femea 
(Prog) 15,6; 200 m.: S. Chioseaua 
(St.) 27,6; pentatlon: Ant. Drago- 
mirescu (Loc.) 2.393 p.; JUNI
OARE CAT. A DOUA (15—16 
ANI: disc: D. Onac (T.D.) 21.26; 
80 m.: G. Lută (Loc.) 11,3; C. Ser- 
ghie (T.D.) 11.4; înălțime: P. Con- 
stantinescu (T.D.) 1,35: lungime: 
G. Lută (Loc.) 4,50; 80 m.:g. P. 
Constantinescu (T.D.) 14,6; suliță: 
M. Iordan (Loc.) 31,53; 200 m.: 
G. Luță (Loc.) 27,8; 500 m.: D. 
Roseti (Loc.) 1:27,1; triatlon: D. 
Roseti (Loc.) 1,320 r>.

CONCURS ATLETIC LA 
CONSTANȚA

Din inițiativa profesorilor de e- 
ducalie fizică din localitate, pe 
Stadionul nou a fost organizat un 
concurs atletic în cinstea Festiva
lului de la Varșovia. Iată rezul
tatele înregistrate: BARBAȚI: 100
m. : P. Peteuilesciu (FI. r.) 11,3;
400 m.: Gh. Hristea (Fi. r.) 55.0;
l. 000 m.: Al. Arhip (FI. r.) 2:42.0
nou record regional; 1.500 m.: AL 
Aihip (FI. r.) 4:15.0; lungime: P. 
Petculescu 6.27; FEMEI: 200 m.: 
Geore-eta Alhu (FI. r.) 28.6; 400
m. : Elena Țmrcami (FI. r.) 68.8; 
înălțime: Stela Gheorghiade (FI. 
r.) 1.40: greutate: Stela Gheor
ghiade 11.46 m

Gheorghe Hristea, coresp.
CONCURSUL ASOCIAȚIEI 

FLACĂRA
Asociația Flacăra a organizat la 

Uioara un concurs atletic cu partici
parea ai!iilor dlin colectivele pro
prii. Iată rezultatele obținute: BĂR
BAȚI: 100 m.: A. Nicola (Ocn.a Mu
reșului) 12,8; 200 m.: I. Eister (Ocna 
Mureșului) și A. Nicola (Ocna Mu
reșului) 25,9: 800 m.: R. Schwet- 
ter 2:19.2; 1.500 m.: R. Schwetter 
(Orăștie) 4:47,4: 3.000 m.: A. Bla- 
pa (Orăștie) 10:54,8: înălțime: E. 
Hennig (Oc. Mureșului) 1.50; FE
MEI: 100 m.: M. Corban 15,7; 
400 m.: A. Coste-a 76,2: 800 m.: A. 
Filip 2:58.3; greutate: E. Turc 9.56. 
ACTIVITATE ATLETICA LA BIS

TRIȚA
In localitate s-a desfășurat de 

curînd o competiție atleticii între 
raioanele: Turda, Dej, Luduș. Bis
trița. Cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate la: BARBAȚI: 
100 m.: N. Busfan (T) 11.4; 110 
m.g.: E. Sălmășin (T) 17,5; 400 
m.: V. Suta (L) 55,9; 3.000 m.-. B. 
Ciobot (T) 9:36,4: lungime: V. 
Plăctntaru (T) 6,70; N. Bustan 
(T) 6.62: nrăjină: C. Cotor (T) 
3.00; FFMEI: 80 m.: M. Mttreșanu 
(T) 11,2; 400 m.: El. Pîrfog (T) 
67.2: lungime: E. Ștefănescu (T) 
4.88: greutate: M. Mures.anu (T) 
10,98; disc: M. Deneș (L) 30,20.

Iosif Ferencz, corespondent

Trogresui-
(7-2), LA HANDBAL.

După pauză, selecționata Progre
sul joacă mai bine. Atacantele, a- 
vînd mai multe resurse fizice și 
tehnice decît adversarele lor di
recte, ajung în poziții clare de șut 
și înscriu punct după punct. Spre 
sfîrșit, jocul se rezumă la duelul 
dintre înaintașele selecționatei Pro
gresul și jucătoarele de la Admira, 
retrase în apărare. In repriza a 
doua, jucătoarele noastre au tras 
de 17 ori la poartă, fată de cele 7 
șuturi ale jucătoarelor vieneze. 
Punctele au fost înscrise de: 
S*arck (min. 1), Jianu (min. 3, 
min. 19, min. 20, min. 38), Pădu- 
reanu (min. 14, min. 32), Windt 
(min. 30. min. 34. min. 39), Oprea 
(min. 22. min 25. min. 36). li
groin (min. 17). Dobre (min. 11). 
pentru Selecționata Progresul și 
Hamp (min. 4). Stroh (min. 6) și 
Migschitz (min. 29) pentru Ad
mira. Iată echipele:

Progresul: Naghi-Ugrom, Schefpn, 
Săiă.geanu. Popescu Neurohr-Stsrck, 
Jianu, Windt. Pădurennu, Dobre. 
(A '•nai jucat: Oprea).

