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O ZILE Pimng^e&W) Conferința de la Geneva
a șefilor guvernelor celor patru puteri

Mai sint 10 zile pină la Festival... Cu cit se apropie marea sărbă
toare. pregătirile tineretului nostru se întețesc. Se pregătesc oare 
pentru Festival numai sutele de componenți ai echipelor culturale șj 
sportive, numai delegații, pe care în aceste zile și-'i aleg din rîndu- 
rile lor, tinerii de la orașe și sate? Nu, de bună seamă. Festivalul 
este sărbătoarea fiecărui tinăr. In zilele minunatei intilniri de la 
Varșovia, fiecare tinăr din țara noastră se va simți părtaș la această 
sărbătoare, iar pînă atunci toate gîndurile, toate realizările sint în
chinate Festivalului.

Deschidem rind pe rind scrisorile venite la redacție din toate col
țurile țării. Ne scriu corespondenții vechi alături de tineri care sint 
la prima scrisoare adresată ziarului. Conținutul scrisorilor pare ase
mănător la prima vedere. Pregătiri pentru Festival... Dar cit de multi
ple forme îmbracă aceste pregătiri, în cite chipuri deosebite știu ti
nerii sportivi să Mimpine Festivalul! lată numai citeva..:

ORAȘUL STALIN. Sectorul 
tratament al uzinelor de tractoare 
„Ernst Thâlman“ este unul din 
sectoarele importante ale uzinei. 
Aici lucrează cot la cot cu maiș
trii încercați, tineri care se stră
duiesc să-și însușească tot mai 
bine meșteșugul. Printre ei se 
află și călitorul Constantin Si- 
mion, în vîrstă de 17 ani.

In cinstea Festivalului, călito
rul fruntaș Simion Constantin a 
depășit zilnic norma cu 30%. Tot
odată, alături de alte sute de ti
neri din uzină el a participat la în*  
trecerile de fotbal, volei și atle
tism din cadrul Concur surlier 
Sportive ale Tineretului.

★
MIERCUREA CIUC. Cu o lună în 

urmă au început lucrările de a» 
menajare a unei baze sportive 
complexe.

Sportivii de la Voința s-au an
gajat să construiască această 

bază sportivă prin muncă volun
tară și din resurse locale. Astăzi, 
alături de alte realizări, pe care 
tineretul nostru sportiv ie închină 
Festivalului, poate fi numărată 
la loc de cinste și noua bază 
sportivă din Miercurea Cipc. Ea 
cuprinde un teren de 120 m. lun
gime și 50 m. lățime, împărțit în 
trei porțiuni. Pe prima porțiune 
sint amenajate terenuri dte volei 
și baschet, pe cea de a doua un 
teren împrejmuit permite practi
carea în bune condițiiuni a teni
sului, iar pe cea de a treia se vor 
putea desfășura întreceri ale at- 
leților și gimnaștilor. In timpul 
iernii, terenul va putea fi folosit 
ca patinoar. In fruntea sportivi
lor participant Ia această acțiune 
z stat tehnicianul Ios»f Bodo de 
la cooperativa „23 August", pre- { 
ședințele colectivului sportiv Vo
ința Miercurea Cluc.

(După corespondențele primite 
de la Al. Dincă și Nerva Popa)

GENEVA 19 (Agerpres).— TASS 
transmite:

In dimineața zilei de 19 iulie, 
miniștrii Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței, 
care participă la conferința șefilor 
guvernelor celor patru, s-au întru
nit în prima lor ședință.

La ședință au participat: din 
partea U.R.S.S., V. M. Molotov, 
din partea S.U.A.: .1. Dulles, d:n 
partea Angliei: H. Mc. Millan, iar 
din partea Franței: A. Pinay.

Au asistat consilieri și experți 
ai celor patru delegații. A fost e- 
xaminată problema ordinei de zi 

a ședinței conferinței șefilor gu
vernelor din după amiaza zilei de 
19 iulie.

Miniștrii au adoptat în unanimi

In întâmpinarea
Berlin 20 (Agerpres) PAP tran

smite :
La cea de a doua ediție a In

tilniri lor sportive internațional» 
prietenești de la Varșovia 
R.D.Germană va fi reprezentată de 
• delegație cuprinzînd 502 persoa
ne. Sportivii germani vor lua parte 
la toate disciplinele prevăzute în 
programul concursurilor, cu excep
ția tirului cu arcul.

★

Viena 20 (Agerpres) PAP tran
smite :

Organizațiile sportive din Aus
tria au anunțat participarea la 
Intîlnirile sportive ale Festivalu'ui 
a unui însemnat grup de sportivi. 
Din delegația sportivilor austriaci 
vor face parte 25 de călăreți, 7 

înotători, 3 săritori de la trambuli- 

tate hotărîrea ca pe ordinea de zi 
a ședinței din 19 iulie să fie in
cluse patru probleme, despre care 
s-a vorbit în declarațiile făcute de
șelii guvernelor tuturor celor patru 
puteri în ședința din 18 iulie și 
anume :

1. — Problema germană
2. — Problema securității euro

pene.
3. — Problema dezarmării
4. — Problema dezvoltării con

tactului dintre Apus și Răsărit.
Miniștrii au căzut de asemenea 

de acord ca problema includerii 
pe ordinea de zi a altor probleme 
ridicate în ședința din 18 iulie, 
în declarațiile șetilor guvernelor, 
să fie prezentată spre examinară 
șefilor guvernelor.

Festâvaltdui
nă, 7 boxeri, o echipă de tenis de 
masă, două echipe de volei, 10 
atleți și echipa națională de hochei 
pe iarbă.

*

Varșovia 20 (Agerpres) PAP 
transmite :

Intr-o scrisoare sosită recent pe 
adresa Comitetului de organizare a 
Intîlnirilor sportive internaționale 
prietenești s-a făcut cunoscut că 
din R.P.Chîneză vor sosi la Varșo
via 180 de sportivi. Printre aceștia 
se găsesc 21 fotbaliști, 37 jucători 
și jucătoare de baschet, 23 înotători 
și 10 atleți. De asemenea, din Egipt 
și-a anunțat sosirea un grup de 
170 de sportivi printre care 13 bo
xeri, 11 halterofil i, 11 luptători, 11 
cicliști, 25 înotători, 21 fotbaliști 
și alții.

GENEVA 20 (Agerpres). TASS 
transmite :

In dimineața zilei de 23 iulie a 
avut loc cea de a doua ședință a 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
celor patru puteri. Au participat V. 
M. Molotov, .1. Dulles, H. MacMillan 
și A. Pinay.

Au fost prezenți de asemenea con» 
silieri și experti ai celor patru dele
gații.

Ședința a fost prezidată de Hj 
MacMillan.

Miniștrii Afacerilor Externe au 
adoptat hotărîrea de a recomanda 
șefilor guvernelor celor patru pu
teri să discute în ședința lor din 
20 iulie cel de al doilea punct de pe 
ordinea de zi — problema securită
ții europene.

Din cantonamentul 
de la Cluj

Cluj 20 (prin telefon). Marți s-a 
desfășurat la Cluj un concurs de, 
verificare a luptătorilor care se 
pregătesc în vederea întîlnirîlor 
sportive prietenești din cadrul Fes
tivalului de la Varșovia.

Iată rezultatele înregistrate: Cat. 
52 kgr.: Ion Cernea b. p. pe Oft-*  
țerescu. Cat. -57 kgr.: Fr. Horvăth 
întrece la puncte pe D. Pîrvules- 
cu, Cat. 62 kgr.: Schultz b.p. pe 
Ion Popescu, Cat. 67 kgr.: D. Cuc 
întrece la puncte ne V. Butorcă. 
Cai. 73 kgr.: M. Belușica b.p. ne 
Ion Mureșan, Cat. 79 kgr.: V. 
Onaiu b.p. pe Gh. Popovwâ, Cat. 
grea: Al. Șuii întrece la puncte pe' 
V. Constantinescu.

In cursul zilei de ieri au sos» 
în localitate handbaliștiî din lotul 
R.P.R., precum și halterofil# Sil
viu Cazași, Ilie Dancea, Ilie Ien*  
ciu și ton Birău care se pregă
tesc în vederea Festivalului.

Un stadion in 11 luni!
Trecătorii care se plimbă pe 

malurile Vast ulei sau călătorii din 
trenurile care străbat cartierul 
„Praga" din marginea orașului 

urmăresc cu mult interes o con
strucție puțin obișnuită. Stadionul 
Festivalului se înalță pe malul 
drept al Vistulei, acolo unde pînă 
acum cîtva timp privirea întilnea 
un peisaj puțin atrăgător, cu 

terenuri mlăștinoase.
— Construirea stadionului pre

văzut pentru 70.000 de locuri nu 
trebuie să depășească termenul de 
11 luni, ne explică profesorul 
Jerzy Hryniewiccki, unui din cei 
trei autori principali ai proiectului.

— Domnule profesor, există 
ceva deosebit, ceva mai interesant 
în această construcție?

— In primul rind. ritmul său. 
Cadența este, tnlr-adevăr, vertigi
noasă, pentru că nu trebuie să 
uităm că hotărîrea de a se con
strui acest stadion a fost luată 
In august 1954 șf că el trebuie 
să fie terminat în luna iulie a 
acestui an. Este tot atît de intere
sant de știut, ne spune profesorul 
Hryniewiecki, că la construcția 
stadionului au fost fo'osite dărî- 
măturile. nisipul din Vistu’a și 
pămîntul. Cifra de 1.200.000 m.c. 
de nămlnt și dărimături aduși pe 
șantier dă o idee asupra amploa
rei acestei lucrări.

— Numărul de 70.000 de locuri 
pe bănci este definitiv?

