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Recorduri europene și naționale» 
la Varșovia

Sportivii romini au realizat 4 noi recorduri
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Succes deplin participantelor la ediția a doua 
a campionatelor europene feminine de canotaj academic

Declarația președintelui F. I. S. Ă.
Gaston Miillegg

——- ir ie----------•
Apele liniștite ale lacului Sna

gov vor cunoaște, de miine, 
freamătul marilor întreceri inter
naționale : incep Campiona.ele eu
ropene feminine de canotaj aca
demic. Timp de trei zile, concu
rente din 10 țări își vor disputa 
cu îndirjire titlurile de campioane 
aîe Europei, în cele cinci probe 
ale campionatelor, în cadrul unor 
întreceri care se anunță de un 

înalt nivel.
' Față de prima ediție a campio

natelor europene feminine de cano
taj academic, desfășurată anul tre
cut la Amsterdam, întrecerile 
ediției a doua reunesc la start 
mai multe echipaje. Astfel, in afară 
de sportivele sovietice, care anul 
trecut au cîștigat, intr-un stil im
presionant, toate cele 5 titluri 
europene puse In joc, și de echi
pajele Olandei, Austriei, R. Ceho
slovace, Franței, Republicii Federale 
Germane și Belgiei, care au ocu
pat locuri de frunte în ed'ția pre
cedentă, anul acesta iau parte 
pentru prima oară reprezentantele 
R.P.F. Jugoslavia și R.P. Ungare. 
Alături de aceste sportive fruntașe 
ale canotajului european, vor par
ticipa, în toate probele, sportive 
ale patriei noastre, care s-au 
pregătit cu multă atenție în vede
rea marii întreceri.

Frumoasa bază nautică de la
Fnagov le-a impresionat pe spor
tivele străine care n-au mai con
curat aci. Fiecare declarație a 
sportivelor sau a conducătorilor de 
loturi vo. bește despre adânca 
impresie ■ lăsată de ospitalitatea 
poporului romîn, despre minunatele 
condiții de întrecere pe care le 
o'eră Snagovul, despre bucuria de 
* participa la un campionat euro
pean in condiții optime. De altfel, 
renumele de care se bucură buna 
organizare a marilor competiții in
ternaționale in țara noastră a 
trecut de mult peste hotare. Acesta 
a fost unul dintre motivele pentru 
care dl. Gaston Multegg, președin
tele F.I.S.A., care se află la t nagov 
pentu a asista la concursuri, a 
insistat, în cadrul ultimului congres 
al F.l.SA, ca cinstea organizării 
ediției a doua a Campionatelor 
europene feminine de canotaj aca
demic să fie încredințată patriei 
noastre.

Miine încep întrecerile care, 
timp ce trei zile, vor fine trează 
atenția iubitorilor canotajului din 
lumea întreagă. Ridicata valoare a 
concurentelor ca și condițiile opti
me de urmărire a întrecerilor, a- 
sigurate prin străduința organiza
torilor, fac din concursurile de la 
Snagov un spectacol sportiv de 
inaltă calitate.

Vom avea ocazia să încurajăm 
echipajele reprezentative ale țării 
noastie, care s-au pregătit înde
lung pentru marea întrecere și le 
vom încuraja pentru ca sportivele 
noastre să simtă din plin că 
sîntem alături de ele în eforiurile 
pe care le vor face pentru a re
prezenta cu cinste culorile scumpei 
noastre patrii. Vom asista la între
ceri între sportive care, în zilele 
petrecute la Snagov înainte de 
începerea concursurilor, s-au cu
noscut, s-au împrietenit, s-au în
frățit în li pta pe care tineretul din 
întreaga lume o duce pentru co
laborare, pentru înțelegere și cu
noaștere reciprocă.

In ntnneie dragostei cu care po
porul nostru își primește oaspeții, 
convinși că a doua ediție a Cam
pionatelor europene feminine de 
canotaj academic va însemna deo
potrivă prilej de întrecere dîrză 
dar și de înfrățire, izvor de trai
nice prietenii și ocazie de mani
festare a solidarității tineretului 
sportiv in lupta pentru pace, urăm 
succes deplin în întreceri partici
pantelor la cea de a don> ediție 
a campionatelor europene feminine 
de canotaj academic.