Admira Viena: TaiM-Pol-crnv, 
Snăt, Nemiczrtc. Fenn»iscn. S*ercl- 
Kolar. Migsch’tz, Stroh. Knotzin- 
ger. Hamti. (Au mai jucat: Sat
tler și Pudel).

1. MANOLIU

SELECȚIONATA CATEGORIEI A-FIRST
Stadionul Republicii a fost ieri 

plin, eu mai muit de o oră înainte 
de începerea jocului de fotbal dintre 
First Vienna, una dintre cele mai 
puternice echipe de club austriece, 
campioană a țării sale în acest an, 
și Selecționata Categoriei A din 
țara noastră.

Interesul deosebit pe care l-a sus
citat acest meci a făcut ca peste 
40.000 de spectatori să umple din 
timp tribunele, dornici de a urmări 
în cit mai bone condițiuni întrece
rea acestor două echipe. Se pot ei 
declara mulțumiți după meciul de 
ieri ? Hotărît, da I Pentru că întâl
nirea a avut toate caracteristicile 
unei partide de fotbal care să-i 
mulțumească pe spectatori: s-a ju
cat frumos în cîmp, au abundat fa
zele dinamice și pasionante în fața 
porții, s-au înscris goluri multe (li
nele deosebit de spectaculoase I), 
jocul a fost fair și... a cîștigat la 
un scor concludent echipa noastră! 
Poate că, marea majoritate a spec
tatorilor, a așteptat — totuși — 
mai mult din partea, oaspeților. Și, 
mărturisim, și noi întrevedeam o 
luptă mai echilibrată, un scor mai 
str'ns. Dacă aceste previziuni nu 
s-au adeverit este ațît din cauza 
Jocului lent al liniei de atac vie
neze, cît și din cauza vervei de
osebite a echipei noastre, care a 
reușit — pe alocuri — faze de fot
bal de cea mai bună calitate.

Selecționata noastră a repurtat o 
victorie clară, care s-a conturat 
încă din primele minute ale Jo
cului. Formația romînă a avut o 
apărare fermă, care a știut să in
tervină calm și decis ia incursiu

Schmied, portarul echipei First Vienna și al reprezentativei Austri
ei a avut în jocul de ieri multe intervenții oportune și spectaculoase. 
Iată-l, în fotografia noastră, respingînd o minge înaltă la care a mai 
sărit pentru orice eventualitate, și stoperul Rockl.

(Foto: MAX BANUȘ)

„CUPA
SERIA 1

IAȘI — BACĂU 1-3 (t 2)

Jucătorii orașului Iași s-au pre
zentat slab. înaintașii lor au ratat 
numeroase ocazii clare de gol. 
Reprezentanții orașului Bacău au 
practicat un joc frumos, cu pase 
precise „Ia om“ și au avut o bună 
legătură între compartimente. Au 
marcat: Lupu, Giosanu, Nedelcu, 
pentru învingători și Nistorac (din 
11 m.) pentru învinși.

(Richard Untu și Eugen Ursu
— corespondenți)

GALAȚI - BIRLAD 6-1 (3-1)

Localnicii au fost net superiori, 
terminînd partida cu un scor con
cludent în favoarea lor. Cele 7 
puncte ale întîlnirii au fost înscri
se de către: Bogdan (3), Tudo- 
rache, Cotolea, Niculescu, pentru 
Galați și Gh. Costică pentru Bîr- 
lad. Jocul a fost condus de Iancu 
Frasin (Bacău).

SERIA A Il-a

PLOEȘTI — ORAȘUL STALIN 
1-1 (1-1)

In general, ambele echipe au 
jucat bine în cîmp. In fața porții 
ele n-au reușit să concretizeze de
cît o singură dată fiecare. Totuși, 
se poate spune că echipa oaspe 
a dominat mai mult, prezentînd o 
formație mai omogenă, dar. în a- 
celași timp, ea a ratat situații fa
vorabile de a înscrie. Golurile au 
fost înscrise de către Spiridon 
(Ploești) în min. 7 și Sandu (O- 
rașul Stalin) min. 41. S-au re

nile (destul de rare, dealtfel) ale 
atacanților adverși și un atac care
— jucînd cu fantezie și foarte 
combinativ — și-a creiat foarte 
multe faze de gol. Ajungînd la a- 
cest capitol trebuie să arătăm că 
înaintașii noștri au ratat ieri inad
misibil de mult. In special Ozon 
și Georgescu au pierdut ocazii de 
gol din cele mai clare. Este un as
pect negativ în jocul de ieri al 
selecționatei noastre, care— altfel
— putea cîștiga la și mai mare 
diferență. First Vienna a dovedit 
că este o echipă valoroasă. Austri
ecii au avut unele acțiuni care i-au 
aiătat ca tehnicieni remarcabili, 
au jucat calm, relaxat. Ei n-au in
sistat suficient în acțiun’le la poar
tă, și deaceea n-au periclitat prea 
mult poarta lui Voinescu. Remar
cabil mal ales jocul apărării oas
peților compartiment în care au 
excelat jucători ca Rockl, Koller, 
Nickerl și chiar portarul Schmied, 
jucători de multe ori selecționați 
în reprezentativa Austriei.