— Nu. Există posibilitatea de a 
mări stadionul tn așa fel ca 

numărul locurilor să a/ungă la 
100.000. Trebuie să adaug că ceea 
ce pregătim pentru al V-lea Festi
val constituie doar prima etapă 
din construirea stadionului, care 
nu va fi complet tasat decit in 
doi-trei ani. Stadionul formează, 

împreună cu terenurile verzi din

cartierul Praga, incluzind parcul 
Skaryszewaci, și cu parcul de 
cultură de pe celălalt mal al Vis
tulei, un tot, un mare ansamblu 
de terenuri.

— D in pu net de ved ere a 1 teh n i cii 
modeme aplicată la construirea 
bazelor sportive, construcția ace
stui stadion prezintă anumite par
ticularități?

Profesorul Hrynfewiecki reflec
tează o clipă, ca și cum ar trece 
rapid în revistă stadioanele pe 
care le-a vizitat în timpul călă
toriei sale de-a lungul Europei.

— Forma dată acestui stadion, 
care va fi ovală la nivelul pistei 
șl rotundă la nivelul tribunelor 
superioare, nu a mai fost niciodată 
folosită pînă acum. In felul a- 
cesta se asigură fiecărui specta
tor o vizibilitate excelentă: intr-a
devăr, pe axul mare, unde vizibi
litatea este mai puțin bună, se 
află un număr redus de locuri și 
in schimb, ele sint in mult mai 
mare număr (pînă la șirul 75) pe 
axul mic. unde vizibilitatea este 
mai bună.

— Se pare că vom putea veni 
cu mașina pînă la nivelul cel mai 
înalt al stadionu’ui?

— Da. Va fi posibil, datorită 
unui plan înclinat. Din acest loc, 
carp, domină cu 7 metri podul Po- 
niatowski yom avea o priveliște 
minunată asupra întregului oraș.

— Care va fi „specialitatea 
sportivă" a stadionului și ce so
luție s-a găsit pentru a se asigu
ra intrarea și ieșirea spectatorilor 
în condiții bune?

— Stadionul va fi folosit mai 
ales pentru meciurile de fotbal șt 
pentru marile concursuri de atle
tism. El va fi dotat cu un vestiar 
uriaș, cu dușuri, infirmerie, cabine 
pentru presă, instalata pentru ra-.

O schiță de perspectivă a stadionului.

dio, telefon și televiziune etc.
— Citeva cuvinte în legătură 

cu mijloacele de comunicație și cu 
evacuarea stadionului.

— Două poduri permanente, 
un pod de pontoane folosit In 
timpul marilor manifestări spor
tive și o stație de cale ferată si
tuată 'n vecinătate vor rezolva în 
întregime problema comunicaților 
și a evacuării după competiții.

— O ultimă întrebare: cum s-a 
asigurat rapiditatea executării a- 
cestor lucrări uriașe?

— Mecanizarea lucrărilor. Lu
crările de terasament, de exemplu, 
Mt lost in întregime mecanizate,

Aceasta a permis ca un număr 
relativ redus de muncitori să exe
cute un mare volum de lucrări.

In încheiere, profesorul Hry- 
niewiecki ne informează că pro
iectele stadionului au lost întoc
mite de o echipă alcătuită din 50 • 
ingineri da diferite specialități. 
Conducerea acestei echipe a fost 
asigurată de profesorul Jerzy 
Hrymiewieckî, profesorul Marc 
Leykam și inginerul Czeslaw Ra- 
jewski. (Din revista „POLO
NIA").

. Interviu cules de
JE. TROIANOWSKl ,

Bogată activitate competitîonaTă 
a sportivilor bulgari

SOFIA (Agerpres) BTA trans
mite: Pentru lunile următoare spor
tivii bulgari au în față un bogat 
program de manifestări interna
ționale. Astfel la 18 iulie va pleca 
la Anvers o echipă de șahiști pen
tru a participa la campionatul' 
mondial de șah al juniorilor. Zece 
zile mai tîrziu o numeroasă dele
gație va pleca la Varșovia în ve
derea marilor concursuri din cadruti 
Festivalului Mondial al Tineretului*  
și Studenților. La 24 iulie va sosi 
în Bulgaria echipa iugoslavă de‘ 
fotbal Vardar Skoplje, iar la sfîr- 
șitul lunii o echipă de cicliști din 
Danemarca. In luna august va a- 
vea loc o mare reuniune cicliști 
internațională pe velodromul din 
Sofia cu participarea echipelor 
Belgiei, Franței și Iugoslaviei. A-' 
poi la 20 august echipele de pis- 
tarzi și rutieri ale R. P. Bulgaria 
vor pleca în Italia la campionate
le mondiale de ciclism.

In fotbal programul este de a- 
semenea variat și interesant Intre 
6 și 10 august echipa romînă Fla
mura roș ie-Acad va întreprinde un 
turneu în diferite orașe bulgare. 
De asemenea, echipa Minerul Pe
troșani din R.P.R. va fi oaspetele 
sportivilor mineri bulgari între 11 
și 14 august. La 7 august va în
cepe în R. P. Bulgaria un mare 
turneu de fotbal în cinstea Zilei 
feroviarilor cu participarea echipe
lor din R. Cehoslovacă, R.P.R. șt 
R. P. Ungară. La 23 August cu o- 
cazia sărbătoririi zilei eliberării Roj 
mîniei mai multe echipe de fotbal 
bulgare vor vizita Romînia, iar în 
septembrie, echipele romîne voț 
letji la ȘoUA-. —



Să asigurăm succesul celei de a doua etape
ln aceste zile de miez de vară, 

cînd tinerii din lumea întreagă 
își poartă pașii către Varșovia, 
orașul celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților pentru Pace și Prietenie, 
cînd au loc, pretutindeni, nenumă
rate și entuziaste manifestări în 
cinstea acestui eveniment sărbă
toresc, sute de mii de tineri și 
tinere din patria noastră își dis
pută cu însuflețire întîietatea în 
cadrul etapei a doua a Concursu
rilor Sportive ale Tineretului. 
Stârnind o vie emulație în rindu- 
rile tinerilor care de abia au pă
truns pe porțile larg deschise ale 
stadioanelor, ducînd la întărirea 

.activității colectivelor sportive și 
la mărirea numărului de purtători 
ai insignei G.M.A. , angrenînd în 

-practicarea diferitelor discipline 
sportive mase largi de tineri 

■de la orașe și sate, această uriașă 
aomx'tiție și-a dovedit din plin 
utilitatea, bucurîndu-se de un 
mare succes de la un capăt îa 
altul a! țării.

Am relevat în coloanele ziarului 
nostru larga participare a tineri
lor de la orașe și sate la Con
cursurile Sportive ale Tineretului. 
Dar aceasta nu este totul. Nume
roase colective sportive, care du
ceau o activitate sportivă de mase 
rtesatisfăcătoare, au reușit să-și 
îmbunătățească simțitor activita
tea, prin organizarea concursurilor 
din cadrul acestei minunate între
ceri. Astfel, colectivele Flamura 
roșie Industria Linei și Flamura 
roșie „Nikos Beloiannis" din Ti
mișoara, care au fost criticate nu 
de mult pentru activitatea cu to
tul insuficientă în direcția spor
tului de mase, au reușit, după 
cum ne informează subredacția 
noastră, să angreneze în întreceri 
trn număr considerabil de parti
cipant!.

De un deosebit succes se bucură 
Concursurile Sportive ale Tinere
ții'ui în satele patriei noastre. De 
pildă, în raionul Corablia s-an 
înregistrat pînă acum peste 3000 

•de participant, iar în raionul Si
ghișoara s-au întrecut nu mai pu-

Maestrul Ion Bălanei a trecut în fruntea clasamentului 
turneului de la Bușteni

r In cea de a zecea rundă a tur- 
rneului de șah de 1a Bușteni, Sza- 
Ibo, continuînd seria succeselor, l-a 
rtnvins pe maestml internațional 
ISt. Erdely, îar Ion Bălanei pe 
tG. Gavrilă. Soos a cîștigat la 
iȘuta printr-un atac direct. După 
>o luptă interesantă, partida Cos- 
ttea-Crețulescu s-a încheiat remiză. 
(Același rezultat a fost consemnat 
'în întîlnirea Nacht-Reicher. Par- 
'tida Radovici—Radulescu s-a în- 
ilrempt cu avantaj pentru primul.

[UN FRUMOS EXEMPLU : SCOA- 
ILA SPORTIVA DE TINERET DIN 

CONSTANȚA.
' Un exwiiplu de intensă și rod- 
mică activitate ns oferă școala de 
:tineret, secția de atletism, din 
'Constanța, condusă de profesorul 
.'Alexandru Smoleanu. Activitatea a- 
• cestei școli se desfășoară pe 
„Stadionul nou“ din Constanța, 
unde au loc antrenamentele, cursu
rile teoretice și diversele concur
suri. In perioada lunilor de iarnă, 
■de la începutul anului antrena
mentele aveau loc în sala școlii 
de Hidrotehnică și în aer liber.