Ieri seara. în cursul unei șe
dințe tehnice, au fost stabilite 
ultimeie amănunte în legătură cu 
desfășurarea ediției a doua a 
Campionatelor europene feminine 
de canotaj academic.

Constatîrtdu-se că în proba de 
4+1 rame s-au înscris 7 echipaje 
(iar pista de la Snagov are 6 

culoare) s-a hotărît ca în această 
probă să se tragă în sepii și te- 
calificări. Echipele participate 
au fost împărțite în două serii, 
după cum urmează (în ordinea 
culoarelor) :

Seria 1: Franța, R. Cehoslovacă, 
R.P.R., R.P.F. Iugoslavia.

Seria a Il-a: R. P. Ungară, O- 
landa, U.R.S.S.

In serii, care se vor disputa vi
neri 5 august, la ora 18.30 și, res
pectiv, 18.45, primii clasați se ca
lifică direct în finală. Celelalte 5 
echipaje participă Ia o recalificare, 
care se va disputa sîmbătă 6 au
gust, la ora 18.30, primele patru 
echipaje intrînd în finală.

Duminică, 7 august, probele se 
vor desfășura după următorul pro
gram (echipele participante sînt 
enumerate în ordinea culoarelor) :

4 + 1 rame (finală, participă e- 
chipele califitale).

Simplu: R.P.R., Germania occ., 
R. Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S., Austria.

4 + 1 vîsle: R.P. Ungară, Fran
ța, U.R.S.S.. Austria, R.P.R.

Dublu: R.P. Ungară, U.R.S.S., 
R.P.R., Austria, R. Cehoslovacă, 
Belgia.

8+1 : R.P. Ungară, U.R.S.S., R. 
Cehoslovacă. R.P.R.

Ieri după-amtază a avut Ioc fa 
sediul Comisiei de organizare a 
campionatelor o recepție oferită 
de Vasile Vaida, președintele sfa
tului popular al regiunii Bucu
rești, la care au luat parte Gas
ton Miillegg, președintele F.I.S.A., 
delegați ai F.I SA., conducătorii 
de loturi, antrenorii echipelor oas-

După ce a vizitat baza sportivă 
de la Snagov, Gaston MiiUegg, 
președintele F.LS.A., ne-a decla
rat ;

— Acum doi ani, c'nd am fost 
tn țara dumneavoastră cu ocazia 
Festivalului, am discutat cu re
prezentanții C.C.F.S. asupra orga
nizării campionatelor femnine ale 
Europei aci, la Snagov. Ieri și azi 
am constatat că instalațiile tehnice 
sini perfecte, iar problemele ad
ministrative au fost soluționate în 
mod remarcabil.

Am văzut aci un buletin de in
formații pe care îl consider perfect 
Și pe care îl voi da ca exemplu 
atunci cind voi pleca la Gant, cu 
ocazia campionatelor europene 
masculine de canotaj academic.

Nu mai e nevoie să vorbesc des 
pre amabilitatea și gent lețca cu 
care am fost prima atît eu cit și 
d. Hansen (Danemarca) membru 
al comisiei tehnice a F.LS.A.

Am vizitat diferitele locuri unde 
sint cantonate echipele. Toate 
sportivele, fără excepție, ne-au 
spus că sint mulțumite de felul in 
care au fost primite și de condi 
(iile pe care le au.

N-aș vrea să mă hazardez făc'.nd 
pronosticuri; n-am văzut echipele 
la antrenamente, dar le cunosc, 
aproape pe toate din deferitele con
cursuri internaționale la care am 
asistat și am impresia că vom 
vedea întreceri foarte frumoase, in 
special duminică la finale.

PROGRAMUL CONCURSURILOR
pe, etc. Vasile Vaida a urat bun 
sosit oaspeților și petrecere plă
cută Ia Snagov. Dl. Gaston Mullegg 
a rostit o scurtă cuvîntare de răs
puns.