Iată acum cele mai semnificative 
momente ale meciului: min. 8: 
Georgescu combină cu Ozon, acesta 
îi pasează din nou iui Georgescu 
și talentatul nostru inter stînga șu- 
tează ia poartă. Schmied, ieșit din 
poartă, atinge mingea dar n-o re- 
șine: 1—0. In min. 13, 20 și 25. 
atacul nostru ratează, prin Ozon 
și Georgescu, posibilitatea de a 
mări scorul. Urmează o perioadă 
de joc mai echilibrat, în timpul 
căreia'*(min. 27), Buzek scapă sin
gur dar trage în Voinescu. In min. 
34, în urma unei pătrunderi a lui 
Georgescu, Ozon înscrie cu un șut 

ORAȘELOR” LA FOTBAL
marcat : Popa. Rădulescu, Sandu, 
Dănciulescu (Orașul Stalin) și Io- 
nescu, Rusu, Nicolae, Spiridon 
(Ploești).

(Florian Albu și Ion lordache
— corespondenți)

CONSTANȚA — BUCUREȘTI 
2-1 (1-0)

Meci echilibrat și cîștigat la li
mită datorită unei mai bune pre
gătiri fizice. Pentru constănțeni 
Pîrvu a înscris de două ori (în 
min. 12 și 52). Pentru bucureșteni 
Voica (în min. 46).

SERIA A IlI-a

REȘIȚA — CRAIOVA 2-1 (0-0)

O partidă frumoasă, cu faze di
namice și joc bărbătesc care a 
plăcut celor peste 3.000 spectatori. 
Cele două puncte ale învingători
lor au fost realizate de către Jo- 
jart 1 (în min. 50 și 56). Sin
gurul gol al craiovenilor a fost 
obținut de către Lambru (în min. 
59). Au ieșit în evidență: Poto- 
ceanu, Oșan, Husek, Jojart I și 
Jojart II (Reșița) și Dumitrescu, 
Lambru, Spiru (Craiova).

(Iancu Plăvițu—corespondent)

ARAD — TIMIȘOARA 0-1 (0-0)

Prima repriză a acestui meci a 
fost foarte echilibrată, apărările 
ambelor echipe reușind să stăvi
lească atacurile adversarilor. In 
partea a doua a întîlnirii, timișo
renii au acțiuni ofensive mai or
ganizate și astfel ei reușesc să 
obțină singurul punct al partidei

VIENA 5-1 (2-0)
puternic, de la 6—7 metri: 2—0. 
In min. 40, ratează Mihai. In ge
neral, repriza a aparținut echipei 
noastre.

La reluare, Selecționata atacă 
insistent. Ratează Ozon (min. 49) 
și îl imită Menasse (min. 50). Cu 
un șut tras prin surprindere, de la 
25 de metri, Mihai înscrie specta
culos, ureînd scorul: 3—0. O ac
țiune a lui First Vienna la poarta 
noastră aduce reducerea scorului: 
la o bîlbîială a apărării, Schwei
ger înscrie în poarta părăsită de 
Voinescu : 3—1. In min. 70, la o 
centrare a lui Petschovschi — care 
ieri s-a remarcat printr-un joc con
structiv — mingea ajunge la Mihai 
și acesta. cu un șut sec, sub bară, 
marchează: 4—1. După o nouă 
mare ratare a lui Ozon, asistăm 
fn minutul 75 la unul din cele mal 
frumoase goluri pe care le-am vă
zut în ultimul timp: Ene II îi 
„pune“ o minge Iul Călinoiu și a- 
cesta cu un șut fulgerător de la 
peste 25 de metri trimite impara- 
bil, la „păianjen", pecetluind scorul 
final: 5—1. Cu cîteva minute îna
inte de sfîrșit, Georgescu trimite 
pe iîngă poarta goală iar Ene II 
zguduie bara cu un șut puternic.

Semnificativ este raportul de cor- 
nere: 13—2 pentru Selecționata ca
tegoriei A.

Voinescu nu prea a avut ce a-- 
pâra. Apărarea imediată a cores
puns. Androvici a avut intervenții 
calme și sigure. Halfii, mai buni 
în repriza secundă. îmbucurătoare, 
comportarea atacului, în care — la 
un moment dat — jucau trei tineri 
din echipa de Juniori (Copil. Ene 
II, Georgescu). Rutina șî experien
ța lui Ozon, Petschovschi, Mihai 
s-au completat bine cu elanul, a- 
cestora.

Din formația oaspe, am reținut 
în special pe Rockl, Nickerl. Kol
ler, Menasse. Portarul Schmied a 
reținut cîteva goluri gata făcute.

Selecționata cat. A: Voinescu- 
Băcuț I, Androvici, Szoke-Călinoiu, 
Pereț-Copil III, Petschovschi, Ozon 
(din min. 75, Ene II), Georgescu, 
Mihai.

First Vienna : Schmied-Umgeher, 
Pockl, Nickerl-Koller, Schweiger- 
Grohs, Menasse, Buzek, Jericha, 
Pichler. (Au mai jucat: Suhs ți 
Pribil).