De la 20 aprilie întreaga 
răctivitate s-a desfășurat numai 
pe stadion, lucrîndu-se de cîte 

două ori pe zi, pe secii. In acest 
sens trebuie evidențiat largul spri- 
?jin pe care direcția ..Stadionului 
®ou“, l-a acordat școlii de tine- 
iret Secția de atletism este înzes- 
Itrată cu materiale și echipamen- 
«te în număr îndestulător, fapt 
icajne contribuie la progresul mun- 
;cii de instruire și antrenament a 
jtinerilor elevi ai școlii. La an- 
țtrenamente au fost prezenti cu 
(destulă regularitate 44 de elevi, 
»dar în ultimul timp numărul tor 
.-a crescut simțitor, adăugîndu-<li- 
:se acestora aproape 100 de alți 
‘.tineri,

•Conducerea școlii și-a nropus 
rsă acorde o atenție specială an-

SPORTUL POPULAR
" -Nr. 2668 

țin de 6800 de concurenți. Comi
siile de organizare, oare și-au do
vedit priceperea și cu prilejul 
Spartachiadei de iarnă a satelor, 
au reușit să obțină numeroase 
succese în munca lor. Astfel, în 
comuna Borla (raionul Zalău), a 
tost organizat un frumos concurs 
de atletism și un campionat de 
fotbal. Tot în aceasă comună, a 
fost alcătuită și o echipă de gim
nastică. O mobilizare remarcabilă 
s-a înregistrat în comuna Merei 
(raionul Buzău), unde peste 300 
de tineri țărani muncitori s-au în
trecut la atletism, șah, volei, ci
clism, fotbal, oină și trîntă. Tre
buie subliniat faptul că, în această 
comună președintele sfatului popu
lar comunal, L Scarțeanu, parti
cipă cu entuziasm la întreceri, 
ocupîndu-se personal și de pregă
tirea sportivilor din comună. Re
zultate bune în privința angrenă
rii unui mare număr de partici
pa nți s-au înregistrat în comunele 
Vaida Recea și Șencaia (raionul 
Făgăraș), Uricheni, Ghindăoani 
și Timișești (raionul Tg. Neamț) 
ș.a. Marele număr de participant! 
la Concursurile Sportive ale Ti
neretului, ca șt marele număr de 
întreceri organizate cu acest pri
lej, au dus la necesitatea amena
jării de noi baze sportive, ceea ce 
a permis întărirea bazei. materia
le în foarte multe colective spor
tive, printre care colectivele Re
colta Plăieșu (raionul Tg. Neamț), 
Recolta Dioșioid (raionul Zalău) 
ș. a.

Acum, cînd importanta compe
tiție de mase Concursurile Spor
tive ale Tineretului se află în 
cea de a doua etapă a desfășură
rii sale, este necesară o muncă 
și mni intensă, o activitate și 
mai bine organizată, pentru a se 
asigura succesul întrecerilor. Co
misiile de organizare, în colabo
rare cu comitetele C.F.S. și con
siliile colectivelor sportive, precum 
și cri organizațiile U.TM., trebuie 
să se preocupe îndeaproape de 
desfășurarea în cele mai bune 
condițiuni a acestor întreceri săr
bătorești.

Marți s-a jucat partida Rado
vici—Bălanei, amînată în runda 
noua. Deși, întîlnirea a fost în
treruptă, cîștigul nu mai prezintă 
dificultăți pentru Bălanei.

La ora cînd ni se telefonează 
se desfășoară partidele rundei a 
Xl-a. Cîștigînd în 26 mutări la 
Soos, Bălanei a trecut în fruntea 
clasamentului cu 6*/a  pct. din 10 
posibile. Urmează Szabo cu 6 pct. 
din 9, Crețulescu 5*/j  din 9, Radu
lescu 5 din 8.

CARNET ATLETIC
greaării într-o activitate organi
zată a tinerilor in vîrstă de 13 
ami, din care te vor recruta viito
rii elevi ai acestei școli.

Pentru popularizarea mai intensă 
a. atletismului în rîndul tineretu
lui din Constanța și pentru recru
tarea de noi efemente pentru școa
la de tineret, a fost organizată 
în localitate o competiție după 
sistenxd de desfășurare a campio
natului republican de atletism pe 
echipe. La întreceri au participat 
20 de echipe de bărbați și 16 e- 
chîpe de fete, împărțite în mai 
multe serii. Această competiție a 
angrenat un. număr de aproape 
1300 de elevi și eleve din școlile 
din localitate. Din numărul total 
al participanților s-au evidențiat 
în mod special 50—60 de tineri, 
care au probat calități remarcabile 
și care vor fi aduși în școală. In 
afara acestui concurs, conducerea 
secției, a mai organizat și alte 
concursuri în cadru] cărora au fost 
înregistrate o serie de rezultate 
remarcabile. Astfel, este intere
sant de arătat că 43 din cele 
72 recorduri regionale masculine, 
aparțin elevilor școlii, după cum 
toate cele 62 de recorduri femini
ne au fost stabilite de elevele a- 
cestei școli. Dintre tinerii atleți 
se remarcă prin pregătirea și cu
noștințele lor: Stela Gheorghiade 
care a aruncat greutatea la 11,46 
m., Gh. Hristea campion școtar 
pe anufl 1955, oare deține recordul 
ș<x?larA la 800 m. Bpm-

ȘT. SEBE ȘI DINÂMO
ORAȘUL STALIN 20 (prin tele

fon). — Prima etapă din „Cursa 
Munților", desfășurată pe ruta 
București—Ploești—Orașul Stalin, 
s-a caracterizat prin acalmie, 
mai ales în prima parte, dnd a- 
proape toți cicliștii plecați în cursă 
au mers în ptaton.

Clasamentul primei etape este ur
mătorul: 1. N. Maxim (Dinamo) 
4:48,05 (timp cu bonificației ; 2.
Șt. Sebe (Progresul) 4:48,30 (fimp 
cu bonificație) ; 3. V. Georgescu 
(Dinamo) 4:48,55 (timp cu bonifi
cație) ; 4. D. Glodea (Dinamo O- 
rașul Stalin) 4:53,05 (timp cu bo
nificație) ; 5- G. Moiceanu (Pro-' 
greșul) 4:53,22. Pe echipe victoria 
a revenit echipei Dinamo București.

In timpul primei etape N- Maxim 
avînd o atitudine nesportivă față 
de colegul săiu de echipă, Glodea, 
comisia de arbitri judecind cazul 
l-a dat o penalizare de 5 minute 
care a făcut ca e! sg fie retrogra
dat țn clasamentul primei etape. 
In urma acestei penalizări, tricoul 
galben, la plecarea în etapa a II-s, 
a fost îmbrăcat de Șt Sebe (Pro
gresul).

Etapa a Il-a, desfășurată pe rute 
Onaștnl Stalin — Tg. Secuiesc — 
Bretcu — Tg. Secuiesc — Orașul 
Stalin (150 km.), a fost foarte ra-

Comportarea jucătoarelor noastre de handbal în cele trei întilnri cu „Admira”
După cele două înfrîngeri ln în- 

tîlnirii'e cu echipa maghiară, după 
victoria și înfrîngerea în fața echi
pei poloneze, jucătoarele noastre 
de handbal au reușit trei victorii 
în fața uneia din cele mai bune 
echipe austriece, Admira Vie na: 
8—1, 8—2, 15—3... Reconfortantă 
reabilitare, care înseamnă totodată 
și un succes deschizător de pers
pective pentru handbalul nostru 
feminin.

Privită în ansamblu, comporta
rea echipelor noastre în meciurile 
cu Admira s-a ridicat la un nivel 
superior față de aceea din cei'e 
patru întîlniri precedente. Progre
sul a fost vizibil în toate com
partimentele de joc. Apărarea s-a 
menținut la un nivel constant de-a 
lungul celor trei partide. Apără
toarele și-au făcut datoria. Mai 
mult decît în alte meciuri, ele au 
î'uptat de data aceasta pentru fie
care minge, și-au marcat cu stric
tețe adversarele.

Dintre apărătoare s-au remar
cat în mod deosebit Neurohr și 
Sălăgeanu.

înaintarea a avut o comportare 
inegală. In prima repriză a celui 
dintîi meci, înaintașele au făcut 
un joc bun. Sezisînd marcajul 
defectuos și jocul lent al apărării 
adverse, atacantele noastre au 
căutat să țină mingea cît mai pu
țin, pentru a pune astfel cît mai 
repede în poziție favorabilă pe 
coechipiera liberă. In partea a 
doua a acei’uiași meci, cînd vie- 
nezele au făcut o apărare mal 
strînsă, atacul nostru nu a mai 
dat același randament, înaintașele 
nu au știut să atace „zona". In 
ultimele două întîlniri, echipa vie- 
neză a pus accentul pe apărare. 
Această tactică a reușit numai ln 

piliu Petculescu sprinter de 113 
sec pe 100 m. și săritor în lun
gime de peste 6,40 m. etc.

In prezent elevii școlii sportive 
de tineret din Constanța se pre
gătesc cu asiduitate în vederea 
desfășurării întrecerilor finale 
ale campionatului școlilor sportive 
de tineret din acest an, care vor 
avea loc Ia Constanța.

Eduard Emirzian 
corespondent

„CUPA FLACARA" LA ATLE
TISM

Asociația sportivă Flacăra orga
nizează în zilele de 23—24 iulie, 
competiția atletică dotată cu „Cupa 
Flacăra". La rnrtireceri iaw parte *-  
cliipele asociațiilor Flamura roșie, 
Recolta, Minerul, Avîntuil și Fla
căra. Concursul va avea loc pe sta
dionul Flacăra 1 Mai din Ploești.

Florian Albu, coresp.

ETAPA A V-a A CONCURSULUI 
POPULAR

Comisia de atletism a orașului 
București organizează astăzi după- 
amiază (de la ora 17,00), pe sta
dionul Tineretului, cea de a V-a 
etapă a concursului popular de at
letism pe anul 1955. Această com
petiție se apropie de sfîrșitul primei 
sale părți, urmînd ca în conti
nuare să se desfășoare la 30—31 
iulie etapa regională, iar la 6—7 
ațigj^i la SjJ?>4Bala.y

BUCUREȘTI CONDUC ÎN „CURSĂ MUNȚILOR”
pidă, ilustrată de altfel și de me
dia orară de 40 200 km.h. pînă la 
punctul de întoarcere, Brețcu. Eta
pa s-a desfășurat pe o șosea plată, 
cu asfalt, fără pic de umbră și pe 
o căldură cu adevărat caniculară. 
Din această cauză, cauciucurile 
fiind încinse au explodat deseori în- 
regtetrindu-se un număr excesiv de 
mare de pene pentru o șosea cu 
asfalt. Au spart Moraru, Bore- 
țeanu, Lstrate, Milea și în apro
piere de Tg. Secuiesc, purtătorul 
tricoului galben Șt. Sebe. Cu el au 
rămas pentru a-1 ajuta colegii lui 
CăJin Tudose și G. Moiceanu. In 
acest moment era de așteptat ca 
cicliștii de la C C.A., care iniția- 
seră o plecare rapidă, să treacă la 
o acțiune hotărîtoare pentru ca 
Sebe să nu mai poată intra în plu
ton, lap ei să-și îmbunătățească 
situația în clasamentul individual 
cît și pe echipe- Dar n-au făcut-o 
decît ta parte și sici ceilalți din 
plutonul fruntaș, de la celelalte a- 
sodațiL n-au prea înțeles să con
lucreze și astfel Sebe. Moiceanu șl 
C. Tudose reușesc să reintre în 
pluton după o dîrză cursă de ur
mărire de neste 50 km. Așa a izbu
tit Șt. Sebe să-și păstreze tricoul 
galben.