In afara celor trei trenuri care 
circulă în mod normal spre Sna
gov, cu plecarea din Gara de 
Nord la orele 5.12, 11.25 și 17.45, 
în zilele de 5, 6 și 7 august vor 
circula și două trenuri speciale, 
după următorul orar:

Trenul 702§ pleacă din Bucu 
rești-Nurd la ora 13.10 și sosește 
la Snagov-plajă la ora 14.16

Trenul 7030 pleacă de la Sna
gov-plajă la ora 21.20 și sosește 
in București-Nord Ia ora 22.26.

Personalii ăfi
Personalități din lumea întrea

gă, oameni de știință, scriitori, 
artiști și oameni politici salută 
Festivalul de la Varșovia ca pe 
o măreață manifestare a dorinței 
de pace și prietenie a generației 
tinere.

Profesorul Fr. Jolliot-Curie, pre
ședintele Consiliului Mondial al 
Păcii, membru al Institutului Na
țional și al Academiei de medi
cină din Franța, a adresat partici- 
panților la Festival un mesaj din 
care reproducem cele ce urmează:

„Tineretul poate contribui la 
dezarmare și la interzicerea ar
melor atomice, la reglementarea 
problemelor care ne preocupă pe 
toți astăzi tn lumea întreagă.

Jnt Unirea voastră la Festiva
lul din Varșovia este un exem
plu al posibilității prieteniei între 
popoare. La Festival voi puteți 
face mult pentru pace. Veți găsi 
acolo, stnt sigur, noi motive de 
a vă înțelege, de a acționa îm
preună, de a spera".

Varșovia 3 (prin telefon). — Nu 
numai miile de participanți veniți 
la Festival din întreaga lume, ci 
și zeci de mii de iubitori de sport 
din întreaga Polonie urmăresc cn 
pasiune desfășurarea întrecerilor 
sportive care devin din zi în zi 
mai palpitante. Intr-adevăr, zeci 
de trenuri "duc în fiecare zi spec
tatori entuziaști în orașele în care 
au loc aceste întreceri.

La acest interes mereu crescînd 
contribuie și faptul că întrecerile 
sportive se ridică la un nivel 
înalt, datorită în primul rînd par
ticipării unor sportivi cu renume 
mondial. O dovadă concludentă o 
constituie rezultatele excelente rea
lizate în primele zi4e de concurs. 
Dintre acestea, multe sînt recorduri 
europene șt naționale. Ziua de as
tăzi a adus două excepționale re
corduri europene, reușite de spor
tivii sovietici Vinogradova și L. 
Scerbacov. Prima a sărit în lun
gime 6,27 m., iar ultimul a obți
nut la triplu salt 16,35 m. De a- 
semenea. reco duri naționale au 
mai fost înregi -trate, la atletism, 
de sportivii maghiari, polonezi și 
germani.

Sportivii noștri luptă cu dîrze- 
nie pentru a obține rezultate cît 
mai bune. Patru din ei au izbutit 
să doboare re -ordurile țării : Ion 
Sorin a sărit 15,27 m. la triplu 
salt, Alexandra Sicoe a alergat 100 
metri plat în 12"1, Sanda Platon a 
pai curs 100 m. liber la înot în 
ri2"5, iar Hubert Bock, în vîr- 
stă de numai 16 ani, a obținut in 
proba masculină de 100 m. liber 
un rvultat excepțional: 59”4. Noul 
record stabilit de Hubert Bock 
este cea mai bună performanță 
reușită vreodată de un înotător ro- 
mîn într-un bazin de 50 tn. Un 
rezultat foarte bun a obținut ju

întrecerile la fotbal continuă, la handbal 
se dispută primele jocuri

Cu mult interes sînt urmărite 
jocurile turneului de fotbal. Va
loarea celor mat multe echipe an
ticipează o luptă dîrză și spec
taculoasă pentru calificarea în fi
nală. Jocurile continuă azi înca
drai celor patru grupe, în care 
— după prima etapă — conduc 
echipele Karl Marx Stadt (A), 
StaJinogrod (B), București (C) și 
Praga (D).