O notă discordantă a constituit-o 
arbitrajul lui Ilie Drăghici. Ei a 
dat o serie de decizii care au stîr- 
nit — pe drept — protestele pu
blicului. Arbitrul I. Drăghici a re
fuzat oaspeților un ,.11 metri" per
fect valabil și i-a dezavantajat și 
în unele faze de ofside Tn acestea, 
cu „concursul" arbitrilor de linie 
T. Firan și T. Astaloș.

RADU UR7.ICF.ANU

(în min. 72) prin Szekely, care 
de altfel le-a asigurat și victoria. 
Au fost mai buni : Sziklay, Aoter, 
Florescu, Szekely (Timișoara) și 
Izghireanu, Ierger, Cazan, Faze- 
kaș (Arad). A arbitrat Crețu 
(Brad).

(Ștefan Weinberger —. 
corespondent)

SERIA A IV-a

CLUJ — BAIA MARE 2-0 (0-0)

In prima repriză, fotbaliștii clu
jeni au dominat — ca de altfel în 
întregul meci — dar ei nu au pu
tut realiza nici un punct datorită 
apărării prompte a băimărenilor. 
După pauză localnicii insistă mai 
mult în atac și reușesc să intro
ducă balonul în poarta oaspeților 
de două ori, prin Covaci în min. 66 
și Bărbosu în min. 73. Evidențiem 
pe Covaci, Dascălu, Di Bernardo, 
Chiriță (Cluj) și Nagy, Telegdi 
(Baia Mare). A arbitrat Bodo (Tg. 
Mureș).

(I. Orban — corespondent),

TG. MUREȘ—ORADEA 1-1 (0-0)

Intîlnirea s-a desfășurat pe o 
ploaie continuă. Deși controlul ba
lonului s-a efectuat cu greutate, 
jccul a fost de un nivel destul de 
ridicat și cu multe faze specta
culoase. Golurile au fost marcate 
de către Szighiarto (Tg. Mureș)J 
și Pantici (Oradea). S-au re
marcat : Bucur, Szaloni, Tordaî
și Pantici (Oradea) și Meszaros, 
Moldovan, Kiss, (Tg. Mureș). Par
tida a fost condusă de către Er
nest Palko (Cluj).

(Virgil Fodor — corespondent)



Concursul atletic internațional de la Londra
D. Zamfir învingător în proba de aruncarea suliței

Wiesenanayer, Op-rîș, Save! Dumitru s-au clasat 
pe locurile doi

LONDRA 16 (prin telefon). Tri
bunele lui White City Stadium din 
Londra au fost neîncăpătoare pen
tru marele număr de spectatori care 
au ținut să asiste la desfășurarea 
întrecerilor din ziua Ii-a a tradițio
nalului concurs atletic internațional.

Probele au început dimineața la 
ora 11 cu disputarea semifinalelor 
probei de 100 yarzi (91,44 m.). Și 
de data aceasta, ca și în prima zi, 
a bătut un vînt puternic din față, 
care a influențat în mod direct re
zultatele. Prima semi finală aduce 
«rima surpriză a zilei: favoritul 
cursei Brian Shenton este eliminat, 
clasîndu-se al IV-lea. Iată rezul
tatele: 1. Thomas (Anglia) 10,0; 2. 
Sandstrom (Ang.) 10,1; 3. Olovu 
(Nigeria) 10,2; 4. Shenton (Ang.) 
10,3; 5. Stoenescu (R.P.R.) 10,4. O 
mare surpriză este înregistrată și 
în cea de a doua semifinală: George 
Ellis (al treilea clasat la 100 m. la 
campionatele europene din 1954), 
alt favorit al cursei, este eliminat. 
Iată rezultatele: 1. Wiesenmayer 
(R.P.R.) 10,3; 2. Young (Ang)
10,4; 3. Holtun (Ang.) 10,4; 4. Ellis 
(Ang.) 10,4; 5. Fontyn (Ang.) 10,5 
(acesta obținuse cel mai bun rezul
tat în serii: 9.9 sec.).

Finala a prilejuit o luptă foarte 
dîrză pe care, telefonic, Ion Wiesen
mayer ne-a descris-o astfel : „Ne-am 
așezat în gropi cei șase finaliști. 
Au urmat comenzile de plecare. 
După comanda gata, în loc să mai 
țină timpul obișnuit de 2-3 sec. 
starterul a dat plecarea imediat. Ne 
fiind încă pregătit, eu am rămas 
puțin în gropi. La 60-70 de yarzi, 
eram pe locul 5 în cursă. Am făcut 
eforturi mari pentru a putea reface 
handicapul întîrzierii fa start și for- 
țînd puternic i-am ajuns pe cei din 
față. Am avut impresia chiar că am 
și cîștigat. Dar am fost totuși al 
doilea (nu a existat o fotografie a 
cosirii!). REZULTATE: 1. Roy 
San/lctr^m 10 0; Wiesenmayer 10,1;

Turneul internațional
PRAGA 17 (Prin telefon). Cu ex
cepția probelor de simplu bărbați 
și dublu mixt care se vor desfă
șura astăzi după amiază, la toate 
celelalte probe se cunosc învingă
torii turneului internațional de la 
Praga.

