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o înaltă prețuire ■
Marți dimineața, ia Palatul Marii Adunări Naționale, tovarășul 

dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
a înmînat Ordinul Muncit, clasa I, maestrei emerite a sportului '' 
Angelica Rozeanu pentru pertorma nțcle deosebit de valoroase obți- ' 
nuite în cadrul campionatelor mondiale de teniis de masă dtin anul > 
1955. De asemenea, a tost distin să cu Ordinul Muncii, clasa a III-a, 
maestma emerită a spartului Ella Zeller. (Agerpres). ;AN Al COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 

Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.
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(3 ZILEPIHĂLA^mW)

Din gara Băneasa au plecat ieri dimineață spre Varșovia re- 
rezentanții tineretului din patria noastră la cel de al V-lea Fes- 
val Mondial al Tineretului și Studenților. Delegația tineretului 
>mîn, condusă de primul secretar al C.C. al U.T.M., Cornel Fulger, 
ste alcătuită din fruntași in muncă din uzine, fabrici, mine, de 
e ogoare, fruntași la învățătură, tineri artiști și conducători ai or- 
anizației de tineret din țara noastră. împreună cu tinerii delegați 
u plecat la Varșovia și oaspeți de onoare: eroul muncii soc'al ste 
uliu Haidu, artistul poporului George Vraca, scriitorii Marcel 
reslașu și Gyorgy Kovacs, compozitorii Alfred Alessandrescu și 

’aul Constantinescu, artista emerită Arta Florescu.
De Ia Cluj, unde și-a desăvîrșit pregătirile, a plecat în cursul di- 

■ineții de azi și lotul sportivilor noștri.

La Cluj, pină în ajunul plecării la Varșovia
CLUJ, 27 (Prin telefon de la 

trimisul nostru). — Rămîn tot 
mai puține zilele care ne despart 
de începutul Festivalului — cînd 
veți citi aceste rînduri vor mai 
fi doar trei — în schimb, parcă 
tot mai numeroasei sînt faptele 
petrecute în rîndurile sportivilor 
care se pregătesc la Cluj in ve
derea celei de a doua ediții a 
Intîlnirilor sportive prietenești 
de la Varșovia.

De altfel, loturilor care se află 
de mai multă vreme in orașul 
de pe malul Someșului li s-au 
adăugat în cursul nopții trecute 
cete de canotaj și motocictism 
(dirt-track) astfel că 
lă nu mai lipsesc 
și fotbaliștii.

Marți a sosit la 
M.anole Bodnăraș, 
C.C.F.S., care va conduce delega
ția sportivilor noștri ia Varșovia.

la ora actua- 
dectt cicliștii

Cluj și tov. 
președintele

CE ARATA CRONOMETRELE

Multe, foarte multe comentarii 
a prilejuit marji dimineață noul 
record stabilit de lolattda Balaș 
la Oslo. Nu numai specialiștii în 
atletism ca P. Zimbreșteanu sau 
prof. Bran, dar și ceilalți au dis
cutat mult această splendidă per
formanță.

Ac casta nu înseamnă că toată 
dimineața a fost consacrată co
mentariilor. înotătorii, de exem
plu, au parcurs multe lungimi 
de bazin și cronometr.de au ară
tat că aproape toți se află in 
formă bună. Carol Meder a par
curs 1.500 m. sub record reali- 
zînd 20:02 min., I Novac a fă
cut trei lungimi de bazin in ur
mătoarele timpuri: 26.6 sec., 26,4 
sec. și 26.0 sec. Sanda Platon a 
efectuat și ea opt sute metri, de 
asemenea sub record.

UN MECI APRIG DISPUTAT
Un scor de 9—8 (5—3) ta hand

bal lasă să se întrevadă o dispută 
dîrză. Aceasta a fost caracte
ristica meciului susținut de re
prezentativa feminină de handbal, 
în compania echipei masculine 
de volei în care, în afară de St. 
Roman, H. Nicolau — care a pro
dus o deosebită impresie cu șu
turile lui de la 35 metri — au 

de
turtle lui de la 35 metri — 
mai jucat campionul nostru 
decatlon P. Zimbreșteanu și an
trenorul N. Satir (fost jucător 
de handbal). Rezultatul a fost 
favorabil echipei voleibaliștilor 
dar aproape toți spectatorii recu
nosc că aceasta se datorcșie 
voleibalistului Derji care a rep
nut multe șuturi trase „la păian
jen".

chipa de atletism a R. P 
)SLO, 26 (prin telefon de îa 
nisul nostru). — Atunci cînd 
linicul stadionului Bislet din 
Io. Reider Pedersen a anun- 

că peste cîteva minute se 
da plecarea în ultima probă 

întrecerilor dintre atleții nor- 
jieni și cei romîmi, proba de 

pe tabela 
vedea ur-

.felă de 4x400 m., 
afișaj se putea 

toarea situație: 
?OMINIA bărbați 103,5 

femei 70

NORVEGIA
173,5

bărbați 101,5 
femei 35

136^5
care Stanei și 

din primul

Ronv.ne a întrecut Norvegia cu 175,5— 141,5 puncte
pe atletul norvegian Svein Osein 
și în cea de a doua jumătate a 
parcursului el reușește să obțină 
un avantaj de 4 metri asupra 
acestuia.

In ultimul schimb se întrec 
Ilie Savel și recordmanul nor
vegian Audun Boysen. Atletul 
norvegian reușise cu o zi înain
te să alerge 400 metri în timpul 
de 47,7 sec., performanță pe 
care Savel nu a reușit-o nicio
dată. Savel a pornit puternic, 
imediat după efectuarea schimbu
lui, dar viteza cu care aleargă 
Boysen face ca diferența dintre

au- 
au 

.opt 
șta- 
cei 
re-

ANTRENAMENTUL LOTULUI 
DE POLO

Tot ieri după-amiază (n. r. 
marți), lotul de polo a făcut un 
nou joc de antrenament 
ca partener echipa locală 
in care au jucat patru 
ai lotului. S-au încercat 
formule: una cu Patrichi 
și Hospodar la înaintare și a 
doua, — mai eficace — cu Hospo
dar fundaș și cu Zahan la înaintare. 
Rezultatul meciului 7—1 (3—0) 
pentru echipa reprezentativă.

avintl 
Știința, 
membri 

două
fundaș

In clipa în 
rând — atlețiiii 
limb al ștafetei — au 
»t Ioc în blocurile de start, toți 

aproape 30.000 spectatori s-au 
ioat în picioare și o tăcere de- 
nă a acoperit întreg stadionul, 
fost un moment de încordare 

iximă. Pînă în momentul 
sta, echipa noastră 
•minase întrecerea cu 
ins categoric asupra 
«rvegiene, avans care 
um decisiv și in obținerea vic- 
riei fn clasamentul general. In 

echipe-nimb, în întrecerea 
masculine proba de 

fă de 4x400 m. 
sivă. Ori care dintre 
•uă echipe ar fi cîștigat acea- 
ă probă, termina învingătoare 

în întrecerea masculină. Vîn- 
1 care bătuse cu destulă putere 
nă acum s-a oprit și el. Se dă 
ecarea... Pe primii 100 metri 
ferența de turnantă se menține, 
ănel forțează însă puternic. îl 
unge pe adversarul său Strand, 
ire alerga ne culoarul II.- și îl 
trece în linia dreantă, ed'ic’n- 
i-i bătui de ștafetă lui Ștefan 
lihalv cu un avans de 2 metri, 
irger Marsteen, schimbul doi al 
■hinei norvegiene' face o cursă 
mă și reface handicapul chiar 
> Ia înco"ut. Cu torte efortu- 

Jle lui Mihaly, Sudrigean nri- 
lește bătui de ștafetă în urmă 
i 2 metri față de echina nor- 
egtană. Dar, Traian Sudrigean 
leargă cu o voință imnresio- 
ăntâ și reușește ca pînă la ju- 
lătatea cursei sale să-l ajungă

a- 
feminină

un a- 
atletelor 
era de

era

Ion wtesenmayer

Ulti- 
drep-

se micșoreze treptat, 
ma sută de metri este de-a 
tul dramatică. Savel continuă să 
conducă pînă în apropierea liniei 
de sosire, talonat în deaproape de 
Boysen. Cei doi trec în același 
timp linia de sosire. Spectatorii 
norvegieni năvălesc pe pistă, se 
reped la cei doi atleți și îi ridică 
pe brațe, într-un entuziasm ge
neral.

Sosirea .... 
putut ti înregistrată cu 
precizia, 
de sosire și de acei spectatori, 
care se aflau exact pe linia 
sosire.

,,Audun Boysen a cîștig 
anunță crainicul concursului. Dar

extrem de strînsă nu a 
toată 

decît numai de arbitrii

de

după părerea mea — mă aflam 
exact pe linia de sosire — Savel 
a păstrat totuși pină la sfîrșit 
un miimiîm avantaj. Din păcate, 
din cauza înserării nu s-a putut 
face o fotografie a sosirii, sin
gura probă obiectivă a situației de 
pe stadion. Tocmai de aceea 
zind rezultatele, spectatorii 
aplaudat deopotrivă pe cei 
componenți ai echipelor de 
fetă, și foarte mulți dintre 
prezenți au recunoscut că un
zultat de egalitate în această 
probă ar fi fost cel mai echitabil.

Cînd cai patru trompeți au 
vestit încheierea întrecerilor, la 
cele cîteva cuvinte de felicitare 
adresate de crainic 
noastre, din tribunele stadionu
lui Bislet, miile de spectatori au 
ovaționat îndelung pe sportivii 
noștri.

Iată acum desfășurarea între
cerilor:

BARB AȚI: 100 m. plat: cu două 
zile înainte de concurs atletul 
nostru Ion Wiesenmayer s-a ac
cidentat serios la umărul drept, 
la antrenament. Din acest motiv 
el a trebuit să fie înlocuit în 
echipa de ștafetă de 4x100 m. și 
se' punea problema înlocuirii Iul 
și la 100 m. Wiesenmayer a 
cerut totuși să i se acorde încre
derea și să i se dea voie să 
participe. Wiesenmayer a venit 
la startul probei cu mîna dreaptă 
susținută î-ntr-o eșarfă. La locul 
de plecare el a aruncat eșarfa 
și, deși a avut un start slab 
(nu se putea sprijini ne mîna 
dreaptă), arătînd o voință ex
traordinară a avut o revenire pu
ternică ne ulWma parte a cursei, 
terminînd învingător. Rezultate:
1. Ion Wie»enmayer fR.P.R.) 10,8;
2. Mircea Poo (R.P.R.) 10,9; 3. 
Rirger Marsteen (N.) 10,9; 
Bjorn Nielsen (N.) 11,1.