Astăzi, selecționata orașului 
București întîlnește echipa belgi
ană A. C. Beerschoot, în rînduri- 
le căreia activează cîțiva inter
naționali, în frunte cu Coppens, 
titular în echipa Belgiei. Jocul va 
avea loc în centrul miner Valbr- 
zyih. Programul este completat 
cu partidele: F. C. Liege — Pe
kin (la Varșovia), Varșovia — 
Karl Marx Stadt (la Varșovia), 
Berlin — Budapesta (la By tom), 
Stadlau — Sofia (la Wroclaw),

de seamă salută Festivalul

Frederic Jolliot-Curie

Președintele Academiei de Ști
ințe din R.P. Chineză și al Co
mitetului chinez pentru pace, GO- 
MO-JO, semnează în revista „Fe
stival" următoarele rînduri:

„Salutări cordiale celui da al

cătorul de tenis de masă Pau! 
Pesch, care a dispus de cunoscutul 
jucător francez Guy Arnouretti, cu 
scorul de 3-1. In ultimul set, 
Pesch și-a dovedit netă superiori
tate, întreeîndu-și adversarul la 9. 
De asemenea, au comportări bune 
scrimerii la proba de floretă și 
jucătorii de volei și baschet.

întrecerile continuă. Programul 
de joi și vineri cuprinde întreceri I 
la atletism, fotbal, baschet, înot, 
polo, tenis, scrimă, handbal, tenis 
de masă, gimnastică și volei. Cu 
mare interes stnt așteptate probele 
atletice (800 m. fete, ciocan, 400 m. i 
garduri, prăjină, înălțime fete etc.) 
ca și jocurile de fotbal, primele 
meciuri la handbal ca și întîîni- 
rile de polo U.R.S.S. — R.P. Ro- 
mînă și R. P. Pomină — R. P- 
llngară, asalturile scrimerilor, 
cursele înotătorilor precijm și dis
putele bascîietbaliștilor și voleiba
liștilor. Desigur că și în aceste în
treceri sportivii romîni vor face 
din nou dovada calităților lor, stră- 
dttindu-se ca, împreună cu toți cei
lalți sportivi din întreaga lume, 
aflați la Varșovia, să ridice valoa
rea competițiilor sportive ale Festi
va tntni.

Cairo — Tirana (la Bydgoszcz).
Duminică au Ioc ultimele jocuri 

din cadrul grupelor: Varșovia — 
F. C. Liege (la Varșovia), Pekin- 
Karl Marx Stadt (la Lodz), Bu
dapesta — Stallnogrod (la Zabr- 
ze), București — Sofia (la Wro
claw), Stadlau — A. C. Beer
schoot (la Vatbrzych) și Praga—■ 
Tirana (la Gdansk).

Astăzi incep și locurile turneu
lui de handbal după următorul 
program : masculin : R. Cehoslovacă 
— Danemarca ; R. P. Polonă — 
Belgia; R. P. Romînă — Austria; 
feminin: R. D. Germană — F.S.G.T. 
Franța ; R. P. Romînă — Dane
marca ; R. P. Ungară — R. P. Po
lonă. Atît meciurile masculine, cît 
și cele feminine, toate așteptate 
cu viu interes, se vor disputa 
sistem turneu.

V-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților pentru Pace 
și Prieteniei Tinerii, studenții sint 
viitorii stăpini ai pămîntului. Cu 
cît prietenia dintre ei va fi mai 
strînsă, cu atît va fi mai mare 
garanția că pacea lumii va fi 
salvată. Viitorii stăpîni ai lumii 
se iubesc unit pe alții, așa că cel 
ce apără politica de pe poziții de 
forță și amenință cu războiul a- 
tomic vor suferi un categoric e- 
șec. Țineți sus drapelul păcii! 
Oamenii de bună credință din în
treaga lume vă aclamă".

JOSE DE CASTRO, eminent 
sociolog chilian, președintele 
„Organizației pentru alimentație 
și agricultură", a trimis partici- 
panți’lor la Festival următorul sa
lut:

— „Trimit tinerilor din lumea 
întreagă, strînși la cel de al V- 
lea Festival, cele mai bune urări 
șl salutări. Continuați cu drago
ste șt entuziasm munca voastră 
pentru pacea universală șl con
struirea unei lumi mai bune jren-i 
tru generațiile care vor veni , _j



R. P. Rominâ—R. P. Bulgara 5-0 la tir, după 2 zile de concurs
— Un record romin și trei recorduri bulgare doborite—~

CONCURSUL INTERNATIONAL DE AEROMODELISM 
DIN R. CEHOSLOVACĂ

’ Marți ,1a poligonul Tunari din 
Pădurea Băneasa a început între
cerea de tir dintre reprezentativele 
R. P. Romînă și R. P. Bulgaria. In 
cadrul festivității de deschidere a 
întilnirii au luat cuvîntul vicepre
ședintele comisiei centrale de tir,
A. Dobrescu și conducătorul delega- 
ziției bulgare V. Petrov.