Sîmbătă, s-au desfășurat semi-fi- 
nalele Ia proba de simplu bărbați. 
In prima semi-finală, Javorsky a 
întrecut destul de ușor pe jucăto
rul maghiar Asboth. Jucătorul ce
hoslovac a dovedit că este bine 
pregătit din punct de vedere tizic 
și are cunoștințe tehnice avansate. 
Victoria i-a revenit cu cu scorul 
de 3—0 (6—3, 6—3, 6—2).

In cealaltă semi-finală, Adam 
(R.P.U.) a întrecut în 5 seturi pe 
Zabrodsky (R. Ceh.). Scorul întîl- 
nirii a fost • 4—6, 6—4, 3—6, 6—0, 
6—4

Tot sîmbătă, s-a desfășurat fina
la probei de dublu femei. Perechea 
maghiară Kormozi + Javori a ’n- 
trecut pe I'uzejovova + Karmazi
nova cu scorul de 6—0, 3—6, 6—I.

Duminică s-au desfășurat finalele 
la probele de simplu femei și du
blu bărbați. In întîlnirea finală la 
proba de simplu femei, jucătoarea 
maghiară Kormozi a întîlnit pe 
Puzejovova (R. Ceh.) Mai tehnică

Thomas 10,1; Holtun 10,1; Olovu 
10,3; Young 10,4.

In finala probei de 120 yarzi gar
duri Ion Opriș a condus pînă la 
gardul 9. La ultimul gard a fost 
însă ajuns de Parker (al doilea cla
sat la camp. europene de la Berna) 
și întrecut pe porțiunea de plat. 
REZULTATE: 1. Parker (Ang.)
14,6; 2. Opriș (R.P.R.) 14,6; 3. Hil
dreth (Ang.) 14,7; 4. Higham
(Ang.) 14,8; 5. Vine (Ang.) 14,9; 6. 
Kinsela (Irlanda), 15,2. Proba de 
aruncarea suliței s-a încheiat cu 
splendida victorie a reprezentantu
lui nostru Dumitru Zamfir, care, a 
obținut ce! mai bun rezultat al său, 
aruneînd 67,89 m. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Tucker (Ang.) 
64,23 și Cullen (Ang.) 62,59.

In întrecerea finală la 440 yarzi 
garduri (402,34 m.) Ilie Save! s-a 
clasat al doilea cu 52,6 (timp real 
pe 400 m.g. ar fi fost deci 52.4-52,5 
sec.). Primul a fost englezul Bob 
Shaw (al 5-lea la europene) cu 
52.2, iar al III-lea, Farrel cu 52,9.

Alte rezultate: 880 yarzi (804,67 
m.) Johnson (Ang.) 1:51,4; Hen
derson (Ang.) 1:51,4; Douglas 
(Ang.) 1:51,9; 220 y. (201,17 m.): 
Eilis (Ang.) 22,0; Sandstrom 
(Ang.) 22,1; Anderson (Ang.) 
22,1; Ruddy (Ang.) 22,1; 1
milă (1.609,35 m ); Hewson (Ang.) 
4:05,4; Wood (Ang.) 4:06,2; Jack- 
son (Ang.) 4:086; 3 miile (4.828 
m.); Chataway (Ang.) 13:33,6; Hu- 
ultat (Ang.) 13:37,0; Barrett (Ang.) 
13:46,6; 440 y. (402,34 m.): Fryer 
(Ang.) 47,7; Wheeler (Ang.) 47,7; 
Higgins (Ang.) 48,5 3.000 m.
obst: Disley (Ang.) 8:56,6 record 
englez; Brasser (Ang.) 8:59,0; lun
gime: Olovu (Nigeria) 7,37; înăl
țime: Peters (,Ang.) 1,906; Okuwobi 
(Nigeria) 1,906; triplu: Wilmshurst 
(Ang.) 15,18; Engo (Nigeria) 14 98; 
disc: Pharaoh (Ang.) 47,76; Carr 
(Ang.) 44,53; ciocan: Douglas
(Ang.) 56,55; C. Dumitrescu 
(R.P.R.) 54,92 m.

-■&-C5P*---------------------

de tenis de la Praga
Kormozi a cîștigat întîlnirea eu 
scorul de : 6—4, 2—6, 6—3.

Proba de dublu bărbați a reve
nit jucătorilor cehoslovaci Javor
sky și Zabrodsky. Intîlnind în fi
nală pe Huber (Austria) + Becka 
(R Ceh.) cuplul cehoslovac a ter
minat victorios după o luptă dîrză. 
Scor final; 3—6, 6—3, 3—6, 7—5, 
6-4.