Etapa este clștigată de C. Dumi
trescu prinbr-un sprint lung efectuat

partida de la Orașul Stalin, în- 
cheiată cu scorul cel mai strîns, 
pentru că în ultimul meci, disputat 
duminică pe stadionul Republicii, 
atacul nostru a știut să rezolve 
problemele pe care le ridica jocul 
apărării adverse și să înscrie nu 
mai puțin de 15 puncte. In această 
partidă, înaintașele au realizat 
multe schimburi excelente. Au fost 
mingi purtate „ca pe ață", pasele 
fiind date în funcție de focul 
unde urma să ajungă jucătoarea că
reia îi era trimis balonul. „Motorul" 
acestor acțiuni a fost fără îndoială 
tripleta Jianu-Windt-Pădureanu. 
Prima și ultima trag foarte bine 
la poartă. Windt are un bun con
trol al balonului, se înțelege bine 
cu partenerele ei si le ace jocul", 
dar din păcate stă mai prost cu 
forța și precizia loviturilor la 
poartă. Alături de aceste trei îna
intașe, o comportare bună a mai 
avut Balint.

Performanțele realizate de Jucă
toarele noastre în ultimele trei me-

Constatări pe marginea campionatelor republicane 
de gimnastică ale juniorilor

Piatra Neamț a devenit, în ulti
ma vreme, un centru de verificare 
a tinerelor talente din sportul nos
tru. După campionatele de bas
chet ale juniorilor, orașul de pe 
Bistrița a găzduit și primul cam
pionat republican de gimnastică al 
juniorilor, o întrecere de mare am
ploare, care a reunit 76 tineri și 
tinere din'diferite regiuni ale ță
rii. De fapt, numărul concurenți- 
lor trebuia să fie mai mare dar 
cîteva regiuni, ca Pitești, Iași, 
Bîrlad, Suceava și Hunedoara nu 
au avut reprezentanți în această 
competiție. Și nu au avut pentru 
că respectivele Comitete regionale 
C.F.S. și comisiile regionale nri 
»-au preocupat de această com
petiție pe care Comisia centrală 
de specialitate a inițiat-o pentru 
a da tineretului posibilitatea să 
se călească în întreceri, să se afir
me și să-și ridice nivelul tehnic 
sportiv în tabăra dare funcționea
ză acum în Piatra Neamț cu cele 
mai bune elemente din campionat. 
Din cauza nepăsării forurilor res
pective gimnastica va continua să 
se mențină, în regiunile amintite, 
la un nivel foarte scăzut, fapt 
care contravine sarcinii trasate 
de partid prin Hotărirea din 26 iu
nie 1949 în care se subliniază im
portanța acestei ramuri de sport.

Trebuie să arătăm totodată câ 
și unele Comitete regionale C.F.S. 
care s-au preocupat de competiție 
au făcut aceasta intr-un mod su
perficial. Neținînd seama de regu
lamentul campionatului, aceste co
mitete au trimis la faza finală 
elemente care nu erau îndreptățite 
să participe, în special elemente 
care au depășit limita de vFslă. 
(Regiunile Stalin, Timișoara, R.A.M 
Ș-a.).

Campionatul d sfășurat în aer 
liber, pe stadionul „Comuna din 
Paris", s-a bucurat de o hună or
ganizare. Au contribuit la aceas
ta, în afară de tehnicienii trimiși 
de Comisia centrală, organele de 
partid și forurile sportive regiona
le și locale. Dar, pe cît de ini
moși și binevoitori au fost cei soli- 
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în .apropierea liniei de sosire. C. 
Dumitrescu a parcurs cei 150 km. 
în 4:08,02 (timp cu bonificație)' — 
medie orară 37,209 km.h. Pe locu
rile următoare s-au clasat după cum 
urmează : 2. Vasllescu (Dinamo) 
4:08,29 (timp cu bonificație) ; 3. 
Moiceanu (Progresul) 4:08,44 (timp 
cu bonificație), fn același timp cu 
Vasilescu (4:08.59) au mai sosit: 
I. Hora (C.C.A.), Kamer (Dinamo 
Orașul Stalin), Mignevici (Dinamo 
Orașul Stalin), Voișeanu (Avîntul)’, 
Constantinescu (C.CA), Petrescu 
(Recolta) etc. Șt. Sebe s-a clasat 
pe locul 13 cu timpul 4:09,06. Pe 
echipe etapa a fost cîștigată de 
C.C.A., urmată de Progresul. Di
namo Orașul Stalin și Dinamo 
București. In clasamentul general 
individual continuă să conducă Șt. 
Sebe (Progresul) cu 8:57.56, urmat 
de N. Vasilescu (Dinamo) 9:02:04 ;
3. G. Moiceanu (Progresul) 9:02.06;
4. G- Petrescu (Recolta), Voișeanu 
(Avîntul), Kamer (Dinamo Orașul 
Stalin), I. Constantinescu țCG.A.) 
toți cu timpul 9:02.34 Pe echipe în 
clasamentul general conduce Di
namo București.

Astăzi, va avea loc etapa a III-,a 
pe ruta Orașul Stalin — Făgăraș 
— Orașul Stalin — Poiana Statin 
(140. km.f 

ciuri trebui? apreciate la justa lor 
valoare. Să nu uităm că din echi
pa Admirei au făcui parte cinci 
jucătoare ale echipei naționale a 
Austriei. Totuși, ținînd seamă toc
mai de acest fapt, ne-am fi aș
teptat ca echipa vieneză să dea 
o replică mai viguroasă reprezen
tantelor noastre.

Jucătoarele noastre fruntașe de 
handbal au avut un lung șir de 
întîlniri internaționale. Niciodată 
pînă în acest an handbalul nos
tru feminin nu a avut o atît de 
bogată activitate internațională. 
Dar această activitate mt trebuie 
privită ca un scop în sine, ci ca 
mijlocul cel mai sigur pentru ridi
carea nivelului handbalului nostru 
feminin. învățămintele culese în ode 
7 întîlniri disputate în ultima lună 
de zile constituie un tezaur pre
țios pe care antrenorii și jucătoa- 
iei'e au datoria să-l folosească din 
plin.

I. MANOLIU

ganizare, pe atît de nepăsători 
s-au dovedit sportivii localnici. Cu 
toată munca de agitație și propa
gandă (afișe, anunțuri la stația 
locală de radiolicare, ș.a.) numă
rul spectatorilor a fost foarte re
dus (circa 300). Desigur, cei ce 
au venit pe stadion nu au regre
tat, pentru că o serie de elemente 
bine pregătite le-au arătat toată 
guma de frumuseți a acestei ra
muri sportive.

Printre cei care au slujit „cauza 
gimnasticii" prin buna lor com
portare trebuie să amintim pe 
multiplul campion Arpad Molnar 
din Orașul Stalin, Tiberiu Dru- 
muș și Cezar Cernușca (din Arad), 
Sieghard Fabricius și Mihai We
ber (din Sibiu), ȘL Seki (Cluj), 
Ion Szilagy (Satu-Mare) iar din
tre gimnaste: ISeana Bacoș,
(Cluj), Geta Popescu (București), 
Cornelia Anghel (Arad), Eugenia 
Dulea (Bacău), Tamara Mănescu 
(Tg. Mureș), Cristei Denghei 
(Sibiu), Paula Timotei și Cecilia 
Băncilă (ambele din Constanța). 
Subliniem îndeosebi frumoasa 
comportare a elementelor din Con
stanța, un centru care s-a impus 
în gimnastică abia în ultimul an. 
Aceasta vădește perseverență aht 
din partea antrenoarei Jeana Bal
tă cît și a tinerelor elemente din 
aoest oraș. îmbucurătoare, de a- 
semenea, rezultatele obțimlte de 
reprezentanții regiunii Bacău, un 
alt centru în care gimnastica nu 
are o veche tradiție. (Eugenia 
Dulea s-a clasat pe locul 111 în 
categ. I-a, Margareta Bertan pe 
același toc în categ. a Ill-a și 
Gh. Bratu pe locul II în categ. 
a Il-a).

Caracteristica acestui campionat, 
ca și a celui pentru seniori, a 
constituit-o superioritatea gimnas
telor. Reiese că, și în domeniul 
juniorilor, antrenorii se preocupă 
mai mult de elementul feminin, 
pentru că aici se aiunge mai re
pede la rezultate bune. Sarcina 
tuturor antrenorilor este de a lup
ta pentru lichidarea rămînerii în 
urmă a gimnasticii masculine.

S. BONIFACIU
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Se apropie tot 
mai mult data în
ceperii campiona

telor europene fe
minine de cano
taj academic, pe 
care — anul _a- 
cesta — le găz
duiește pitorescul

nostru centru nautic de la lacul 
Snagov...

Pînă la primul start n-au mai 
rămas 'nici două săptămâni, iar 
primii oaspeți sînt așteptați să 
sosească în cîteva zile. Pentru că, 
spre deosebire de alte discipline 
sportive, în care acomodarea cu 
terenul de joc sau cu sala de des
fășurare a întrecerilor este o pro
blemă care se rezolvă destul de 
ușor prin sosirea cu două-trei 
zile înaintea întrecerilor, în cano
taj acomodarea cu pista, cunoaș
terea ei, pregătirea ambarcațiuni
lor, toate acestea sînt problem? 
care cer timp, mai ales atunci 
cînd este vorba de o cît mai bună 
prezentare la un campionat euro
pean.

lată de ce, la sediul comisiei 
speciale pentru organizarea cam
pionatelor au și început să so
sească scrisori și telegrame prin 
care se anunță sosirile oaspeți
lor.