Triplu salt: tînărul nostru 
prezentant Sorin Ion a reușit 
cadru! acestui meci, cea de 
doua victortie a sa cîștigînd 
destulă ușurință și această probă. 
Rezultate: 1. Sorin Ion (R.P.R.)
14.58 (14,10 — 13,89 — 14,45—
14.58 — 14,33 — 14 40: 2 Ja
cob Pvnd’l IN.) 14.45: 3 Traian

UN SPORT NOU ?

echipelor

(Continuare in pag. a IV-a)

Sportivii din loturile de lupte 
clasice și libere și-au continuat 
cu multă minuțiozitate pregătiri
le. In sala lanoș 
alte săli din Cluj, 
rile complimentare 
joc nou, un fel 
rugbi cu mingea 
care trebuie să atingă un 
de țintă. Ei practică acest sport 
cu multă pasiune, ca de altfel 
handbalul, gimnastica și haltere-

Herbak și în 
Printre spnrtu- 
el au acum un 
de baschet — 
medicina'ă cu 

teren

Drum bun!
Ieri a pornit din Capitală trenul 

care poartă spre Varșovia delega
ția tineretului romîn la cel de al 
V-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților. Azi dimineață, 
tinerilor delegați, plecați din Ca
pitală, li s-au alăturat, la Cluj, 
cei paste 300 de sportivi, care vor 
reprezenta țara noastră la cea de 
a doua ediție a Intîlnirilor Spor
tive Internaționale Prietenești ce 
se vor desfășura la Varșovia. în 
zilele Festivalului. In cursul zilei 
de astăzi, trenul Festivalului va 
părăsi teritoriul țării noastre, cu 
destinația Varșovia.

Plecarea delegației noastre la 
Festival este o adevărată sărbă
toare pentru fiecare tînăr din țara 
noastră, care simte astfel că tri
mite la marea înt'.lnire a tineretu
lui o părticică din munca sa, din 
gindurile sale, din năzuințele sale.

Cit de reprezentativă este de
legația tineretului nostru la Fes
tival ! La Varșovia, tinerii din 
R.P.R. se vor întîlni cu tineri din 
toate colțurile lumii și le vor po
vesti despre viața tot mai fericită 
pe care și-o făuresc tinerii mine- 
ri, strungari, elevi, studenți, co
lectiviști. Arta noastră trimite în 
Capitala tineretului lumii o tînără 
și valoroasă solie. Cunoscln_du-î 
pe reprezentanții noștri la Festival, 
imprietenindu-se cu ei, tinerii din 
Africa sau din Australia, din A- 
merica sau din Asia, își vor da 
seama cît de multiple sînt preo
cupările tineretului nostru, cît de 
largi îi sînt perspectivele.

Faptul că la Festival pleacă sute 
de sportivi din țara noastră umple 
de mîndrie inimile tuturor s-or- 
tivilor noștri, care astăzi, în ziua 
plecării, își îndreaptă gîndurile 
spre solii sportului romînesc cu o 
călduroasă urare de s"cces.

Drum bun, tineri delegați, drum 
bun sportivi romîni! Să reprezen- 
tațî cu cinste culorile patriei noas
tre in întrecerea cu sportivii din 
lumen întreagă 1 Să arătați tuturor, 
prin comportarea voastră, marele 
avînt al mișcării noastre sportive 
în anii puterii populare! Să afir
mați acolo, la marile întîlniri in
ternaționale de la Varșovia, voința 
de pace a tineretului nostru, nă
zuința sa sinceră de a se întîlni 
pe terenurile de sport cu tineri din 
toate țările lumii! Drum bun, 
dragi sportivi! Vom fi tot timpul 
alături de voi I

I la Varșovia
«
I

(Continuare în pag. a IV-a)

Vor9 fi pmzenți

Sus: K. Janecek (R. Ceh.). Jos (de la
Szoke (R.P.U.), Nina Bociarova (U.R.S.S.)

stingă la" = "j dreapta): Kato 
și A. Ignatiev (U.R.S.S.).

cronometr.de


Pentru belșugul recoltelor
întrecerea mitiată de Consiliul central al asociației Recolta

! Pe terenurile de sport din raio- 
inul Gh. Gheorghiu-Dej din Capi
tală domnește în fiecare zi o vie 
activitate. Au fost formate în acest 
raion mai multe centre de concurs 
unde se organizează, sub directa 
îndrumare și controlul consiliilor 
sportive regionale respective, în
trecerile din etapa a Il-a.

După ce în acest raion au parti- 
'cipat la concursuri peste 30.000 ti- 
■ntri și tinere, cei mai buni dintre - 
ei se întrec astăzi în toate disci
plinele sportive, pe diferite centre 
de concurs. Cu ocazia etapei I, a 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului, s-au evidențiat în mod deo
sebit colectivele sportive Progresul 
Arta și Flamura roșie F.C. Gheor- 
ghiu-Dej. Conducerile celor dqpa 
colective sportive au pus un ac
cent deosebit pe agitația vizuală 
în jurul Concursurilor Sportive ale 
Tineretului, cît și pe munca de in
struire a particjpanților. Pentru 
munca lor neobosită și competentă 
merită a fi evidențiați tovarășii 
Alanole Manolescu, președintele co
lectivului sportiv Progresul Arta, 
Alexandru Penciulescu, instructor 
la acest colectiv sportiv, Solia 
Petre, președinta colectivului spor
tiv Flamura roșie F.C. Gheorghiu- 
Dej și Iliescu Milică, instructor 
sportiv al acestui colectiv.

In fiecare zi poți vedea pe cen
trele de concurs de la Progresul 
Finanțe Bănci, C.A.M. sau Ciulești,

După frumoasa victorie a pentatloniștilor noștri
Au trecut cîteva zile de cînd 

6-a încheiat întrecerea internațio
nală de pentatlon modern dintre 
reprezentativele R.P. Romîne și 
R. Cehoslovace. Cei 13 concurenți 
au părăsit Sibiul, îndreptîndu-se 
spre ocupațiile lor, spre munca lor 
de zi cu zi și desigur spre o nouă 
etapă de pregătire sportivă mult 
mai intensă și mai anevoioasă. 
In urmă; a rămas un concurs va
loros, o luptă sportivă priete
nească între reprezentanții a două 
popoare prietene, o organizare din 
cele mai bune și un public sportiv 
entuziast, lucruri pe care pentatlo- 
niștii nu le vor uita ușor...

Victoria pentatloniștilor noștri, 
în primul lor meci internațional 
organizat la noi în țară, continuă 
să lie comentată cu multă însu
flețire. Toate discuțiile sînt pur
tate în jurul întrebării. „Cum a 
fost posibil acest rezultat la o di
ferență atît de categorică? De la 
această întrebare vom pleca și noi. 

1 TINEREȚEA Sl-A SPUS CU- 
. V1NTUL....
1

■ ...în această întrecere încordată 
care pretinde ca un om să fie toar
te bun în 5 probe, dînd randa
ment maxim în 5 concursuri dife
rite desfășurate în 5 zile consecu
tiv. Trebuie să ai vigoare, forță, 
rezistență, îndemînare și orien
tare tactică temeinică — deci o 
pregătire multilaterală — pentru a 
face față unui asemenea concurs. 
Tocmai în acești factori a constat 
superioritatea noastră. Toți penta- 
tloniștii romîni, inclusiv A. Stoe- 
nescu care n-a participat fiind ac
cidentat în ultimul concurs de ve
rificare, au resurse fizice supe
rioare celor ale pentatloniștilor 

-cehoslovaci. Rezistența lor fizică 
le-a permis să marcheze un pro- 

-gres și în probele de tehnică 
(scrimă și mai puțin la tir) și mai 
cu seamă Je-a îngăduit să lupte 
cu aceeași dîrzenie din primul și 
pînă în ultimul minut al întrecerii.

In schimb, pentatloniștii ceho
slovaci s-au dovedit neomogeni. 
Ei s-au orientat greșit — ca și 
in alte dăți-—- mizînd totul pe ca
litățile excepționale ale unui sin
gur concurent, Vladimir Cerny. 
Restul componențelor echipei — în 
majoritate aflați la o vîrstă înain
tată — si nț valoroși numai în 
probele de tehnică, la celelalte 
maniiesțînd o insuficientă rezis
tență^*

In aceste condiții, victoria noas
tră pe echipe, deși reprezintă ua. 
mare succes, fiind realizată la o 
diferență de 1500 puncte, nu este 
totuși cea mai importantă reali
zare a acestui concurs. In schimb, 
cucerirea primelor două locuri in
dividuale, deci depășirea categorică 
a celui de-al patrulea pentatlonist 
al lumii, V. Cerny, este un deose
bit succes al pentatlonului din țara 
noastră.

Mai mult decît aceste perfor
manțe, trebuie să ne bucure rezul
tatele obținute de reprezentanții 
noștri și mai cu seamă de cele ale 
lui V. Teodorescu, V. Manciu și C.

SPORTUL POPULAR
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zeci și zeci de tineri și tinere în- 
trecîndu-se la atletism, jocuri spor
tive etc. Colectivele sportive Fla
mura roșie din Capitală își desfă
șoară etapa a Il-a a Concursuri
lor Sportive ale Tineretului pe te
renul C.A.M.ț în timp ce colecti
vele sportive' aparținînd asociației 
Locomotiva se întrec cu regulari
tate pe terenurile de sport ale a- 
sociației Locomotiva dim Gjulești, 
iar cele ale asociației Progresul 
pe terenurile Progresul Finanțe 
Bănci din str. Dr. Staicovici. In 
prezent, întrecerile etapei a Il-a 
sînt în plină desfășurare. Nume
roși sînt tinerii și tinerele care 
parfcipînd pentru prima oară la 
o competiție sportivă, reușesc să 
obțină performanțe bune. Astfel 
de exemple pot fi citate din ca
drul colectivului sportiv Flamura 
roșie F.C. Gheorghiu-Dej și co
lectivul sportiv Progresul Arta. 
După fiecare întrecere din această 
competiție, organizatori» etapei a 
Il-a înmînează cîștigătoriior aces. 
tei etape, frumoasa insignă a 
Concursurilor Sportive ale Tine
retului.