ZDENEC PAULU •»

Atleții polonezi
au concurat la Oslo

Varșovia 17 (prin telefon). At
leții fruntași din R.P. Polonă au 
participat la un concurs atletic 

desfășurat la Oslo. Cu acest pri
lej atletul polonez Rut a stabilit 
un nou record al țării sale la pro
ba de aruncare a ciocanului. El s-a 
clasat pe primul loc cu o perfor
manță de 60,15 m. Pe locul doi 
s-a clasat atletul norvegian Stran- 
dli cu o aruncare de 59,88 m.
Miercuri și joi, atleții polonezi vor 
participa la un concurs atletic care 
se va desfășura la Copenhaga

TURNEUL DE LUPTE DIN CADRUL FESTIVALULUI

" întilniri
— Japo- 
din lume

Meciurile de lupte libere oferă totdeauna prilejul unor 
deosebit de spectaculoase. Iată o fază din întîlnirea U.R.S.S. 
nia; cela două echipe considerate printre cele mai puternice 
se vor întrece din nou In cadrul Festivalului.

Atletul cehoslovac Merta 
a stabilit wi nou record european 

la aruncarea discului
PRAGA 17 (prin telefon). — 

In localitatea Breznice de lîngă o- 
rașul Plzen s-.a desfășurat ieri un 
concurs la proba de aruncare a 
discului, dotat cu „Marele Premiu 
al R. Cehoslovace la aruncarea 
discului". Cu acest prilej, atletul 
cehoslovac Meria a stabilit un nou 
record al Europei la acesta probă. 
Performanța sa este de 56.47 m.

★
Un lot de atleți cehoslovaci s-a 

deplasat în Finlanda, pentru a 
participa la mai multe concursuri, 
alături de alți atleți de frunte. In 
orășelul Toornio, atleții ceho
slovaci au terminat victorioși în 
toate probele în care au concurat. 
La aruncarea discului, Cihak a în
registrat o performanță de 50,70 
m. Atletul Mracek a sărit la pro
ba de triplu salt 14,42 m. iar la 
săritura în înălțime 1,88 m. La 
greutate, atletul Stoklasa a înre
gistrat 15,38 m. Tot în cadrul a- 
cestui concurs, atletul american 
Courtney a alergat 800 m. în 
timpul de 1:43,8.

In localitatea Koola, atletul fin
landez Landstrom a realizat un 
nou record 
cu prăjina, 
de 4,47 m.
ciocanului a
rican Bachus cu o performanță de 
58,55 m. Pe locul doi s-a clasat 
Maca (R. Ceh.) cu 56,64 m. Proba 
de aruncare a suliței a revenit a- 
tletului finlandez Lepeoen. Perfor
manța realizată de el a fost de 
72.89 m. Pe locul 4 s-a clasat a- 
tletul cehoslovac Perek, cu o per
formanță de 62,74 m.

european la săritura 
Performanța sa este 
Proba de aruncare a 
revenit atletului ame-

redacției 
i“ al ce-

Un corespondent al 1 
„Buletinului de Informații’ 
lei de a doua ediții a Jocurilor 
Sportive ale Tineretului s-a adre
sat președintelui secției poloneze 
de lupte, Waclaw Ziolkowski, ru- 
gindu-1 să-i împărtășească unele 
păreri asupra turneului de lupte 
care va avea loc la Varșovia.

— Care sînt echipele așteptate 
să participe la competiții?

— Pînă în prezent au răspuns 
afirmativ, și probabil că vor fi re
prezentate la jocuri, federațiile 
respective din următoarele țări: 
Belgia, Cehoslovacia, Egipt. Fin
landa, R.D. Germană, Marea Bri- 
tanie. Ungaria, Iran, Japonia, Lu
xemburg, Norvegia, Romînia. 
Uniunea Sovietică, Turcia și Bul
garia.

Din cele expuse de Waclaw Ziol
kowski aflăm în continuare că

turneul de lupte va avea loc între 
3—10 august, în Saila Tineretului 
din marea Casă de cultură a ca
pitalei R.P. Polone. De la 3—5 
august vor avea loc întrecerile de 
lupte libere, iar după o zi de 
odihnă vor începe cele clasice.

Sala Tineretului este foarte bine 
amenajată, fiind dotată cu toate 
instalațiile necesare bunei desfă
șurări a unui turneu de asemenea 
amploare. In momentul de față se 
lucrează la instalarea sistemului 
de semnalizare electrică, indispen
sabil unui arbitraj de lupte.

Atît întrecerile de lupte clasice, 
cît și cele de lupte libere, se vor 
desfășura în conformitate cu regu
lamentul Federației internaționale 
de lupt?.

Sportivii polonezi, conștienți de 
Importanta competiție care le stă 
în față, au început pregătirile 
din vreme. Din Iot nu linsese cu- 
noscuții luptători Sznajder, To- 
bola și Kasperczvk. Alături de ei 
își pun la punct ultimele antrena
mente numeroși tineri. Echipa R.P. 
Polone va prezenta 16 concurenți 
la turneul de lupte Where și 16 la 
turneul de lupte clasice.

In timpul întrecerilor va fi con
stituit un juriu internațional. Ar
bitrii principali sînt: Waclaw Zol
kowski (lunte clasice) și Andrzej 
Ostrowski pentru lu otel? libere. în
trecerile vor fi conduse de 20 ar
bitri polonezii și de cite un arbi
tru din fiecare țară participantă la 
turneu.