Iată acum cîteva detalii asu
pra participării diferitelor țărî 
înscrise la această competiție.

OLANDA

Canotoarele olandeze și-au a- 
nunțat încă de mult timp partici
parea la campionatele europene 
de la Snagov. Ele au făcut cunos
cut să vor participa în mod cert 
la proba de 4 + 1 rame și au co
municat și numele persoanelor 
care fac deplasarea la București:

Două întreceri motocicliste 
pentru alergătorii 

bucureșteni
Asociația voluntară pentru spri

jinirea apărării patriei a inițiat un 
campionat de regularitate, a cărui 
desfășurare uirmează să aibă loc 
în două faze: regională și finală. 
Faza regională a acestui campio
nat se va desfășura în întreaga 
țară între 24 și 31 iulie, la ea pu
țind lua parte motocicîiști înce
pători și avansați, cu toate cate
goriile de motociclete.

Motocicliștii biscureșteni se vor 
întrece în prima fază a respecti
vului campionat, duminica aceas
ta, participînd la o alergare ce 
se va desfășura pe tras ul Bucu
rești — Uirziceij, — Mizil, Plo- 
ești — București (aproximativ 
200 km.). Tot duminică își vor 
disputa întîietafea și motocicliștii 
din Timișoara, Craiova. Arad și 
alte centre.

'Concomitent cu faza regională 
a campionatului de regu'aritate. 
AV.S.A.P. organizează, tot pen

tru motocicliștii bucureșteni, și o 
competiție de dirt-track, care va 
avea loc pe pista de zgură a sta
dionului Locomotiva P.T.T.

Plecarea în cursa de regularitate 
se va da duminică de la sta
dionul Locomotiva P.T.T., începînd 
de la ora 5 dimineața. In felul a- 
cesta competiția se va termina pînă 
în prînz. S-a calculat ca motocicliștii 
din cursa de regularitate să soseas
că tot la stadionul Locomotiva 
P.T.T. în pauza reuniunii de dirt- 
track.

După cîte am fost informați 
de către organizatori, pînă luni 18 
talie s^au primit cereri de partăci- 
pare de La peste 200 de motociciiștă.

Finala campionatului de regu
laritate inițiat de A.V.S.A.P. se 
va desfășura la 7 august

©•onosport
In urma trierii șl omologării buleti

nelor depuse la concursul 28 c/tapa 
din 17 iulie 1955. s-au stabilit urmă
toarele rezultate :

Buletine depuse 480.898.
Premiul I a fost obținut de 48 bule

tine eu 10 rezultate exacte, revenind 
fiecărui buletin cîte 2.379 lei.

Premiul II a fost obținut de 980 bu
letine cu 9 rezultate exacte,, revenind 
fiecărui buletin cîte 139 lei.

Premiul III a fost obținut de 8.244 
buletine cu 8 rezultate exacte, reve
nind fiecărui buletin cîte 24 lei.

Premiul I a fost obținut de partici
pant! din următoarele orașe: Bucu
rești 25, Arad 1, Bacău 1 Cluj 2, Con
stanța 2, Craiova 3, Galați 2, Iași, 1, 
Ploești 2, Stalin 1, Suceava 2» Ticni- 
șoara 4, 

Christian Elward van der Ploeg 
și Jan Heckman (conducători), 
Johanna Adriana de Mey, Mar- 
iolinje Frederika Johanna van 
Lith, Everdinna Johanna Lafeber, 
Elisabeth Magdalena de Wit, Ba- 
bertje Vochteloo (vîslașe).

AUSTRIA
Federația austriacă de specia

litate a comunicat că vor face 
deplasarea la București 11 per
soane, sub conducerea lui Herbert 
Muller Eiblen. Din delegație mai 
fac parte: Franz Sika, Milan Ste- 
fanovitz, Sigrid Fremis, Lore Kaf
ka, Irma Roth, Hifde IJnterberger 
(din Bregenz) și Melanie Illien- 

berger, Hildegard Kaferbook, Her
mine Konig și Eva Sika (din 
Linz). Ultima din această listă 
Eva Sika, este cunoscută citito
rilor noștri din relatările asupra 
Regatei internaționale care a avut 
loc de curînd la Bled și în cadrul 
căreia Eva Sika a cîștigat cu un 
timp excei'ent (3.50.5) locul prim 
în proba de schif simplu

CEHOSLOVACIA
Sportivele cehoslovace acordă o 

deosebită atenție campionatului eu
ropean feminin de canotaj aca
demic. Ele s-au pregătit din timp, 
cu toată seriozitatea, și sînt de
cise să facă o Joarie bună figură 
în întrecerile de la 4-7 august, de 
pe lacul Snagov. Republica Ce
hoslovacă va fi prezentă la star
tul probei’or de simplu, dublu. 
4+1 rame și 8+1. Iată lotul de 
participant care ne-a fost comu
nicat: Vilem Mucha (conducător 
general), Teodor Kubik, Kopecki 
Bohdan, Kocnar Karel Mudr 
(condticăfori-antirenori), 1 ibuse Do. 
lezalova, Svetluse Bartakova, Ha
na Musitova, Anna Javurkova,

Activitatea
De curînd au avut loc la bazinul 

colectivului sportiv Flaeăra din 
Cîmpina întrecerile de înot din ca
drul etapei de zonă a campiona
telor școlilor medii.

La -acest concurs au partici
pat un număr de 120 concurenți din 
regiunile Ploești, Galați, Con
stanța, Craiova, București și re
giunea Stalin. S-au înregistrat ur
mătoarele rezultate:

50 m. spate băieți: 1. loan Tu- 
doran (reg. Ploești) 49”, 8; 50 m. 
bras fete: 1. Eîisabeta Schmidt (re
giunea Stalin) 45”3; 100 m. spate 
fete: 1. Brigite Hengenbauer (re
giunea Ploești) 1.53’ 8; 50 m. bras 
băieți: I. Roman Barbu (reg. Plo
ești) 40"’4;; 400 m. liber băieți-: 1. 
Alex. Teodorof (reg. Galați) 6,08.8; 
50 m. spate fete: 1. Eda Tr-enius 
(reg. Stalin) 54”; 100 m. liber bă
ieți: Alex. Teodorof (reg. Galați) 
1.11 ”4; 50 m. liber fete: 1. Ana 
Jurcă (reg. Ploești) 43”,8; 100 m. 
liber fete: Dorina Scarlat (reg. Ga
lați) 1.42.6; 100 m. spate băeți: 1. 
Petre Bălănescu (reg. Galați) 1.29;
100 m. bras fete: Eîisabeta

Schnsidt (reg. Stalin) 1.42.4; 50 m. 
liber băieți: Alexandru Stoicescu 
30”3; 4x100 m. mixt băieți: 1.
Regiunea Ploești 6.06.7, 2. Regiu
nea Galați 6.11.7, 3. Constanța
6.163. La sfîrșitul celor două zile 
de întreceri clasamentul general 
arată astfel: 1. Regiunea Ploești 
88 puncte, 2. Regiunea Galați 42 
puncte, 3. Regiun-aa Stalin 28 
puncte.

Florian Albu si B. Păitineanu, 
corespondenți.

■ Sîmbată și dumiiucă se va 
desfășura la Ștrandul Tineretului 
etapa pe Capitală a campionatelor 
școlilor medii, la înot. La aceste 
campionate vor participa elevii și 
elevele școlilor medii din Bucu
rești, după următorul program: 
14—16 ani; 50 m. bras, 50 m. 
liber, 50 m. spate, 4 x 50 m; 
17—18 ani : 100 m. bras, 100 m. 
liber, 100 m. spate și 4 x 100 m.

Câștigătorii acestei etape se vor 
califica pentru finală cate va avea 
loc in zilele de 30 și 31 iulie, la 
Lugoj.
REZULTATELE JOCURILOR RES

TANTE DE POLO
Cluj 20. (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). — Luni și marți

Reprezentatîva orașului Tirana —
Selecționata Craiova 3-1, la volei

CRAIOVA 20 (prin telefon). ,\- 
rena Progresul din localitate a găz
duit astăzi după amiază întîlnirea 
mterrwițională de volei dintre re
prezentativele orașelor Tirania și 
GLâio.vA, Awaaiafat2Qfift.de.

Eva Jindrova, Marta Brozova, Ju
lie Suha, Deluse Koluchova, Mi
lena Jelinkova, Libuse Vern.rova, 
Ludmila Mrkova, Olga Seb’s' o- 
va, Alena Koubova, Jirina Kar- 
kanova. Alena Vaskova, Danika 
Pekova, Zdena Malikova (vîslașe).

DIN ALTE ȚARI...

...deținem, de asemenea, știri în 
legătură cu participarea la acea
stă competiție.

Astfel, una dintre cele mai pu
ternice reprezentative va fi echipa 
R. P. Ungare. Canotoarele ma
ghiare și-au anunțat participarea 
ia toate cele 5 probe ale campio
natului. Va face deplasarea un lot 
de 24 de sportive.

Una dintre cele mai puternice 
țări occidentale în canotajul aca
demic feminin este Franța. In 
principiu. Federația franceză de 
resort a anunțat participarea echi
pelor sale la toate probele. Selec
ționarea participantelor se face 
după campionatele Franței, care 
au început fa 17 iulie

Din Belgia aflăm că delegația 
sportivă care ne va vizita tara cu 
acest prilej va fi condusă de d. 
Jacques Vaefelaer, administratorul 
FRBSA (Federația belgiană de 
specialitate).

Mai participă 10 canotoare din 
R.P.F. Jugoslavia și un lot de 
sportive din Germania occidenta
lă. Selecționarea echipelor res
pective s-a făcut în cadrul unor re
cente concursuri cu caracter de 
selecție.