Fără îndoială că după aceste în
treceri, tot mai mulți vor fi tinerii 
și tinerele care vor îndrăgi o dis
ciplină sportivă și o vor practica 
cu regularitate sub îndrumarea a- 
tentă a instructorilor sportivi sau 
a antrenorilor.

In raionul 1 Mai, de pildă, sînt 
mai multe colective sportive oare

Vena, cei trei componenți ai primei 
echipe. Fiecare din ei a totalizjat 
peste 4200 puncte, cifră care le-ar 
asigura un loc fruntaș în întîlnirile 
internaționale. Față (le trecut, V. 
Teodorescu este în mare progres 
la călărie și atletism, V. Manciu a 
realizat cel mai mare salt valoric 
în toate probele (în mai mică 
măsură la cros), iar C. Vena con
tinuă să progreseze. Alături de ei, 
trebuie remarcată creșterea accen
tuată a tinerilor Țintea, Roman și 
chiar Bruja, cu excepția tirului 
unde continuă să se comporte 
slab.

Ar fi nejust să ne „încălzim” 
prea mult în urma acestei victo
rii. Concursul, cu toată valoarea 
lui, n-a reprezentat o verificare su
ficientă. Nu trebuie să neglijăm 
faptul că într-o întrecere de penta
tlon modern între două țări, cei 
care găzduiesc au un avantaj con
siderabil. Simplul fapt că repre
zentanții țării organizatoare cunosc 
traseul de cros și cel de călărie, 
în timp ce adversarii lor intră pe 
un parcurs necunoscut sau că 
gazdele sînt antrenate pe caii de 
concurs, în timp ce oaspeții îi cu
nosc numai atunci cînd îi înca
lecă, reprezintă un avantaj care 
nu poate fi contestat. De acest a- 
vantaj au beneficiat pentatloniștii 
noștri. Trebuie să-i vedem în con- 
dițiunile unei deplasări pentru a 
ne forma o părere definitivă.

De altfel, anumite lipsuri în 
pregătirea reprezentanților noștri, 
subliniate de acest concurs, trebuie 
să ne dea de gîndit. In primul 
rînd, cu excepția lui V. Manciu, 
pentatloniștii romîni s-au dovedit 
insuficient de omogeni pe 5 probe. 
V. Teodorescu, care a obținut suc
cese frumoase la călărie, scrimă, 
cros și chiar tir, a continuat să 
dovedească la înot aceeași veche 
slăbiciune. A fost destul de rușinos

„CUPA PĂCII” LA TENIS
In zilele de 22,23 și 24 iulie a 

avut loc la Arad un important 
concurs d? tenis organizat de co
misia orășenească locală de tenis 
și dbtat co „Cupa Pârii”. La în
trecere au participat jucători de 
tenis fruntași din orașele Bucu
rești, Cluj, Oradea, Timișoara, 
Tg. Mureș, Orașul Stalin, Sibiu 
și Arad.

Jucătorul airădan, Grunwald a 
reușit importanta performanță de 
a se califica' pîrjă în finală. Câș
tigătorul întrecerii masculine, ma
estrul sportului Gh. Cobzuc 
(C.C.A.), a jucat bine de-a lun
gul întregului concurs, obținindl o 
meritată victorie. In proba femi
nină tînăra jucătoare Elena Ro- 
șianti (C.GA) a cucerit primul 
loc după ce a învins o serie de 
valoroase jucătoare: Glatt (Fi. 

cu ocazia Concursurilor Sportive 
ale Tineretului au reușit să în
ființeze o serie de secții pe ramură 
de sport. Astfel, colectivul sportiv 
Flamura roșie Glucoza și-a În
ființat cu acest prilej o puternică 
secție de volei fete. Participînd cu 
regularitate la antrenamente, echi
pa de volei fete a colectivului Fla
mura roșie Glucoza a reușit ca la 
întrecerile de volei din etapa a 11-a 
a Concursurilor Sportive ale Tine
retului, să ocupe locul I și,' ca 
urmare, fiecare componentă a aces
tei echipe să primească insigna 
Concursurilor Sportive ale Tinere
tului. Tot cu această ocazie și co
lectivul sportiv Flamura roșie „13 
decembrie" a reușit să-și reorga
nizeze secția de volei băieți, care 
timp de mai mulțî ani a fost a- 
proape inexistentă. Merită a ti e- 
videoțiat, în mod deosebit și co
lectivul sportiv Progresul I.T.B. 
care a dovedit cu ocazia acestor 
concursuri foarte multă atenție 
față de pregătirea cît mai bună a 
participanților. Ca urmare, nume
roși sportivi și sportive din colec- 
t’vul Progresul I.T.B. au reușit să 
obțină mai multe insigne ale Con
cursurilor Sportive ale Tineretului, 
odată cu întrecerile din etapa a 
Il-a. Majoritatea consiliilor spor
tive regionale din Capitală desfă
șoară o muncă neobosită în vede
rea bunei organizări a etapei a 
11-a, care se află în plină desfășu
rare.

pentru noi să avem concurentul 
nr. 1 clasat pe ultimul loc în proba 
de natație. Asemenea lui, și ceilalți 
au cel puțin cîte o probă în care 
încă nu dau randament corespun
zător: Vena la scrimă, Țintea la 
cros. Roman și Bruja la tir, etc. 
Această defecțiune a pregătirii îm
piedică afirmarea lor pe tărîm in
ternațional.

Un alt aspect negativ este a- 
cela al progresului inegal al repre
zentanților noștri. Dacă la atle
tism, călărie și chiar scrimă ne 
găsim în fața unui salt valoric 
considerabil, la tir și mai cu sea
mă la natație, pășim „ca melcul”. 
Prima explicație a acestei stări de 
lucruri o găsim în condițiile dife
rite create pentru dezvoltarea cali
tății muncii. Infmp cela atletism 
și călărie s-a muncit intens în 
cele mai bune condiții organizato
rice, la tir antrenamentele s-au 
făcut pînă în preajma concursului 
pe ținte fixe, la scrimă asalturile 
s-au tras fără aparat electric, iar 
la natație, antrenorul, prins în alte 
munci, nu și-a condus cum trebuia 
elevii. La acestea, adăugîndu-se și 
„stîngăcia” oamenilor la sporturile 
respective și emotivitatea lor în 
primul concurs internațional, putem 
să ne explicăm cele cîteva rezultate 
slabe d'n această întrecere. Aș
teptăm cuvîntul tehnicienilor în 
privința celor ce trebuie să facem 
în urma lipsurilor constatate at 
acest prilej.

Mai trebuie să arătăm succesul 
organizatoric înregistrat în acest 
prim concurs de pentatlon modem 
pe care l-am găzduit. Probele au 
decurs normal, instalațiile și arbi
trajul corespunzînd în totul. Me
ritul este al antrenorilor, oficia
lilor și organelor locale din Si
biu care au muncit cu entuziasm 
pentru obținerea acestui succes.

RENATO ILIESCU

roșie Arad), Sigler (Progresul 
Tg. Mureș) etc.

Iată acum cele mai importante 
rezultate:

SIMPLU BARBAȚI: sferturi de 
finală: Cobzuc-Sorin Mihai 6-2; 
4-4 (la această situație S. Mihai 
a abandonat); Juhasz-Chivaru 6-3; 
9-7; Grunwald-Năstase 6-3; 6-01; 
Cristea-Racosi 6-0; 3-6; 7-5; Semi 
finale : Cobzuc-Juhasz 7-5 ; 6-2 ; 
Grirnwald-GUstca 1-6; 6-1; 6-2;
finala : Cobzuc-Griinwald 6-1; 6-3;

SIMPLU FEMEI: sferturi de fi
nală: Glatt-Bauer 6-1; 6-4; Elena 
Roșiamu-Sîgler 6-2; 6-3; Do gări u- 
Benedek 7-5; 6-1; Niculescu-Eca-
terina Roșianu 6-2; 6-2 1; semi 
finală: Dogariu-Niculescu 6-4; 6-1; 
El. Roșianu-Glatt 2-6; 7-5; 7-5; 
finală: Roșianu-Dogariu 3-6 6-3; 
6-3.

Consiliul central al asocia
ției pentru cultură fizică și 
sport „RECOLTA" inițiază o 
întrecere între toate consiliile 
sportive regionale, raionale șl 
colectivele sportive sătești in 
scopul întreprinderii unui nu
măr cît mai mare de acțiuni, 
care să mobilizeze tineretul 
sportiv de la sate, în campa
niile agricole de recoltat, treie

Vești din lumea boxului
SIBIU (prin telefon). — Marți 

seara s-au disputat meciurile fi
nale din cadrul campionatului 
asociației Progresul. întîlnirile 
au fost foarte echilibrate, învingă
torii fiind desemnați, în multe ca
zuri, în ultimele secunde de luptă. 
In cadrul categoriei hîrtie s-au în- 
tîlnit I. Avram (Sibiu) și N. Moșuc 
(Craiova). Titlul de campion al 
asociației Progresul a revenit 
boxerului sibian, care și-a învins 
adversarul la puncte. In limitele 
categoriei pană au încrucișat mă
nușile D. Prunoiu (Craiova) și D. 
Burlaș (Iași). Prunoiu a cîștigat 
la puncte. La categoria semiușoa; 
ră lupta s-a dat între bucureștenii
I. Ene și I. Grossman. Ene a fost 
declarat învingător la puncte. La 
categoria ușoară, Iosif Zigler (Si
biu) l-a depășit net la puncte pe 
M-Ungureanu (Craiova). In ca
drul categoriei semiușoară, A. 
Urdea (Sibiu) a dispus la puncte 
de V. Bujor (București). Avînd o 
comportare remarcab'lă, tînărul I. 
Botezan (Sibiu) a cîștigat meciul 
din limitele categoriei mijlocie 
mică, dispunînd la puncte, după o 
luptă îndîrjită, de experimentatul 
Al. Blank (București). Au mai 
cîștigat titlul de camp'oni (fără 
adversari) N. Marinescu (Cra’ova-) 
— categoria minimă, Val. 
Mahu (Iași) — categoria muscă, 
N. Stanca (Craiova) — cate
goria cocoș și Gh. Rossler (Bu
curești) — caiegoria mijlocie.