Un amănunt: programul turneu
lui și toate formele necesare com
petițiilor sînt pregătite dună ex
periența ultimelor întreceri din 
cadrul campionatului mondial, des
fășurat recent la Karlsruhe în Ger
mania Occidentală

Fotbalul peste hotare
Cîteva declarații despre valoarea excepțională a fotbalului sovietic

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : Au trecut mai 
mult de trei luni de la începerea 
actualului sezon de fotbal și echi
pele sovietice au disputat pînă în 
prezent 35 de întilniri internațio
nale. Următoarele întilniri vor a- 
vea loc în compania cunoscutei 
echipe profesioniste engleze Wol
verhampton Wanderers, a echipei 
reprezentative a Republicii Fede
rale Germane, campioană mondia
lă, a echipei R. P. Ungare, cam
pioană olimpică și a fotbaliștilor 
indieni.

In ultimele zile, diferite echipe 
sovietice au susținut jocuri inte
resante cu echipe puternice din 
Iugoslavia, Elveția și Italia. Un 
corespondent al ziarului „Trud“ a 
luat un interviu i 
din aceste cluburi, 
ani, am venit din 
unea 
Zlatko 
„Partizan"

Sovietică, -
Ceaikovski, 

Belgrad,

unor sportivi
După nouă 

în Uni- 
declarat

»»•
nou

a
din echipa 

unul J;“din cei

Cupa Europei centrale la fotbal
Duminică s-a disputat ia Praga 

prima întîlnire din cadrul semifina
lelor Cupei Europei Centrale. Cu 
acest prilej s-au întîlnit cele două 
echipe cehoslovace U.D.A. Praga 
și Slovan Bratislava. După o între
cere disputată meciul s-a terminat 
cu un scor alb 0—0 deși echipa

a înfost superioară 
revanșă dintre aceste 
disputa joi la Bratis-

pragheză 
cîmp. Meciul 
echipe se va 
te va.

Astăzi are 
ma întîlnire _
și Honved, în cadrul aceleiași com
petiții. întîlnirea revanșă dintre a- 
ceste echipe va avea loc sîmbătă.

loc la Budapesta pri- 
d intre Voros Lobogo

9 De curînd au luat sfîrșit la Mta- 
eon campionatele de gimnastică ale 
Franței. La bărbați, victoria a reve
nit lui Michel Mathiot, iar la femei, 
gimnastiei Daniele Sicot.

H La Stuttgart s-au desfășurat 
campionatele europene de tenis de 
masă rezervate juniorilor. La proba 
de simplu bărbați titlul de campion 
a fost cîștigat de jucătorul Burger 
(Germania occidentală) care a învins 
în finală pe francezul Garnier cu 
•corul de 2-0 (25-23. 21-1S).

■ La Plzpn s-a desfășurat campio- 
naiul R. Cehoslovace la tir, proba de 
talere. Titlul de campion a reve
nit trăgătorului Capek care a totali
zat 276 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat: Milcsik 276 p., Veverka 270. 
Zavazal 26U p. Pe echipe, victoria a 
revenit sportivilor din orașul Hra- 
dec Kralove care au totalizat 683 p.

In orașul Leipzig s-a desfășurat 
meciul de box dintre reprezentati
vele Dinamo (R.D. Germană) și 
Gwardia (R.P. Polonă). M’eciul s-a 
terminat cu un rezultat de egalitate 
10-10.

a La Varșovia s-a desfășurat cam
pionatul ciclist de fond. La între

PE SCURT
cere au participat cei mai uuni ru
tieri polonezi. Victoria a revenit ci

clistului Krolak care a parcurs cei 
200 km. în 5:39,29. Pe locurile ur
mătoare s-au ciasat Hadau-k ș» Kla- 
binski care au avut același timp cu 
învingătorul.

H Tot la Varșovia s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de hochei 
pe iarbă dintre reprezentativele R.P. 
Polone și Austriei. Această întîlnire 
a constituit o verificare- a echipei 
polone înainte de începerea turneu
lui din cadrul Jocurilor Internațio
nale Prietenești. Victoria a revenit 
sportivilor polonezi cu scorul de 4-0 
(2-0).

n Echipa cehoslovacă de fotbal 
Ruda Hvezda din Bratislava a jucat 
sîmbătă la Krakovia unde a întîlnit 
echipa Gwardia. Jucînd mai bine 
fotbaliștii cehoslovaci au cîșt-gat cu 
scorul de 5-1 (3-1).

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
Duminică s-a desfășurat cea de a 

X-a etapă din Turul ciclist al Fran
ței. Etapa Monaco-Marseille (241 km.) 
a fost cîștigată de ciclistul francez

Lucien Lazarides cu timpul de 6h 
45 min. 12 sec.

in același timp cu învingătorul a 
sosit și cel de al doilea clasat Alo
mar (Spania). Pe locul III s-a cla
sat Buchomet (Franța) cu 6:46,36 ur
mat de compatriotul său Tarrigade 
cu 6:49.55.

In urma acestei etape, clasamentul 
general individual a rămas neschim
bat. Pe locul I se află francezul 
Antonin Roland cu 63:43,49, urmat 
de italianul Fornara cu 63:55,52. Pe 
locul iii se află Louison Bobet cu 
63:56.22 urma: de Gaul (Luxemburg) 
la 23 secunde.