Cu mult interes este așteptată 
mai ales evoluția neîntrecutelor 
canotoare sovietice care — la ul
timele campionate europene de la 
Amsterdam — au cîștigat toate 
titlurile.

la natatie
ș-au disputat în orașul nostru două 
jocuri restanță de polo pe apă, con- 
tînd pentru campionatul categoriei 
A. In partida disputată luni C.C.A. 
a înf finit formația timișoreană Fla
mura roșie. Inițiativa a aparținut 
echipei militare care a cîștigat a- 
cest joc cu categoricul scor de 12-1 
(7—0). Au marcat: Hospodar (4), 
Nagy (4), Marchițiu (3), și No
vac pentr.u C.C.A. și Laszlo pentru 
Flamura roșie. A doua zi militarii 
au primit replica meialurgiștilor 
din Cluj.

La capătul unui joc în care su
perioritatea lor a fost evidentă, 
bucureștenii au cîștigat cu sco
rul de 13—1 (7—1). Au marcat; 
Hospodar (6), Nagy (3), losim 
(2), ^Marchițiu și Crișan de la în

vingători și Ferenczi de la în
vinși..

Arbitrul V. Daroczi a condus 
echipele: C.C.A.: Bendu, losim. 
Bogdan. Nagy, Marchițiu, Hospo
dar, Crișan METALUL: lhring, 

Ferenczi. Sarkadi. Tămaș, Gyulai. 
Radu, Drotlef.

★
Amatorii de polo din Cluj, au a- 

sistat ieri la întîlnirea dintre Ști
ința Cluj și Dinamo București. Cele 
două echipe au furnizat un meci 
dinamic și spectaculos, terminînd 
la egalitate: 3—3 (2—2). Dinamo- 
viștii au fost superiori în prima 
repriză iar studenții în cea de a 
doua. Punctele au fost înscrise de 
Kincs, (2) Szabo (4 m.) pentru stu- 
denți și Hegiessy (2), KeJemen 
pentru dinamoviști. I. Frîncu 
(București) a condus echipele:

ȘTIINȚA: MăJler, Danciu, Gebe- 
fiigy, Szabo, Kincs, Maxim, Do
leanțe

DINAMO: Marinescu, Kelemen, 
Lorincz. Csordas, Zahan, Nasca. 
Hegiessy.

Clasamentul categoriei A după 
aceste restanțe are următoarea înfă-
țișare:
1. C.C.A. 8 8 0 0 83: 8 IC
2. Progr. Tg. Mureș 7 6 0 1 52:12 12
3. Dinamo București 7 5 11 46:23 11
4. Tînărul Dinamo^. 7 5 0 2 28:19 10
5. Știința Cluj 8 4 13 40:26 9
6. FI. roșie Timiș. 8 3 14 ?7:49 7
7. Progr. București 9 12 6 16:41 4
8. Constr. Oradea 7 12 4 15:42 4
9. Știința București 8 116 15:49 3

10. Metalul Cluj 9 0 2 7 15:58 2

ta-tori. Victoria a revenit echipei 
orașului Tirana cu scorul de 3—1 r 
715—13, 15—8, 7—15, 15—9).

V. Popescu 
corespondent

Ozon a fost ieri cel mai bun inaint aș al selecționatei categoriei A. 
Jată-l feintîndu-l pe portarul austriac Engelmayer. Mingea șutată de 
atacantul nosti u va ocoli însă poar ta.

'Ar

Selecționata categoriei A — First Vienna 2-0 (1-0)
Miercuri după-aur+ază, Setec- 

ționata categoriei A a Susținut cel 
die al doilea joc cu echipa First 
Vienna campioana Austriei. In 
ciuda căldurii de-a dreptul canicu
lare, aproape 20 000 de spectatori 
au venit pe Stadionul Republicii 
pentru a urmărt această partidă. 
Și pentru că veni vorba de căldură 
(termometrul a înregistrat 35 gra
de la umbră 1) este bine să ară
tăm că din această cauză partida 
nu s-a ridicat la o valoare tehni
că superioară, așa cum pe bună 
dreptate au așteptat spectatorii din 
tribune. Atât jucătorii noștri, dar 
în special vienezii, au fost aceia 
care a-u resimțit din plin arșița...

Cu toate acestea partida dintre 
Selecționata categoriei A și First 
Vienna a oferit — e dirept, rareori 
— momente spectaculoase cînd ina- 
intașii noștri au creiat faze dina
mice în fața porții echipei vieneze. 
Șuturile puternice de la distanță 
și chiar din voie trase de Ozon și 
Georgescu in prima repriză — de 
altfel cei mai buni atacanți ai e- 
chipei noastre, — au fost deseori 
răsplătite cu bine meritate aplauze.

Din păcate însă nu în tot cursul 
jocului echipa noastră a jucat în a- 
oclaș ritm susținut. Ea a avut scă
deri inadmisibile, permițlnd oaspe
ților să construiască atacuri, care 
însă au fost lipsite de fmaLirtrte. 
înaintarea noastră a combinat de 
multe ori inutil, dând ocazie apă
rătorilor austrieci să-și organizeze 
defensiva.

Scorul de 2—0 (1—0) cu care a 
luat sf inșii partida, nu reflectă si
tuația reală de pe teren. Selecțio
nata categoriei A fără să străluceas
că și-a întrecut net adversarul ta 
jocul de cîmp, în special prin con
cepția tactică. Dacă scorul a ră
mas numai 2—0, aceasta se dato- 
rește tocmai acelor scăderi, lipsei 
de insistență, combinațiilor inutile 
die care am vorbit mai sus. In ori
ce caz, jocul de ieri a oferit un bun 
prilej de afirmare a tinerelor ele
mente care au fost introduse in 
echipă. Se poate spune că rezul
tatul e»pe'ienței a fost pozitiv. 
Cu excepția tai Lazar, ceilalți ti
neri introduși în formație (Țfrcov-

Echipele calificate îi etapa următoare 
a Cupei R. P. R. la fotbal

Publicăm o nouă serie de rezul
tate din cadrtri ultimei etape a 
Cupei RJ’.R. la fotbal ; Flamura 
roșie Rm. Sărat — Flamura roșie 
Bacău 2-3 (1-1); Voința Bistrița— 
Dmsoio Bacău 1-5 (0-3); Progre
sul Deva — Metalul' 108: 0-0; 
Avîntul Deta — Metalul Reșița 
1-2 (0-1); Flamura roșie Valea lui 
Mihai — Progresul Satu Mare 1-0 
(1-0).

Cu aceste meciuri, situația echi
pelor calificate în etapa urmă
toare a Cupei R.P.R. s-a definiti
vat. Iată echipele care au cucerit 
dreptul' de a participa la urmă
toarea etapă: Locomotiva Pașcani, 
Avîntul Fălticeni, Știința Iași, Fla
mura roșie Bacău, Dinamo Ba
cău, Dinamo Birlad, Progresul 
Focșani, Recolta Tulcea, Flamura 
roșie Buhuși, Flacăra Cîmpina, 
Dinamo 6 București, Metalul 
București, Progresul*  CPCS Bucu
rești, FI. roșie Giurgiu, Știinta 
București, Știința Craiova. Dina
mo Pitești, Locomotiva Tr. Seve
rii, Miorul Luneni, Metalul 108, 
Metalul Hunedoara, Metalul Re
șița, Metalul Oțeluf Roșu, Meta
lul Arad, Locomotiva Oradea. Pro
gresul Oradea, Metalul Baia Mare, 
Metalul II Baia Mare, Flacăra 
Mediaș, Metai'ul „Steagul Roșu” 
Orașul Stalin, Metalul Cimpia 

nicu, Bodo, Copil III, au cores
puns) .

Echipa First Vienna, fără să se 
ridice la valoarea scontată a jucat 
în general ceva mai bine dec’t du
minică. A avut o apărare mai 
promptă în intervenții, in oare 
au excelat din nou Koller, porta
rul Engelmayer, Nieckerl și RockL 
Vienezii au jucat cu mult elan, 
punând un accent deosebit pe apă
rare, pentru a primi cît mai puține 
goluri; ei au folosit în acest 6cop 
chiar și jocul „la ofsaid”. înaintarea 
a fost însă oel mai slab comparti
ment al echipei oaspe. Lipsit de vi
teză. fără să ut+lizeze schimbul de 
locuri, cu șuturi imprecise, bazîn- 
du-se mai mult pe incursiunile ta- 
dlividiuade ate lui Menasse și uneori 
Buzek, atacul echipei oaspe nu a 
constituit un pericol pentru echipa 
noastră.

Iată cum s-au marcat cele două 
goluri :

Min. 2: Georgescu, face O cursă 
specta«auJo*să  de la centrul terenu
lui, t'age prin surprindere extrem 
de puternic de la 20 m., și portarul 
Engelmayer prtatr-un salt frumos 
reușește să trimită mingea în cor
ner. Execută Boitoș. Mingia ajun
ge la Nieckerl care degajează gre
șit la Ozon; acesta reia' jmparabil 
din vrie de la 20 m. în colțul 
drept al porții. 1—0.

MUn. 72: Țîrcovmcu primește 
mingea de la Bodo și îl lansează 
ta. adfincime pe Oaon care feintează 
un apărător austriac și marchează 
dintr-un unghi foarte dificil •. 2—0.

In acest joc, echipele au tntre- 
butatat următoarele loturi de jucă
tori.

SELECȚIONATA CATEGORIEI 
A : Cosma—Pahonfu, Lazăr, Szo- 
k6—Hidișan, (Bodo). Peretz, (Hi<U- 
șan)—Boitoș, (Copil), Ozon, (Ttr- 
covnicu), Ene 11 (Ozon), Geor
gescu. Mihai.

FIRST VIENNA : Engelmayer— 
Umgeher, Rdckl, Nieckerl—Koller, 
PriM—Menasse (Suhs) Buzek, le
ne tui Schweiger, Pichler.

ArWrui S. Segal a comis o serie 
de greșefi ta aprecierea faulturilor 
și a ofsaidurilor.