Meciurile au fost arbitrate de 
Lucian Popescu, B. Robert, I. Ce- 
tățeanu și Victor Alexandru.

M. Vlădoianu
C. Pitaru 

corespondenți

CONCLUZII LA „CURSA MUNȚILOR’
Inițiativa asociației Dinamo de 

a organiza interesanta competiție 
„Cursa Munților", s-a dovedit 
bine venită. Astfel, această dură 
întrecere, disputată la mijlocul se
zonului, a umplut un gol, pe care 
calendarul nostru intern l-a re
simțit în mod evident în ultimii 
ani. Nu mai este nevoie să su
bliniem că. de cîțiva ani, calen
darul ciclist este defectuos alcă
tuit, cuprinzînd lungi perioade în 
care lipsesc probele de lung ki
lometraj, și — ca atare — în 
comportarea cicliștilor se observă 
oscilații surprinzătoare. Sub acest 
aspect, „Cursa Munților" a adus 
o însemnată contribuție la conti
nuitatea activității competițio- 
nale.

Din păcate. însă, nu toate aso
ciațiile au înțeles rostul acestei 
întreceri. De pildă, Locomotiva, 
Știința și Flamura roșie au privit 
superficial această importantă 
competiție, și nu au găsit de cu
viință să asigure cicliștilor res
pectivi, condițiile necesare de pre
gătire și participare. Aceasta, cu 
toate că alergătorii lor parcurse
seră în acest an cîteva mii de 
kilometri, un minimum de pregă
tire, vai'abil pentru ca ei să poată 
absolvi acest concurs. Argumentul 
că alergarea include un traseu 
prea dur (Bran și Mateiaș), care 
— în plus— uzează puținul ma
terial pe care-1 au unele asocia
ții a căzut de la bun început, 
deoarece organizatorii — (inînd 
seama de. aceasta, — au înlocuit 
etapa respectivă, cu una de plat, 
asfaltată. Faptul a redus, fi
rește, din duritatea probei, ast
fel că și argumentul că unii a- 
lergători mai tineri, neavînd pre
gătire de munte, nu vor putea 
termina cursa, a căzut de la 
sine.

In acest sens, este grăitor fap
tul că unii participanți, cărora, 
asociațiile respective nu le-au pu
tut asigura condiții pentru o pre
gătire specială în vederea acestui 
concurs, (de pildă, cicliștii de la 
Constructorul), au reușit totuși să 
termine cursa pe focuri bune, unit 
din ei afirmîndu-se chiar catego
ric. Țirem deci să reamintim un 

y adevăr bine cunoscut și de care 

rat și colectat, în vederea ot 
ținerii unor rezultate din cel 
mai frumoase.

Consiliul central al asocia 
ției va decerna regiunii, raio 
nului și colectivului sportiv să 
tesc fruntaș în aceste campa
nii, cîte un steag al asocia 
ției.

Consiliul' central al asocia 
ției RECOLTA

TIMIȘOARA. — O gală’ 
multe greșeli de arbitraj și c 
portări nesportive a fost a 
ținută nu de mult la Timișc 
S-au întîlnit selecționatele Or 
lui Stalin și Timișoarei. Pi 
greșeală s-a comis în meciul 
Gherasim — Maximilian B 

cînd B;edl a fost declarat în 
gător deși superioritatea o i 
sese C. Gherasim (Or 
Stalin). Dec’zia a fost, într-ade 
nejustă. Dar cum credeți ci 
procedat antrenorul A. Weinti 
(Orașul Stalin)? Pur și simplu 
adunat boxerii, anunțînd că se 
trage din întrecere. Atitudinea 
complet nepotrivită, mai ales^ | 
tru un antrenor care pregăt 
lotul R.P.R. — a provocat 
poare și a fost dezaprobată 
toți cei de față. Coresponda 
nostru regional A. Gross ne r 
tează că, pentru a salva situ; 
oficialii au „revenit" asupra d 
ziei, anunțîndu-1 învingător 
Const. Gherasim. Numai as: 
antrenorul A.Weintraub a cont 
ți-t să-și urce iarăși elevii 
ring...

lată acum rezultatele tehr 
ale celor mai interesante mec 
disputate, cu prilejul acestei g 
Cat. semimijlorie. I. Demeter (C 
șui Stalin) e declarat învingi 
la puncte asupra lui I. Dura i 
mișoara). Un meci nul ar fi 1 
mai echitabil. Cat. muscă. P 
Nic. (Orașul Stalin) b.p. I. Sz; 
(Timișoara) M. Iulian (Ora 
Stalin) b.p. Martin Far 
(Timișoara). Cat. semigrea. B 
dan Popovici (Timișoara) 1 
Gheza Toth (Orașul Stalin). \ 
toria a revenit echipei din Ora 
Stalin cu 9—7.

este indicat să se țină seamă 
viitor: competiția este cel r 
bun antrenament și prilej de 
gată experiență, în special, p 
tru cadrele tinere

Sub alt aspect, „Cursa Munții 
a arătat un fapt care trebuie 
ne dea serios de gîndit. Nur 
o parte — și încă destul de mici 
dintre cicliștii noștri fruntași 
află la un nivel, de pregătire 
măsură să le deschidă perspect 
unei comportări de frunte în r 
rile probe. In ceea ce privește 
mogenitatea echipelor, s-au obs 
vat lipsuri evidente. Astfel, în j 
ma echipă a asociației Dinai 
Vasilescu și Maxim se detașe 
net de ceilalți componenți. La 
la Progresul, Sebe, Tudose și N 
cea nu alcătuiesc un grup valo: 
restul fiind cu mult sub_ niv< 
acestora. In formația primă •• i 
sei Centrale a Armatei. C. Dun 
trescu este cu muri deasupra 
lorlalți. Aci, I. Constantinei 
Datcu și Ion Vasile formează o 
pletă de valori sensibil aproph 
capabilă de acțiuni viguroase, 
păcate msă infructuoase în ac 
stă probă.

O mențiune specială pentru 
namo Orașul’ Stalin (și in ace 
timp pentru antrenorul Nae t 
comban) care are în Ion Sil 
M. Kamer, R. Klein, V. M 
lievici, L. Popov și M. Gherma1 
lemente tinere, cu largi perșț 
tive; parte din acești alergă 
vor avea un cuvînt de spus 
tr-un viitor apropiat, în ciclisi 
nostru La Recolta, L. Zanoni i 
de departe cel mai bun, dar 
nărui inginer zootehnician Gab 
Petrescu, E. Golgoți, S. Salai 
G. Socaci, sînt ai’ergători în pl 
dezvoltare, capabili de perform 
țe și mai bune, cu condiția p: 
cipală să treacă și la acțiuni 
curajoase. In rest, celelalte 
mâții prezintă valori disparate, 
plicabile prin faptul că o parte 
cicliști sînt încă prea puțin , 
dați". Flacăra a i'ăsat irnpri 
unei slabe pregătiri, tinerii de 
Voința se arată capabili de n 
progrese, iar cicliștii de la M< 
Iul au avut de luptat în pri 
rînd cu o serie de defecțiuni 
canice, urmare în bună parte 
materialului necorespunzător.



scrisori

prin

Ieri la Dimitrovo

Flamura roșie Arad a întrecut pe Minier cu 1-0 (0-0)

Zilele trecute, 
sediul oomi- 
de organizare 
campionatelor 
sosit
R.P. Ungară 

Franța, p~" 
care federațiile a- 
oeslor fări își 

anunță loturile ce le vor repre
zenta la marea competiție de pe 
lacul Snagov.

Lotul R.P. Ungare cuprinde pe 
următoarele vîslașe:

Papp Jenone, Koszegi Jănosne, 
Grenek Istvănne, Sdlyom Andrăs- 
ne, Rasko Jozsefne, Sznaak Mi- 
hâlyne, Hambalko Istvănne, Kem- 
eny Irnrene, Sârkozi Jenone, Nagy 
Otfone, SprihtzI Jenone, Szoeke 
Jănosne, Honti4 Gyulănne, La jos 
Ferenczne, Raachel Judith, Bene- 
dek Antalne, Lengyel Gyulănne, 
Cir odăi Ida, Peresztegi Margit, 
Albert Rozsi, Rolko Zsuzsa, Har- 
săniy Măria, Sebestyen Borbăla, 
Sakoticzki Ilona.

— In urma campionatelor națio
nale care au avut loc la 15 indie. 
Federația Franceză a selecționat 
pe următoarele vîslașe care vor 
lua parte la întrecerile de pe la
cul Snagov.

Franțoise Chotel, Suzanne Dis- 
channel, Christianne Dupont, Gi
selle Giampani, Jeanimie Guil'le- 
mart. Andree Lascelot, Mieheline 
Lebeau, Jeanne Lintz, Antoinrite

Activitatea
Duminica trecută în campiona

tul categoriei B. de polo pe apă 
s-au disputat meciurile ultimei eta
pe a turului.

O etapă cu rezultate scontate, 
exceptînd pe cel înregistrat la O- 
radea, unde echipa locală Voința 
a cedat ți—2) studenților din Ti
mișoara două puncte și un loc mai 
bun în clasament. Dar victoria ti
mișorenilor n-a afectat decît par
tea de mijloc a clasamentului,

INFORMAȚII

in urma trierii și omologării 
buletinelor depuse la concursul 29 
etapa din 24 iulie a.c., au fost 
stabilite următoarele rezultate:

Buletine depuse 397.994.
Premiul I a fost obținut de 2 

buletine eu 12 rezultate exacte, 
revenind fiecărui buletin cîte 
47.511 lei.

Premiul II a fost obținut de 26 
buletine cu 11 rezultate exacte, 
revenind fiecărui buletin cîte 4.385 
lei.

Premiul III a fost obținut de 
366 buletine cu 10 rezultate 
exacte, revenind fiecărui buletin 
căite 467 lei

★
Cum este și normal, concursul 

PRONOSPORT nr. 30 (etapa din 
31 iulie 1955) a trezit un viu in
teres în rîndurile participanților.