CÎTEVA REZULTATE EXCELENTE 
LA ATLETISM.

In cadrul unui concurs internațio
nal desfășurat la Oslo, s-au înregis
trat o serie de rezultate valoroase. 
In prdba de 3.000 m. obstacole fin
landezul Karvonen a’ realizat exce
lentul timp de 8:45,4. Un rezultat 
bun a obținut și danezul Nilsen, pe 
1.500 m. plat: 3:44,2. Pe locul II s-a 
clasat atletul Siegfrid Hermann

(R.D G.) cu 3:44.4 (nou record), iar 
pe locul III alergătorul polonez 
Chromik 3:44,8 (record polonez). Arun
carea suliței a fost ciștigată de 
Sidlo (R.P, Pol.) cu 79,07 m. care l-a 
întrecut pe suedezul Danielsson 
(74,80 m.).

In cadrul competiției Cupa Păcii, 
disputată sîmbătă și duminică la 
Budapesta, o serie de atleți maghiari 
au obținut rezultate excelente. Iată 
cîteva din aces‘ea: BĂRBAȚI. Greu
tate: Mihalfi 16,26 m. (record): pră
jină: Homonay 4,35 m. (record); 100 
m. Goldovany 10,5: Csany 10,6, Sebes- 
tyen 10.6: 400 m.: Adamik 48.1: lun
gime: Foldessi 7,55 m. Iakapfi 7,40 
m.: 3.000 m. obstacole: Dehen 8:52,4, 
Rozsnoyi 8:52,6: 1.500 m.: Iharos 
3:46,4: disc: Szecsenyi 53 45 m., So- 
lyom 50,64 m.: triplu salt: Bolyki 
14,74 m.: 409 m. g.: Lipăi 53,5 : 800 
m.: Rozsavolgyi 1:50,1: ciocan: Ne
meth 58,21 m.: 5.C00 m.: Kovacs
14:25,6: FEMTEI: lungime: Gyarmati 
5,90 m., Penzes 5,74 m.: 80 m.g.:
Gyarmati 11,3: disc: Seredi 42,44: 200 
m. Greninger 24,1: 860 m.: Kazi
2:11,7: 103 m.: Neszmelyi 11,8 (record 
egalat): înălțime: Kerlesz 1,59 m. 
(record junioare egalat): suliță : Vigh 
46.81

mai buni mijlocași din lume, de 
peste 50 de ori selecționat în e- 
chipa Iugoslaviei. înainte de toate, 
a adăugat Ceaikovski, aș dori să 
exprim mulțumirea mea pentru 

primirea călduroasă ce ni 
cut în Uniunea Sovietică.
va este un oraș minunat și ama
torii entuziaști de fotbal sînt specta
tori imparțiali. Am jucat fotbal în 
Europa. Asia, Africa și America 
de Sud, dar pot spune fără rezer
ve că echipa „Spartak" din Mos
cova are o înaltă clasă 
țională".

Antrenorul echipei F. 
sanne, Fernand Jackard, 
primat mulțumirea față 
talitatea cu care jucătorii 
țieni au fost primiți în Uniunea 
Sovietică. „Fotbaliștii ruși — a 
continuat el — sînt talentați, iar 
antrenamentul lor metodic le per
mite să aibă o excelentă condiție 
fizică în tot timpul meciului. Am 
urmărit cu interes și cu mullă plă
cere meciul dintre „Spartak" Mos
cova și F. C. Milano. A fost un 
spectacol fotbalistic excepțional. 
„Spartak" a dominat categoric jo
cul și după părerea mea ar fi 
putut cîștiga chiar cu scorul de 
5 sau 6-0.

Antrenorul echipei F. C. Milano, 
fostul internațional Ettore Puri- 
celli, a spus : „Dați-mi voe să de
clar că admirăm mult Moscova cu 
oamenii ei primitori și viața care 
pulsează din plin pe străzile ei 
minunate. Și acum să ne referim 
la întilnirile noastre. „Spartak" 
este o echipă formidabilă, un fi 
armonios, alcătuit din veritabili 
maeștri ai fotbalului ca Netto, 
Salnikov, Parșin și ceilalți. „Spar
tak" ne-a dat o adevărată lecție 
despre ce însemnează atacul și 
apărarea în fotbalul modern. A- 
ceastă echipă este una dintre cele 
mai puternice din lume .și o feli
cit încă odată pentru victoria re
purtată asupra 
Milano".

s-a fă- 
Mosco-

interna-

C. Lau- 
și-a ex- 
dc ospi- 

elve-

echipei F. C.

(Agerpres).

unional de fot-

★
MOSCOVA 16 

TASS transmite :
In campionatul 

bal, fruntașa clasamentului „Dina
mo" Moscova a întîlnit echipa „A- 
ripile Sovietelor" Kuibîșev. Dina- 
moviștii au desfășurat un joc spec
taculos obținînd victoria cu 2-0

In clasament, „Dinamo" Mosco
va are acum 23 puncte din 28 
posibile.
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