ION OCHSENFELD

Turzii, Voința Odorhei. Flacăra
Moreni, Progresul Sibiu, Flamura 
roșie Valea Ini Mihai. Avîntul
Toplița. •

De notat că în cazurile de ega
litate (după disputarea prelungi
rilor) s-a calificat echipa în de
plasare. O singură situație impli
că rejucarea: meciul Metalul Ga
lați — Dinamo Galați terminat cu 
rezultatul de 1-1. Echipele fiind 
din același oraș se vor întîlni din 
nou la 3 august.

Remarcăm excelenta comportare 
a unor echipe din campionatele 
regionale sau orășenești care au 
eliminat formații din categoria B. 
Iată aceste echipe (în paranteză 
sînt trecute echipele pe care ele 
le-au eliminat): Recolta Tui’cea 
(Locomotiva Galați), Fi. roșie 
Giurgiu (Flacăra „1 Mai” Plo
ești), Dinamo Pitești (Locomotiva 
Craiova), Metalul Oțelul Roșu 
(Locomotiva Arad), Metai'ul II 

Baia Mare (Fl.roșie Cluj), Voința 
Odorhei (FI. roșie Sf. Gheorghe), 
Flamura roșie Valea lui Mihai 
(Progresai Satu Mare), Avîntui 
Toolița (Locomotiva Cluj).

Etapa următoare a Cupei R.P.R. 
va avea loc îa 14 august.
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A început intilniiea îe pentatlon modern dintre 
reprezentativele R. P. Romine și R. Cehoslovace

La 22 iulie. poporul polonez 
sărbătorește cea de a Xl-a 

aniversare a eliberării țării sale 
de sub jugul fascist de către glo
rioasa Armată Sovietică. In cei 
11 ani care s-au scurs de la acest 
eveniment de seamă, Polonia a în
registrat numeroase succese în toa
te domeniile de activitate. Capi
tala țării, Varșovia, a renăscut 
din propria sa cenușă. In toate 
colțurile țării s-au ridicat fabrici 
si uzine care, depășind sarcinile 
anuale de plan ce Ie reveneau, a» 
grăbit refacerea țării, ștergînd 
treptat urmeie războiului.

n perioada de 11 ani care a 
trecut de la eliberarea țării, ur> 
avînt nemaiîntîlnit a luat și miș
carea sportivă. Cu sprijinul per
manent al partidului și guvernu
lui, s-a putut trece ia organizarea 
unui sport de mase, la atragerea 
unui număr cit mai mare de oa
meni ai muncii spre practicar-B 
exercițiilor fizice.

.'olosind din plin bogata expe
riență a sportului sovietic, mișca
rea de cultură fizică și sport din 
Republica Populară Polonă are la 
bază temelii științifice. In întrea
ga țară au fost construite noi 
stadioane și baze sportive care au 
culminat cu minunata construcție 
a Stadionului Festivalului.

Pe plan internațional, cele mai 
mari succese le-au înregistrat bo
xerii polonezi, care sînt cunoscuți 
în toată lumea datorită performan- 
elor înregistrate la cele mai mari 

competiții amatoare din lume. 
Atleții polonezi au ridicat la loc 
oe cinste tradiția acestei disci
pline în țara lor, iar performan
țele înregistrate dovedesc cu pri
sosință avintul pe care l-a luat 
această ramură de sport Succese

Boxul se bucură de o mare popularitate, tn R.P. Polonă. In 
clișeu. campionul Europei, Leszek Drogosz (stingă) tn plin atac.

a sportivilor polonezi.Moment dintr-o demonstrație de masă 
însemnate au înregistrat de ase
menea scrimerii, cicliștii; gimnaștii 
și înotătorii polonezi, care în în- 
tîlnirile internaționale pe care 
le-au susținut au înregistrat per
formanțe de mare răsunet inter
național.

Cu prilejul celei de a Xl-a ani
versări a eliberării țării lor, spor
tivii polonezi au cinstea de a or
ganiza cel de al V-Iea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților și cea de a Il-a ediție a 
Jocurilor Internaționale Priete
nești. Tineretul lumii prezent la 
Varșovia va vedea cu propriii ochi 
marile succese ale poporului polo
nez în domeniul construcției paș
nice, în lupta pentru menținerea 
păcii în lumea întreagă.

• In preajma Olimpiadei, care va 
avea loc la Melbourne (Australia) la 
sflrșitul anului viitor, organizatorii 
Intîmpină dificultăți în privința con
strucției bazelor sportive. Stadionul 
olimpic nu a fost încă transformat 
șl, după părerea specialiștilor, această 
lucrare necesită un timp destul de în
delungat: dacă se va lucra intens, 
amenajarea va dura cel puțin 5 luni 1 
In ceea ce privește amenajarea velo
dromului există neînțelegeri între co
misia de organizare din Australia și 
Federația Internațională de Ciclism. 
Aceasta din urmă a cerut ca pista să 
albă o lungime de 333 m. Australienii 
r.u sînt de acord să construiască o 
asemenea pistă, propunînd amenaja
rea unui velodrom de numai 250 m., 
pentru ca după terminarea Olimpia
dei acesată bază sportivă să fie fo
losită pentru cursele profesioniste de 
ciclism.

• In finala campionatului de tenis 
al R. p. Polone jucătorul Radzio a 
Învins in finala de simplu bărbați pe

R E A L I Z Ă R I...
• In cei 11 ani care au trecut 

de la eliberarea Poloniei, sportul 
de mase a luat o mare dezvoltare. 
La dispoziția sportivilor au fost 
puse numeroase baze sportive. In 
cursul acestui an a fost dat în ex
ploatare un stadion de iarnă, con
struit la Varșovia. La Zakopane, 
cunoscuta stațiune a sporturilor de 
iarnă, a fost amenajat ti>n mare 
combinat sportiv unde sportivii 
fruntași au posibilitatea să-și de- 
săvîrșească pregătirea.
• Noi construcții sportive de 

mare amploare au fost ridicate la 
Sta'inogrcd, Opole, Szczeczin, Gli- 
vice, Poznan și alte localități. 
De asemenea, prin munca volun
tară a sportivilor și a tineretului 
au fost amenajate terenuri spor
tive pe lingă numeroase gospo
dării agricole colective, întreprin
deri industriale și mine.
• Academia de Cultură Fizică 

din Varșovia pregătește anual 
numeroși specialiști în toate ramu
rile de sport. înzestrată cu cele 
mai moderne săli de spoirt și labo
ratoare, academia a devenit o uria
șă uzină de cadre noi și talen
tate, care în fiecare an pi'eacă în 
toate colțurile țării pentru a îm
părtăși din cunoștințele lor tine
retului dornic să practice sportul..
• Noul Palat al Culturii și Ști

inței, ridicat la Varșovia cu aju
torul neprecupețit al Uniunii So
vietice, are numeroase sail de , 
sport înzestrate cu cel mai mo- i 
dern inventar. Tot aici se află un 
bazin de natație, care va permite 
fruntașilor natației polone să-și 
desăvîrșească forma pentru reali
zarea a noi performanțe de valoa
re mondială.

© In cursul acestui an. sporti
vii polonezi au susținut nume
roase întîlniri internaționale. Ei 
au evoluat în majoritatea țărilor 
Europei și au primit vizita spor
tivilor din diferite țări. Cu prile
jul acestor întîlniri au fost îmbu
nătățite numeroase recorduri al<*  
țării. Cel mai mare număr de re
corduri a fost realizat de haltero
filii polonezi: 23.

• Recent a început la Moscova, un 
concurs internațional de tenis la care 
participă jucători din U.R.S.S. și 
R. D. Germană. Iată primele rezul
tate Înregistrate: FEMEI: Mannschatz 
(RJO.G.) — Belonenko (U.R.S.S.) 6-3; 
6-4; 6-2, Kuzmina (U.R.S.S.» — Wildt 
(R.D.G.) 7-5; S-» Larina (UJl.S.S.) — 
lemelianova (U.R.S.S.) 6-2; 6-3; Kir
sanova (U.R.S.S.) — Preobrajenskaia 
(U.R.S.S.) S—7; 6—4; Kuzmenko
(U.R.S.S.) — Tamm (U.R.S.S.)
6-4; 6-8: 6-2 ; BĂRBAȚI : Lukirskl 
(U.R.S.S.) —• Sturm (R.D.G.) 6-1; 6-4; 
2-6; 6-4 ; Andreev (U.R.S.S.) — Schultz 
.(R.D.G.) 6-0; 6-3; 6-2; Korceaghin
(U.R.S.S.) — Schubert (R.D.G.) 6-1;

‘6-2; 6-1; Gage» (U.R.S.S.) — Nikitin 
<U.R.S.S.) 6-4, 6-2, 2-6. 8-6 .

a înotătorii finlandezi au realizat 
Jn acest an 15 noi recorduri ale țării 
lor, unele dintre ele fiind de valoare 
Internațională. Iată cîteva din aces
tea : 400 m. liber : Kato 4:43,4 ; 190
m. liber: Holman 58,8; 200 m. liber: 
același înotător deține recordul cu 
2:35,4. La 100 m. bras recordul a fost 
doborît de înotătorul Tikka, care a 
parcurs distanța în timpul de 1:12,2, 
Iar recordul țării la 100 m. spate fe
mei este deținut de înotătoarea Railio 
eu rezultatul de 1:17,5.

jucătorul Lițist cu 6-2; 2-6: 3-6; 6-1: 
6-4. In finala de simplu femei jucă
toarei Jedrezowska a învins cu 6-4; 
6-4 pe Ryczkowna. Este interesant de 
arătat că Jedrezowska cîștlgă pentru 
a 27 oară titlul de campioană de te
nis a Poloniei.

A La Palermo (Italia) s-a organi
zat (în Marea Mediterană) un concurs 
de natație. In cadrul acestei întreceri 
nv s-au înregistrat rezultate de va
loare întrucît apele mării au fost în 
acea zi, deosebit de agitate. Din a- 
ceastă cauză s-a surpat faleza pe 
care se aflau numeroși spectatori.-Un 
număr de 300 de spectatori au căzut 
în mare, dintre care 15 au fost inter
nați în spital în stare gravă.