Dacă la darea pronosticurilor 
în meciurile din primele două 
etape ale „Cupei Orașelor", par- 
ticipanții ța concurs se ghidau 
mâi mult dună inspirație, deoa
rece știau foarte puțin despre 
formații și valoarea lor, acum 
înainte de etapa care va hotărî 
pe semifinalistele competiției exista 
maî multe date concrete asupra 
valorii echipelor, date furnizate 
de meciurile disputate pînă a- 
cum. Deci, șanse mai mari de 
obținere a unor premii valoroase.

Și acum, pentru că sînt mai pu
țin cunoscute, să vă mai dăm 
unele amănunte despre echipele 
maghiare și ’germane din pro
gram. Meciurile IX și X sînt din 

" J — Iată
competiției: 
2 
1

„Cupa de vară"—R.P.U. 
clasamentul la zi al
1. Szikna Bp. 2
2. Szpârtăkusz Bp. 2
3. Voros Lobogo K'is-

2
2

0
1

0 6:2
0

4
34:2

1
1

6:4
3:3

1
1

2
2

pe st
4. Gyărepitok Bp.
5. Kinizsi Dohăny- 

gyâr
6. Kinizsi Sorgyăr 

TOTO-Budapesta,

0 
0

0
0

1 4:7
2:7

1 
0 2

1 
0

2
2 
care are de 

asemenea programate aceste me
ciuri (o garanție în plus că se 
vor disputa cu certitudine) ne-a 
comunicat următoarele desnre 
cele două meciuri: ,.Szikra Bp. 
esite o echipă mai bună, dar re- 
zuHaitul egal obținut duminică de 
Dohănygyăr cu Sznărtâkusz, ne 
îndreptățește să credem mai co

Rocheux, Yolande Penkala, Amie 
Surmont.

— Din lotul Germaniei occiden
tale este anunțată pînă în prezent 
participarea cunoscutei concurente 
de simplu Ingrid Scholtz.

— Un prim lot de 21 de per
soane din delegația Uniunii So
vietice și-a anunțat sosirea pentru 
azi,, pe calea aerului. Mîine vor 
sosi încă 9 persoane.

—Loturile reprezentative ale R.P. 
Ungare și R. Cehoslovace, care’ vor 
partioiipa la toate 
probele campiona
telor, și-au anun
țat sosirea . în 
București, pe data 
de 1 august.

— Cele 7 eoni- ; 
ponente ale lotu
lui olandez sînt 
așteptate în ziua 
de 2 august. Ele 
sosesc pe calea 
aerului.

— Transportul p 
spectatorilor de la 
București la Sna
gov și retur este 
asigurat prin trei 
trenuri zilnice, cu 
plecarea din Gara 
de Nord. Iată ora- 
riul lor:

Plecarea din 
București, la orele 
5,12; 11,25; 17,45.

de polo pe apă și natație
pentru că prin victoria obținută în 
dauna textiliștilordin Lugoj (6-1), 
Locomotiva Cluj a rămas cam
pioană a turului.

De fapt, încă după primele eta
pe s-a observat clar că în lup*a 
pentru primul loc, sînt angajate 
numai două echipe’: Locomotiva 
Cl«j și Voința Timișoara. Ele au 
mers „cap la cap" pînă în etapa 
a V-a, cînd jocul dintre aceste 
două formații s-a terminat cu vie-

C^onosport
rlnd obținerea unui X. Ca șanse 
noi dăm 45 la sută pentru X, 
35 la sută pentru 2 și 20 la sută 
pentru 1. Al doilea meci maghiar 
este mult mai deschis, deoarece 
Gyărepitok nu are o pregătire fi
zică satisfăcătoare, iar Vords Lo
bogo joacă bine în deplasare. 
Deci, cu șanse egale și 1 și X 
și 2".

Și acum ceva și despre meciu
rile din R.D.G. cuprinse ți ele 
în programul TOTO-Berlin. Mo
tor Zwickau este o echipă maî 
bună decît Chemie Karl Marx 
Stadt, dacă judecăm după com
portarea lor din campionatul cat. 
A 1954/1955. Totuși faptul, că 
joacă acasă avantajează intr-o 
oarecare măsură pe Chemie Kari 
Marx Stadt, care și în campio
nat, în meciul în care a fost gaz
dă a cîștigat cu 1—0. Chemie 
Halle Leuna — tot prin prisma 
comportării în campionat — ar 
părea de puțin superioară, avînd 
și avantaml de a fi gazdă. Mo
tor Brandenburg — clasată pe 
locul 6 în seria I-a cat. B — 
a învins de altfel duminică cu 
1—-0 pe Dynamo Dresden, fapt 
oare pledează tot în lavoarea 
victoriei echipei Chemie Halle 
Leuna. Aktiwist Brieske Senften
berg — clasată pe locul 6 în 
caț. A — pare de asemenea avan
tajată în meciul cu Vorwârts 
Leipzig — clasată pe locul 9 
în seria a II-a a cat. B. — 
Duminică Aktiwist a făcut meci 
nul (2—2) cu Einheit Dresden, 
iar Vorwârts Leipzig a fost de
pășită cu 5—0 de Motor Jena. 
Rotation Leipzig — care a fost 
Învinsă duminică de Motor Mag
deburg cu 1—0 — are un meci 
greu cu Wissenschaft Halle — 
clasată pe locul 4 în prima serie 
a cat. B. Acest meci face par
te din „Cupa TOTO-Berlin“. 
Iată elasamentul seriei a II-a a 
competiției din care fac parte 
cele două echipe:
1. Motor Magde

burg , 4 4 Ofl 15:3 8
2. Chemie Zei+z 3 3 0 0 9:4 6
3. Wissenschaft

Halle 3 0 0 3 4:13 0
4. Rotation Leip

zig 4 0 0 4 3:11 0

Plecarea din Snagov, la orele: 
7,20; 14,20; 20,00. Distanța Bucu- 
rești-Snagov este parcursă într-un 
timp care variază de la o oră ți 
15 minute la o oră și 25 de minute.

In afața acestor curse normaie, 
în zilele campionatelor vor fi 
puse în circulație garnituri spe
ciale al căror orar îl vom anunța 
din timp.

— In ziua de 3 august va sosi 
la București Gaston Miitleg, pre
ședintele F.I.S.A.

„Numărul 7“ din echipajul de S-j-1 al 
R P.R.: maestra sportului Maria Cardoș

toria la limită a clujenilor: 3—2 
(2-0). .

Bunele rezultate pe care le-au 
obținut aceste echipe în prima 
parte a camnionatului se datorese 
în primul rînd superiorității lor 
tactice. Ea clujeni, Adalbert lor- 
dachi, iar la timișoreni Gavrii'ă 
Torok, prin marea lor rutină com- 
petițională s-ău dovedit principalii 
coordonatori ai jocului acestor 
echipe.

Voința Tg. Mureș, ocupă pe 
merit locul al treilea. Ea nu a 
pierdut decît în fața primilor cla
sați, reușind să cîștige detașat ce
lelalte jocuri. Flamura roșie Lu
goj, Știința Timișoara și Voința 
Oradea, sînt aproximativ de forțe 
egale. Deosebit de slab pregătite 
Progresul Cluj și Locomotiva Ti- 
mioșara, nu s-au regăsit nici un 
moment, suferind astfel înfrîngere 
după înfrîngere. Pentru returul 
campionatului, așteptăm din par
tea lor un reviriment.

In general, această primă edi
ție a campionatului categoriei B. 
își atinge scopul. Un sprijin ceva 
mai larg însă, din partea comisiei 
centrale, inspecției de natație și 
din partea colectivelor lor s-ar re
flecta pozitiv în comportarea vii
toare a acestor formații. Iată cum 
arată clasamentul la sfîrșitul tu
rului: 

1. Locomotiva Cluj 7 7 • 0 47: 9 M
2. Voința Timiș. 7 6 • 1 7«:2» 12

3. Voința Tg. M. 7 5 0 2 39:19 10
4. FI. roșie Lugoj 7 3 1 3 21:35 7
5. Știința Timiș. 7 3 e 4 17:49 6
6 Voința Oradea 7 2 1 4 25:41 5
7. Locom. Timiș. 7 1 0 6 21:41 2
8. Progresul Cluj 7 • 0 7 13:48 0

★

Incepînd de astăzi Șî pînă du-
minică inclusiv ștrandul Tinere
tului din Capitală va găzdui în
trecerile din faza regională a cam
pionatului republican de natație, 
rezervat juniorilor și junioarelor. 
La startul probelor se vor prezen
ta cei mai buni înotători din Ca
pitală. Organizatorii, comisia oră- 
șănească de natație, au împărțit 
programul concursului în patru 
zile de concurs a cîte 11 probe 
de înot fiecare. La sfîrșitul fie
cărei zile se vor desfășura probele 
de sărituri cu coeficient liber și 
impus.

Joi, vineri și sîmbătă întrece
rile încep la ora 17, iar duminică 
la ora 9,30.

DIMITROVO 27 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). Miercuri 
după-amiază, echipa Flamura ro
șie Arad s-a deplasat la Dimitro
vo (localitate aflată la 30 km. de 
Sofia), centrul celui mai mare ba
zin carbonifer din Bulgaria, unde 
a susținut cea de a doua întilnire 
în compania echioei Minior din 
localitate.

De data aceasta, cel mai bun 
compartiment al echipei arădene 
a fost apărarea, care a jucat pre
cis în tot timpul meciului, In 
schimb linia de înaintare s-a pre
zentat sub valoarea ei normală, 
mai ales în prima repriză cînd 
a tras numai de trei ori la poartă. 
In această parte a jocului, gazdele 
au dominat, dar atacurile lor, bine 
construite în cîmp, au fost res
pinse de apărarea arădană în care 
au excelat Coman ți Dușan.