A Iată cîteva rezultate obținute săp» 
tămîna trecută de atleții vest-ger- 
mani. BĂRBAȚI : 20» m. : Haas 21,4 ; 
800 m. : Lueg 1:51,0 ; 1.500 m. : La
rners 3:49,0 ; 406 m. garduri : Bonah
52,4 ; lungime : Richter 7,4» m. ;

SIBIU 20 (plin telefon de la 
trimisul nostru). Miercuri _ dimi
neață a început la Sibiu întîlni
rea internațională de pentatlon 
modern dintre reprezentativele R.P. 
Romîne și R. Cehoslovace. La în
trecere participă patru echipe 
(două de fiecare reprezentativă). 
Iată formațwle acestor echipe: 
R.P.R. I: V. Teodorescu, C. Vena, 
V. Manciu, D. Țintea (în clasa
ment vor conta numai primii trei 
clasați individual). R.P.R. II: 
D. Popescu, W. Roman, A. Bruja. 
R. Cehoslovacă I: V. Cerny, K. 
Bartu și I. Novotny. R. Ceho
slovacă II: F. Michalek, J. Svo
boda. R. Trohcs

întrecerea a fost inaugurată^ cu 
dificila probă de călărie desfășu
rată în pădurea Șapa din apro
pierea Sibiiu.ui. Traseul,- măsurînd 
3150 m. cu 18 obstacole diferite, 
a cerut din partea concurenților 
eforturi deosebite.

Cu toate acestea, traseul a fost 
parcurs în bune condițiuni și, ex- 
ceptînd pe concurenței Țintea și 
Popescu, toți ceilalți au terminat 
proba fără penalizări de trece-e 
a obstacolelor. Timpurile înregi
strate de 9 concurenți sînt sub 
baremul de 7 minute pentru care 
se acordă 1000 puncte.

Reprezentanții noștri au concurat 
în general cu mult succes, reu
șind, prim performanțele realizate 
de Teodorescu, Vena, Bruja, și 
.Manciu, să ocupe primele trei 
locuri individuale și primul loc 
pe echipe. Concurenți i noștri 
Țintea și Roman au obținut un 
rezultat mai slab.

Boris Spasski participă la campionatul mondial 
de șah al juniorilor

Moscova. (Agerpres) — TASS 
transmite:

La 19 iulie a părăsit Moscova 
plecînd spre Belgia maestrul in
ternațional de șah Boris Spasski. 
EI va lua parte la turneul de 
șah pentru- campionatul mon

Reprezentativele te fotbal ale Varșoviei și Budapestei 
se intihiesc mîine

VARȘOVIA (prin telefon). La 
22 iulie, cu prilejul celei de a 
Xl-a aniversări a eliberării Polo
niei de sub jugul fascist de către 
Glorioasa Armată Sovietică, se 
va desfășura pe noul stadion din

Întîlnire internațională de tir
PLOVDIV. — In localitate s-a 

desfășurat întîlnirea hntemațăo- 
nală de tir dintre reprezentativele 
cluburilor Ț.D.N.A. (R.P. Bulga
ria) și U.D.A. (R. Cehoslovacă). 
La proba d-a armă militară echi
pa Ț.D.N.A. a realizat 2.352 p. 
ceea ce constituie un nou record 
al țării (vechiul record era de 
2.315 p). Echipa U.D.A. a rea
lizat 2.340 p. Individual pe pri
mul loc s-a clasat sportivul I. 
Toșkov (Ț.D.N.A. cu 504 p. din 
600 posibile, urmat de V. Stibo- 
rik (U.D.A.) 503 puncte.

In această îniîlnire sportivii 
bulgari au obținut 5 victorii, iar 
cei cehoslovaci 1 victorie. Cu a- 
pest prjlej, echipa ȚjD.N.A. a 
îmbunătățit 9 recorduri ale țării 
la probele pe echipă și 6 recor
duri individuale.

greutate : Llngnau 16,0 m. FEMEI : 
20» m. : Btihmer 24,9 ; 80 m. garduri : 
Gaștl 11,3 ; lungime : Sturm 5,98 m. ; 
greutate: Worner 14,73; diac: Lawrenz 
47,0 m. ; suliță : Bromel 48,94 m.

• Atleta franceză Giottin a obținut 
un nou. record al țârii sale Ia sări
tura în lungime : 5,77 m.

• Echipa de atletism a Italie! a în-
t tin it duminica trecută la Atena re
prezentativa Greciei. Victoria a reve
nit atleților italieni cu 68-42. Iată cî
teva rezultate mai bune : 200 m. :
Gnochi (I.) 22,0; prăjină : Chiesa <I.) 
4,20 m. : greutate : Meconî (I.) 16,05 
m. (record). Tsakanikas (G.) 15,68 m. 
(record) ; disc : Consollni (I.) 52,50 m., 
Kunadis (G.) 48,74 m.

e Echipa <3e polo a Olandei a în
vins reprezentativa BUgiei cu 3-1 
(1-0). întîlnirea dintre reprezentativele 
,,B“ aie celor două țări a luat sfirșit 
cu scorul de 4-1 în favoarea reprezen
tativei olandeze.

q înotătoarea olandeză Voorblj a 
doborît recordul mondial al probei Sflfl 
m. fluture deținut de compatrioata sa 
Mary Kok (1:13,8) Noul record: 1:13,7.

Pentailoniștii cehoslovaci au 
dovedit multă îndemînare și i> 
deosebită pregătire. Valoarea lor 
ridicată le-a permis să realizeze 
cu fiecare concurent peste 1000 
puncte. Numai Vladimir Cerny a 
scos un rezultat maii slab, totuși, 
și-a confirmat calitățile de bun 
călăreț. Cel mai bun rezultat 
al concursului a fost realizat, de 
V. Teodorescu pe calul Siglavi. El 
a parcurs traseul într-un ritm ra
pid, dovedind o înaltă măiestrie 
la trecerea peste obstacole? Per
formanța sa. alături de cea a lut 
Vena și Manciu, au determinat 
ca prima noastră formație să cîș- 
tige întrecerea pe echi-e, totali- 
zînd 3375 puncte. Pe locul noi 
s-a clasat formația secundă a R. 
Cehoslovace, cu 3060 puncte, ur
mată de echipa R. Cehoslovacă I 
cu 3002,5 puncte și de R.P.R. II 
cu 2350 puncte.

Iată rezultatele individuale:
1. V. Teodorescu (R.P.R. I) 

12Î0 puncte; 2. C. Vena (R.P.R. I) 
1150 puncie; 3. A. Bruja (R.P.R. 
II) 1140 puncte; 4. J. Novotny 
(R. Ceh. I) 1070 pete.; 5. J. Svo
boda (R. Ceh. II) 1045 pete.; 6. 
K. Bartu (R. Ceh. I) 1045 pete.; 
7. V. Manciu (R.P.R- I) 1015 
pete.; 8. F. Mihalek (R. Ceh. II) 
1012,5 pete.; 9. R. Trohos (R. Ceh. 
II) 1092,5 pete.; 10 W. Roman 
(R.P.R. II) 895 pete.; 11. V. 

Cerny (R. Ceh. I) 887,5 pete.; 12. 
D. Țintea (R.P.R. I) 812,5 pete.; 
13. D. Popescu (R.P.R. II) 315 
pete.

Astăzi are loc proba de spadă, 
iar mîine cea de tir (pistol).

RENATO ILIESCU

dial aii juniorilor care va avea 
loc în orașul Antverpen.

La a-cest campionat mondial 
se așteaptă participarea a tine
rilor șahiști din peste 20 de țări, 
fiecare țară fiind reprezentată de 
cîte un șahi st.

Varșovia întîlnirea internațională 
de fotbal dintre reprezentativele 
Varșoviei și Eudapestei. Echipa 
orașului Budapesta este formată 
din jucători tineri de la colecti
vele Vasas (Budapesta) și Dozsa 
(Pecs). lată lotul fotbaliștilor ma
ghiari: Danka, Szocs, Konya, 
Elegy. Pieck, Berendi, Toth II, 
Csordăs, Sz'illagyi II, Viteza,1, 
Babolcsay, Ombodi, Sarosi. Le- 
lenka

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
PARIS 19 (Agerpres). — Marți 

s-a desfășurat cea de a 12-a etapă 
a Turului ciclist al Franței- Cei 70 
de cicliști care au mai rămas tn 
cursă s-au întrecut ,pe distanta A- 
vignon — Millau de-,a Jumgml a 240 
km. Victoria a fost repurtată de ita
lianul Fantini. care a realizat u:n 
timp de 6h 53’50”. In clasamentul 
general pe primul ioc continuă să 
se afle francezul Antonin Rolland, 
tnrmaf Lou ison Bote (Franța) 
la 5 minute.

★
PARIS 20 (Agerpres).

Turul Franței a continuat 
miercuri cu desfășurarea etapei a 
13-a pe distanța Miliau-Albi (270 
km.). Pe primul loc s-a clasat 
olandezul De Groot care a reușit 
să soseaiscă ou un avans de 21 mi
nute de restul alergătorilor «Hn 
plutonul urmăritor ma.rcînd u.n 
timip de 5h. 52’41”. El a fost tu
rnat xte Darrigaide (Franța) cu 6h. 
13’12” și Gay (Franța) în același 
timn. In clasamentul general . in
dividual continuă să conducă A. 
Rolland (Franța) care are uin avans, 
de 4'53” asupra lui Louis Bote 
(Franța).

Cows atletic international 
la Fraga

PRAGA 20 (prin telefon) Joi 
se va desfășura pe stadionul 
Strachov din Praga, u.n concurs 
internațional la care vor parti
cipa numeroși atleți. Alături de 
fruntașii atletismului cehoslovac 
vor lua startul atleții americani 
care au concurat in Finlanda,
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