In repriza secundă, gazdele a- 
tacă dezlănțuit ratînd două oca
zii de gol. In min. 60 de joc, ia 
im contraatac al echipei Flamura 
roșie mingea este la Farmati, a- 
cesta o pasează lui Mercea iar 
ultimul prelungește la Kapaș, care 
trage fulgerător de la 25 m. în 
bara transversală. Mingea revine

O nouă promoție 
de arbitri de fotbal
De curind, s-au încheiat cursu

rile școlii de arbitri de fotbal or
ganizată de comitetul orășenesc 
C.F.S. București în colaborare cu 
colegiul de antrenori București. 
Spre deosebire de alte promoții, 
actuala serie de noi arbitri este 
deosebit de numeroasă. 97 elevi 
au absolvit cu bine examenele și 
vor trece acum la activitatea ofi
cială în cadrul campionatelor re
gional și orășenesc București 
Cei 97 proaspeți arbitri vor um
ple un gol mult resimțit de cole
giul de arbitri București, fiindcă 
este interesant de știut că o sin
gură etapă a campionatelor re
gional și orășenesc necesită peste 
300 de arbitri. Or, înainte de a fi 
înscriși în controale noii arbitri, 
colegiul conta pe . numai 290 „ca
valeri ai fluierului", fapt care 
obliga delegarea succesivă a unui 
arbitru, la centru și Ia tușă, în 
cadrul unui cuplaj pe diferite te
renuri.

Revenind la școala recent în
cheiată vom menționa că ea a fost 
organizată pe baze mult mai se
rioase decît cele precedente, dn- 
rînd peste 5 luni și beneficiind 
de concursul arbitrilor noștri frun
tași. Astfel lecțiile au fost predate 
de o serie de arbitri de categorie 
republicană ca Tiberiu Astaloș. 
Vladimir Fieru, Ilie Drăghici, Ște
fan Tașula, etc. Un aport deose
bit de prețios la buna organizare 
l-a adus arbitrul Gh. Dumitrescu 
și, în special, arbitrul nostru frun
taș Picki Kroner, conducătorul 
tehnic al școlii.

înainte de a încheia vom arăta 
însă că, spre deosebire de cei 97 
elevi care au urmat cu seriozitate 
și punctualitate cursurile ajungînd 
astfel să aibă mulțumirea de a 
primi calificarea de arbitru, mulți 
dintre elevii înscriși inițial la 
școală au absentat repetat, fapt 
care a dus la eliminarea lor din 
școală.

Bogată activitate la popice
• Recent și-au disputat întîie- 

tatea, echipele masculine și femi
nine ale regiunilor Arad și Hune
doara. La femei, formațiile Aradu
lui și-au impus categoric superiori
tatea. Dovedind o mare precizie 
în lansarea bilei, jucătoarele ară
dene din prima formație au reușit 
să cîștige cu scorul de 1751—1485, 
iar echipa B, formată din elemente 
tinere, a întrecut reprezentativa 
secundă a regiunii Hunedoara cu 
1621—1452 popice doborîte.

La bărbați prima formație a 6- 
rașului Arad, din care fac parte o 
serie de valoroși popicari, a cîș
tigat cu ușurință. Popicarii ară
deni, în vervă de joc, au doborît 
3143 popice față de cele 2879 ale 
învinșilor. In schimb, echipa se
cundă a orașului Hunedoara a în
trecut formația de tineret a Ara
dului (compusă din jucători între 
17—21 ani) cu scorul de 1966— 
1854 popice doborîte.

• Sîmbătă și duminică pe are
na Recolta MAS din Capitală se 
va desfășura întîlnirea dintre re

în teren și Vaczi care a urmărit 
faza înscrie. Din acest moment 
oaspeții preiau inițiativa, domină 
șt construiesc numeroase faze de 
gol, care însă sînt ratate pe rînd 
de Vaczi, Dumitrescu și Gram. Jn 
special ultimul a avut o ocazie 
clară de a mări avantajul. După 
ce a driblat mai mulți adversari 
s-a îndreptat spre poarta adversă 
și de la numai 11 metri a tras 
în bară. Contraatacurile gazdelor 
au rămas fără rezultat, astfel că 
meciul a luat sfîrșit cu rezulta
tul de 1—0 în favoarea echipei 
romîne. La fluierul arbitrului Stam- 
boliev, care a condus corect, s-au 
aliniat următoarele formații :

FLAMURA ROȘIE ARAD: Co
man — Sizes, Dușan, Farmati
— Kapaș, Serfozo (Borota, Don)
— Gram, Vaczi, Dinulescu (Ser
fozo), Mercea, Dumitrescu III.

MINIOR DIMITROVO: lliev — 
Evstatiev, Lozanov, Lișkov — Pu- 
șev, lienakiev — Dancev, Anghe- 
lov (Martinov), Vladimirov, Ka- 
radaliev, Pavlov.

Flamura roșie va susține dumi
nică la Stalino un nou joc în 
compania echipei Spartak.

TOMA HRISTOV

Viitoarea etapă a Cepei R. P. R. 
la fotbal

Următoarea etapă a Cupe! 
R.P.R. la fotbal va avea foc au- 
minică 14 august. Iată programul 
jocurilor și arbitrii delegați să Ie 
conducă:

Metalul 108—Progresul Sibiu 
(Ștefan Farkaș-Mediaș); Voința 
Odorhei-Flacăra Mediaș (Victor 
Stoia-Luduș); Metalul II B. Mare- 
Progresul Oradea (Iosif Csifo- 
Cluj); Avîntul Toplița-Metalul Q. 
Turzii (Geza Toth-Orașui Stalin); 
FI. roșie Valea lui Mihai-Metalul 
B. Mare (Gheorghe Sborea-Arad); 
Locomotiva Oradea-Metalul Arad 
(Andrei Bogdan-Satu mare); Me
talul Oțelul Roșu-Metalul Reșița 
(Savu Daju-Timișoara); Minerul 
Lupeni-Metalul Hunedoara (C. Pe- 
trescu-Craiova); Locomotiva Tr. 
Severin-Știința Ciaiova (Tiberiu 
Ellas-Timișoara); Di na mo Pitești- 
Știința București (fon Șerban- 
Craîova); Dinamo 6 București- 
Metalul București (Ion Chirițescu- 
București); Flacăra Moreni-Flacă- 
ra Cîmpina (Ion Ștefănescu-Ploeș- 
ti); Recolta Tu Ic ea — învingătoa- 
rea dintre Metalul Galați-Dinemo 
Galați (Zaharia Drăghici-Const.-n- 
ța); Progresul Focșani-Dinamo Ba
cău (Constantin Orhei-lași); Di
namo Birlad-Știința lași (Max 
Stern-Rădăuți); Aviatul Fălticeni- 
Fl. roșie Bacău (Barbu Stoiceseu. 
Bicaz); Locomotiva Pașcani-Fla- 
mura roșie Buhuși (Sigismund 
Lupu-Focșani); FI. roșie Giurgiu- 
învingătoarea dintre Locomotiva 
Bucureții-ElectromagHctica Bucu

rești (Ștefan Alexandriu - Bucu
rești).

Jocul dintre Metalul Steagul ro
șu Orașul Stalin și Progresul 
CPCS București (arb. Alexandru 
Ionescu-Ploești) se dispută la 24 
august.

țîejucarea întîlnirii Metalul Ga- 
lați-Dinamo Galați, care are Ioc 
la 3 august, va fi condusă de ar
bitrul H. Leibovici-Galați.

prezentativele orașelor București 
ți Baia Mare. Peste două săptă- 
mîni selecționata Bucureștiului se 
va deplasa la Ploești unde va în- 
tîlni reprezentativa focală.
• De cîteva săptâmîni, au în 

ceput în întreaga țară întrecerile 
din cadrul campionatului republi
can individual de popice. Majori
tatea corespondenților noștri ne-au 
relatat că, spre deosebire de anul 
trecut, un număr însemnat de po
picari s-au «înscris la actuala edi
ție a campionatului individual.

In București, s-au desfășurat 
primele două etape din cadrul' fa
zei raionale, la care participă a- 
proape 200 de popicari. La proba 
de 100 bile conduc în momentul 
de față Nic. Constantin (raionul 
Tudor Vladimirescu), Iosif Oroș 
(raionul Grivița Roșie), Grigore 
Miliai (raionul Nic. Bălcescu), iar 
la 200 bile Ion Păunescu (raionul 
T. Vi'adimirescu) și Grigore Mihai 
(raionul Nic. Bălcescu).

SPORTUL POPULAR
Nr. 2C52 Pag. 3-a



<

Echipa de atletism a R. P. Romine a întrecut Norvegia cu 175,5*^141,5 puncte
(Urmare din pag. I)

OddChitul (R.P.R.) 14,20; 4. 
Larsen (N.) 14,16.

Prăjină. Victoria a revenit 
pitanului echipei noastre mascu
line, maestrul sportului ” 
Dragomir, care a arătat și 
acest prilej că este un 
luptător de concurs. Mircea 
mitrescu oare s-a accidentat 
încălzire a reușit totuși să 
4 metri. Rezultaie: 1. Zeno 
gomir (R.P.R.) 4,10; 2. 
(Dumitrescu (R.P.R.) 4,00; 3.
Hermund Hegheim (N.) 3,80; 4. 
Karl Fieldsdtad (N.) 3,50.

1.500 m.. Atleții noștri și-au 
propus înainte de cursă ca tac
tica lor sări ajute să întreacă pe 
cel de al doilea reprezentant al 
Norvegiei, cunoscînd faptul că 
primul reprezentant, Boysen are 
o valoare foarte ridicată. Pe de 
altă parte, norvegienii sezisînd a- 
ceastă tactică au făcut ca Boysen 
să rămînă în „ajutorul" coechi
pierului său. In acest fel cursa 
a fost mai disputată doar pe 
ultima parte, cînd Moscovici s-a 
apropiat de norvegianul Ham- 
------<-_j :_«_j »_ același 

1. 
2.

(N.) 3:54,8;
(R.P.R.) 

Bîrdău

că-

Zeno 
cu 

bun 
Du- 

la 
sară 
Dra- 

Mircea 
4,00;

marsland, terminînd în 
timp cu acesta. Rezultate: 
Audun Boysen (N.) 3:54,4^ 
Arne Hammarsland ("'
3. Ferdinand Moscovici
3:54.8: 4. Dumitru
(R.P.R.) 3:59,8.

Greutate. La această 
scontam o victorie a 
noastre. Mihai Raica nu s-a 
putut însă concentra de loc și 
a obținut un rezultat slab. Rezul
tate: 1. Sverre Overby (N.) 
14,99: 2. Mihai Raica (R.P.R.) 
14,95; 3. Constantin Crețu
(R.P.R.) 14,39; 4. Anders Var-
mann (N.) 13.40.

400 m. garduri. Ilie Savel șț-a 
propus ca în această cursă să-1 
ajute pe Stănel să obțină locul 
doi și a alergat în consecință. 
Rezultate: 1. Ilie Savet (R.P.R.) 
53,1; 2. Gheorghe Stănel (R.P.R.) 
53,5; 3. Jan Borgersen (N.) 54,8;
4. Kay Sioberg (N.) 55,2.

Suliță. Recordmanul Norvegiei 
a cî-știigat proba cu destulă ușu
rință, avînd două aruncări peste 
72 metri și alte patru peste 69.00 
m. Reprezentanții noștri au obți
nut rezultate bune, în special tî- 
nărul luliu Iordan cane a în
registrat cu acest prilej cea mai 
bună performanță a sa. Rezultate: 
1. Egil Danielsen (N.) 72,67; 2. 
Dumitru Zamfir (R.P.R.) 67,71;
3. Einar Roberg (N.) 65.05; 
luliu Iordan (R.P.R.) 63,73.

10.000 m. Victorie clară a nor
vegienilor. Rezultate: 1. Olstein 
Saksvik (N.) 30:31,0; 2. Jacob
Kjersem (N.) 30:41,4; 3. Cristea

i probă 
culorilor 

nu

2.

4.

(Urmare din pag. I)

'te folosite de asemenea în 
pletarea pregătirii lor.

cam-

PREOCUPĂRI IN TIMPUL 
LIBER

Dinu (R.P.R.) 32:08,8; 4. Victor 
Pop (R.P.R.) 32:40,8.

4x400 m. Rezultate: 1. Norvegia 
(Strand, Marsteen, Osein, Boy
sen) 3:14,2; 2. R.P. Romînă 
(Stănel, Mihaly. Sudrigean, Sa- 
vel) 3:14,2 (nou record republi
can).

In urma acestui rezultat echipa 
Norvegiei a cîștigat meciul mas
culin cu 106,5:105,5.

FEMEI. 80 m. garduri. Acci- 
dentîndu-se la încălzire, Maria 
Domocos a trebwt să fie înlo
cuită în ultimul moment cu Ma
nia Mariș. Ana Șerban a cîștigat 
clar cu un rezultat bun. Rezul
tate: 1. Ana Șerban (R.P.R.) 
11,5; 2. Jorun Tangen (N.) 11,8;
3. Maria Mariș (R.P.R.) 12,3;
4. Bjorg Iversen (N.) 12,8.

100 m. De la plecare a condus 
Letiția Bardaș pînă Ia 3 m. de 
linia sosirii. Aci însă a clacat și 
nu a putut termina cursa, decît 
pe îocuî 4. Rezultate: 1. Ale
xandra Sicoe (R.P.R.) 12,3; 2.
Reidun Buer (N.) 12.6; 3. Anne- 
Lise Thoresen (N.) 12,7; 4. Leti- 
ția Bardaș (R.P.R.) 12,8.

Disc. Victorie categorică a re
cordmanei nryistre. Rezultate: 1. 
Lia Manoliu (R.P.R.) 42.97
(41,23-41,37 _ 41 43 — 42,97- 
41,03 — 42,00); 2. Melania Ve- 
licu (R.P.R.) 37.58: 3. Johanna 
Greibrok (N.) 34.43; 4. Gudrun 
Aagaard (N.) 33,04.

800 m. Reprezentantele 
stre au condus cu schimbul pînă 
anroane de finiș. Rezultat»; 
Valeria 
2:20.3; 2. 
2:23 2; 3. 
2:28.8; 4. 
2:56,0.

noa-

1.
Tălmăceanu (R.P.R.) 
Maria Miclea (R.P.R.) 
Henny Lehn

Ragnhd Sorum (N.)
(N.)

Lungime. Proba a fost cîști- 
rezultat exce’ent degată cu un

tînăra noastră atletă Maria Ma- 
riș. In schimb. Sanda Grosu s-a 
comportat slab. Rezultate: I. Mă
ria Maris (R.P.R.) 5,46 (^,19—
5,34 - 4,96 — 5.46 — 3.75 —
5.04) ; 2. Jorun Tangen (N.)
5.28; 3. Sanda Grosu (R.P.R.)
5.17; 4. Astrid Haukaas (N.)
4,97.

In urma acestor rezultate echî-
na noastră feminină a obtinut 
un strălucit rezultat, totalizînd 

70 nuncte față de oete 35 puncte 
totalizate de atletele norvegiene. 
Este de remarcat fantul că toate 
cele zece probe feminine au fost 
cîștioate de reprezentantele tării 
noastre.

In clasamentul general, echipa 
R.P. Pomîne a ieșit învingătoare 
cu 175,5 puncte față de 141,5 
puncte ale echinei norvegiene.

Dună terminarea meciului. Arne 
Mollen, președintele Federației

au

Norvegiene de atletism ne-a de
clarat: „N-am văzui nici o 
trecere de 
putată ca 
feminină 
tigat cu 
la bărbați

în- 
atletism attt de dis- 
aceasta. Dacă echipa 

a Romlniei a cîș- 
ușurință, tn schimb 

____ , întrecerea a fost pal
pitantă pînă la ultima clipă. Am 
văzut Jocurile Olimpice de (u 
Helsinki și-mi amintesc perfect 
fiecare moment al întrecerii de la 
4x400 m. dintre echipele S.U.A. 
și Jamaica. Dacă cei care se aflau 
atunci tn tribunele stadionului 
olimpic din Helsinki ar fi fost 
astăzi oaspeții stadionului Bislei, 
ar fi trebuit să recunoască tn 
unanimitate că întrecerea de astăzi 
a fost cu mult mai pasionantă 
decît la Olimpiadă. Aș vrea să 
vă retntoarcefi în (ara dumnea
voastră. pe care o vom vizita și 
noi cit de curtnd, cu cele mai 
frumoase impresii din patria mea 
și vă rog să transmiteți sporti
vilor romîni salutul prietenesc al 
sportivilor norvegieni. Aplauzele 
cu care spectatorii au răsplătit 
fiecare performanță și compor
tare deosebită a atleților romîni, 
stnt o dovadă a prieteniei pe~ 
care poporul nostru o arată față 
de poporul romîn".

Cunoscutul atlet Audun Boysen 
a făcut următoarea declarație: 
„Împreună cu ceilalți componenți ai 

echipei masculine am luptat pen
tru viatorie. ca niciodată pînă 
acum. !n meciul cu Jugoslavia, 
victoria a fost hotărîtă. în favoa
rea noastră, tot de proba de 
4x400. Dar tn echina adversarilor 
de atunci, nu se aflau atleți mi
nunați ca Stănel, Sudrigean și 
Savel si am cîștigat comod. Daca 
vreodată a trebuit să fac avei la 
ultimele picături de energie, a- 
tuncl lucrul acesta s-a întîmplat 
astăzi. Nici la Bruxelles, nici la 
Berna și nicăieri alt undeva n-a 
trebuit să-mi adun attt de mult 
puterii». Mă bucur că cu prilejul 
acestui meci am putut să cunosc 
pe atleții romîni si. tn special, 
pe una din cete mal mari per
formere ale tumil, pe lolonda 
Balaș. Am luat parte împreună 
cu ea la concursuri la Berna șl 
ta Moscova. Dar nu ml-am putut 
închipui că poate realiza o per
formanță attt de valoroasă. Am 
auzit de campionatele dumnea
voastră internaționale și vreau 
să mă considerați unul dintre 
participanții la ediția din acest 
an, mai ales că, incepînd de as
tăzi, eu mă consider un prieten 
al atleților romîni"

TUDOR VORNICU

Concursul internațional de atletism 
de la Sarpsborg (Norvegia)

SARPSBORG 27 (prin telefon 
de la trimisul nostru). In această 
localitate, situată la 80 km. nord 
de capitala Norvegiei, s-a desfă
șurat azi un concurs internațional 
cu participarea atleților din Da
nemarca, Suedia, R. P. Romînă și 
Norvegia. Iată cîteva dintre re
zultatele obținute în acest concurs:

110 m. garduri: Olsen (N) 14,5; 
Opriș (RPR) 14,5; ciocan: Stran- 
dli (N) 58,26 m.; C. Dumitru
(RPR) 56,02 m.; N. Rășcănescu 
(RPR) 55,42 m: disc: M. Raica 
(RPR) 48,13 rn.; Johanson (N) 
46,73 ~ ~ ' ------ -
45,45 m.; 3000 m. obstacole: 7. 
Strzelbicki (RPR) 9:19,2; Johan-

(N) 9:42,0; 5000 m.: Marlen-
(D) 15:00,2; 1 milă (1609,34

•• , uuiiaiiouii V’’ 
m. ; R. Coveianu (RI’R) 

T.

son 
sen
m.) ; Ăabrathen (N) 4:19,4; 800 
ni.: Berthenson (N) 1:56,1; înăl
țime: Holmgren (S) 1,93 m.; 200 
m.: Lothar Marks (RPR) 21.2 
(performanța nu poate fi omolo
gată ca record al R.P.R. din cau
za vîntului puternic care a bătut 
din spate) ; Marsten (N) 21,8;
100 m. femei: Alexandra Sicoe 
(RPR) 11,9 (performanța nu poate 
fi omologată ca record al R.P.R. 
dir. cauza vîntului puternic care 
a bătut din spate) ; Ioana Luță 
(RPR) 12.2; Dora Copîndeanu 
(RPR) 12,3; suliță femei: Ane- 
lise Zîmbreșteanu (RPR) 43,43 m.

Concursul internațional 
de aeromodelism d’n R. Cehoslovacă

Fruntașii sportului aeromodelist 
din R. P. Romînă susțin între 
1—14 august cel mai dificil exa
men din ultima vreme. Răspunzînd 
invitației SVAZARM-ului (Asocia
ția Voluntară pentru Sprijinirea și 
Apărarea Patriei din R. Ceho
slovacă), cei măi buni constructori 
de aeromodele din țara noastră 
se întîlnesc cu concurenți din 
alte 11 țări, în prima probă a con
cursului internațional de aeromo- 
delism de la Vrchlabi.

La Vrchlabi, o pitorească locali
tate în R. Cehoslovacă, și-au dat 
întîlnire cei mai valoroși con
structori de aeromodele din Eu
ropa și Asia, din rîndul cărora 
menționăm îndeosebi, pe Mihail 
Vasiiicenko (U.R.S.S.), deținătorul' 
celei mai bune performanțe din 
lume la categoria reactoare, pe 
Laszlo Berke (R.P.U.) recordman 
mondial la aeromodele
cu 
pe

mecanice
zbor captiv categoria 10 cmc.,
Iosif Sladky (R. Ceh.), cîștigă-

Performanțe ale
Moscova 26 (Agerpres) TASS 

transmite:
Atleții sovietici au stabilit în 

cursul acestui sezon mai multe 
noi recorduri unionale care întrec 
recordurile mondiale oficiate.

Atleta sovietică Zinaida Safro
nova a realizat o performanță ex
cepțională în cursa de 400 m. plat 
niarcînd timpul de 54“8/IO. Acest 
rezultat este superior recordului 
obținut de atleta Donat (R. D. 
Germană) cu timpul de 55". Sa-

4

i
Foarte adesea, sportivii primesc 

vizitele delegațiilor de muncitori 
de la întreprinderile din Cluj. 
Inp-una din serile trecute, mun
citorii de la Atelierele CFR Cluj 
au stat de vorbă cu mai mulți 
sportivi printre care și luptătorii. 
,V. Onoiu i-a povestit, de exem
plu. montatorului T. Marton tel . 
însuși sportiv, boxer de categoria 
semi-mijlocie), cum a decurs tur- deosebit pi 
neul făcut in primăvara aceasta’ i<jr din Iu 
de reprezentativa 
tn Egipt.

ȘEDINȚA
După-amiază a 

Universității F 
festivă a loturilor care vor parti
cipa la întrecerile din cadrul Fes
tivalului. Ședința a fost deschisă 
de tov. Emil Pop, secretar al Co-

noastră de lupte

FESTIVA
avut loc în sala 

Bolyai o ședință

mitetului regional U.T.M., care a 
dat apoi cuvîntul tov. Dumitru 
Nițov, secretar al Comitetului re
gional P.M.R. Tov. D. Nițov a 
urat sportivilor să obțină, la Var
șovia, noi succese care să facă 
cinste patriei, contribuind totoda
tă la ridicarea sportului de tip 
nou din țara noastră pe culmi 
tot mai înalte. A vorbit apoi tov. 
Manole Bodnăraș, președintele 
C.C.F.S. de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, care, după ce a mulțu
mit organelor locale pentru spri
jinul acordat pregătirii loturilor 
de sportivi, a arătat că în condi
țiile actuale ale destinderii inter
naționale, sportul oferă un mijloc 
deosebit pentru apropierea tineri- 
... __ lumea întreagă, ceea ce
constituie o contribuție imnortan- 
tă la consolidarea legăturilor de 
prietenie între popoare, la asigu
rarea unei păci trainice în lume.

Din partea loturilor de sportivi 
au vorbit maestrul sportului D. 
Cuc șl Maria

In cinstea Festivalului
Campionatul motociclist de viteză

Ta’itiș.

EM. VALERIU

Două noi recorduri la atletism
Marți, pe stadionul Tineretului 

din Capitală, atletul Ahmet Su
itman (Constructorul), a făcut o 
tentativă de record pe distanța de 
30 km.

Tentativa a fost încununată de 
succes, atletul Ahmet Sulimai 
reușind să stabilească un nou re
cord al R.P.R. El a parcurs dis
tanța de 30 km. în lh. 49.18.6/10. 
Continuînd alergarea pină la 2 ore

recordul dețnut peei a doborit și
această distanță de Vasile Teodo- 
siu (31 887 km.). Noul record al 
lt>i Ahmet Suiliima.n es'e de 
32.750 km. După terminarea cursei 
atletul 
c'.arat:
închina 
de al 
Tineretului și Studenților".

Ahmet Su'iman ne-a de- 
„Sint foarte fericit că pot 
aceste noi recorduri celui 

V-lea Festival Mondial al

pe arcuit
Pînă acum, motocicliștii noștri 

fruntași și-au disputat întîietatea 
în cadrul 
republicane: campionatul 
toeros 
teză 
nea, 
trecerile preliminare ale 
natului de regularitate și 
finala acestei competiții, 
mată la sfîrșitul lunii august, 
lergătorii își vor încerca 
într-o altă mare întrecere: 
pionatul de viteză pe circuit.

Campionatul închinat 
lului, se va 
în organizarea 
tru Cultură 
a ziarului „Scînteia 
Traseul de concurs este cel cla
sic pentru marile întreceri din 
Capitală: Șoseaua Kiselef, - Arcul 
de Triumf, Bd. Mareșal Voroși- 
i'ov.

Pregătirile organizatorice ca și 
acelea ale alergătorilor, la care se 
adaugă condițiile excepționale de 
întrecere, pe care le oferă traseul 
mai sus amintit, ne îndreptățesc 
să afirmăm că această ultimă edi
ție a campionatului de 
circuit se va bucura de 
remarcabil'.

In vederea alergărilor

al R. P. R.

în 
ei

a două campionate 
de mo
de vi- 
ase me
in în- 
campio- 
pînă la 
progra- 

a- 
forțele 

cam-

și campionatul
i coastă. De 

au participat

Festiva- 
disnuta duminică 

Comitetului pen- 
Fizică și Sport și 

tineretului".

viteză pe
un succes

de dumi-

torul probei de 2,5 cmc. la recen
tele campionate mondiai'e de mo
dele captive desfășurate 
iulie la Paris ș.a.

Aeromodeliștii romîni 
participat pînă acum la 
cursuri internaționale. 
Budapesta, 1951 — Poznan, 1954 
— MoscoVa). La aceste întreceri, 
echipa noastră reprezentativă s-a 
clasat de fiecare dată pe locuri 
fruntașe între locurile 3 și 5, iar 
în 1951, la concursul internațional 
din R.P. Polonă, Constantin Stere 
ne-a adus o frumoasă victorie, cîș- 
tigînd de o manieră categorică pro
ba d> motomodele. tina din cete 
mai dificile ale întrecerii. La ma
rea întîlnire internațională de la 
Moscova, cea mai bună comportare 
a avut-o recordmanul țării la ca
tegoria reactoare, Anania Moldo- 
veanu. iar în clasamentul general 
pe țări echipa R.P.R. a împărțit 

cu reprezentativafocurile 5—6 
R. P. Polone.

între 1-3

au mai
3 con- 

(1948 —

atleților sovietici
fronova este în vîrstă de 25 
Recent, Safronova a reușit 
doboare și recordul unional

ani. 
să 
la 

proba de 200 m. plat cu rezulta
tul de 23“7/10.

Un rezultat de valoare a înre
gistrat zilele trecute cunoscuta 
atletă Maria Golubniciaia care a 
parcurs distanța de 80 m. garduri 
în 10“9/10. Irt cadrul campionate
lor studențești de atletism de la 
Leningrad atleta Nina Ponomareva, 
campioană olimpică, a aruncat 
riscul la 53,47 m, iar Nina Otka- 
tenko, recordmana mondială a pro
bei de 800 m. plat a parcurs a- 
ceastă distanță în 2‘H“3/10.

nică, fruntașii motocîclismului din 
întreaga țară vor participa în 
cursul zilelor de vineri și sîmbătă 
la antrenamentele oficiale, care 
se vor desfășura pe același tra
seu, pe care vor avea loc probei'e 
oficiale. Pentru aceste antrena
mente, toți motocicliștii înscriși 
vor trebui să fie prezenți în Ca
pitală, încă în cursul dimineții 
de vineri. Lipsa de la antrena
ment atrage excluderea din cam
pionat.

Finala campionatului de viteză 
pe circuit se va disputa anul a- 
cesta pentru clase și categorii uni
ce de mașini. Astfel, au fost ex
cluse diferențierile dintre catego
riile sport și curse. în cadrul fie
cărei probe, motocicliștii urmînd 
să participe cu mașini de cate
gorie unică. Se vor disputa ur
mătoarele 
cmc.; 150 
350
750 
tri 
fele

Activitatea șahistă 
peste hotare

VARȘOVIA (Agerpres) TASS 
transmite :

La Lodz a luat sfîrșit meciul de 
șah dintre echipele reprezentative 
ale U.R.S.S. și R.P. Polone, dis
putat în cadrul semifinalelor cam
pionatului Europei. Șah'știi sovie
tici au obținut victoria cu sco
rul de 17-3. Ultimele partide în
trerupte s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Smîslov a cîști- 
gat la Sliwa, Bronstein la Arla- 
mowski, Simaghin la Pitlakowski, 
Vasiukov la Brzozka, Boleslavski 
ambele partide la Tarnowski. Par
tida Furman-Brzozka s-a termi
nat remiză.

■A"
BRUXELLES 27 (Agerpres)
In runda a 5-a a campionatului 

mondial de șah pentru juniori 
Spasski (U.R.S.S.) l-a învins pe 
australianul Purdy în 19 mutări. 
După 5 runde, în gruna „A.“ 
Spasski (U.R.S.S), Van Cater 
(Olanda) și Hallstroem (Finlan
da) au cite 4 puncte.

probe: 100 cmc.: 
cmc. (femei); 250 

500 cmc.; 500 cmc. 
ataș; auto pină la

125 
cmc.; 
ataș; 
2 li-

cmc.;
cmc.

și auto peste 2 litri. D'stan- 
pe care vor trebui șă le a-

copere motocicliștii in cadrul fie
cărei probe, variază între 
110 km.

Numărul cei'or înscriși 
acum la acest campionat este
te mare, astfel încît, majoritatea 
probelor se vor disputa separat.

20—

pină 
fnar-

Turul ciclist al Franței
PARiS (Agerores).
Cea de a XIX-a etapă a turu

lui ciclist al Franței s-a desfășu
rat ieri de-a lungul celor 195 km. 
care leagă Pau de Bordeaux. Vic
toria a revenit ciclistului olandez 
Wagtmans, care a parcurs distan
ta în 5h. 15:38. In clasamentul 
fruntașilor nu s-au produs schim
bări. Pe primul loc continuă să 
se afle campionul francez Louison 
Bobet cu un avans de 6 min. 4 
sec. față de coechipierul său Rol
land.
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