Primele două zile ale întilnirii 
s-au desfășurat în nota de superiori
tate a trăgătorilor noștri- Toate cele 
cinci probe pe echipe, desfășurate în 
aceste zile, au- fost cîștigate de re
prezentanții noștri, care au cucerit, 
în același timp, și cede patru locuri 
întJi de la proba individuală de ar
mă liberă calibru redus, prin Con
stantin Antonescu de două ori (la 
poziția culcat și la 3x40 focuri), Ni
colae Cojocaru (la poziția ge- 
IMinchi) și Henri Herșcovici (la po
ziția picioare). Astfel că, după două 
zile, echipa R.P.R. conduce cu
S-O.

Reprezentanții R-P. Bulgaria 
și-au apărat șansele cu toată pute
rea. Ei au realizat în acest concurs 
două recorduri pe echipe: 1757 la 
poziția picioare (față de 1716 ve
chiul record) și 5547 la 3x40 (față 
de 5493 vechiul record), precum și 
unul individual (385 la poziția ge
nunchi) prin Ivan Toșkov.

Cea mai bună comportare la pro
ba de armă liberă calibru redus a 
avut-o Constantin Antonescu, care 
dovedește un progres evident de la 
concurs la concurs. Din echipa bul
gară cel mai bun trăgător a fost 
Ivan Toșkov, care a ocupat de două 
ori locul trei, odată locul 5 și odată 
locul 7 in clasamentul individual.

Proba cea mai echilibrată a fost 
«ea de talere- După prima zi, re
prezentanții noștri conduceau pe 
echipe cu două puncte. A doua zi, 
lupta a fost la fel de dîrză. Echipa 
noastră a reușit să mai acumuleze 
îhî avans de 3 puncte și, în acest 
Tei, să-și adjudece victoria la o di
ferență de 5 puncte. Cu 766 talere 
lovite din 800 posibile, echipa noas
tră a stabilit un nou record al 
R.P.R. întrec, nd cu 32 puncte ve- 
«hiui record, stabilit cu o lună în

Spartachiada militară de vară
Marți după-amiază, stadionul 

(Republicii a cunoscut din nou 
freamătul caracteristic marilor 
competiții sportive: întrecerile din 
cea de a doua zi a finalei Spar- 
tachiadei militare de vară.

Crainicul anunța, rînd pe rînd, 
fiecare probă. 400 m. plat., tri
plu salt., gimnastică la bară fi- 

.ză... Pe chipurile concurenților se 
«citea emoția firească dinaintea 
ailtimei dispute: cine va fi cam- 
jrion?

La startul întrecerilor atletice 
.*s-an aliniat numeroși ostași, care 
«cu prilejui Spartacbiadei militare 
zxu făcut primii pași în sport, dar 
«care au obținut performanțe de-

• istul de buna, in seriile probei de 
—400 m. luliu Deac (lot. 6) 54,0, 
( xStan Toma (lot. 4) 55,8 m. și Teo- 
-ador Como’.i (lot.' 2) 58,8, clasați 
•JJ>e primele locuri, au lăsat sa se 
^întrevadă o finală aprig disputa
ră, în care luliu Deac — înfrun- 
Țtind de data aceasta și ploaia —

reușit să sosească pe primul loc 
«cu timpul de 53,8 sec. In proba 
♦de 1500 Petre Georgescu (lot. 
46) a câștigat detașat cu rezulta
ntul de 4:19,8. Pe următoarele 
focuri au sosit, în ordine: Dumi- 
Xtru Manolache (iot. 5) 4:23,6 și 
îPetre Sirbu (lot. 2) 4:25,4. La
.-spectaculoasa probă de 3000 m. 
«obstacole au participat mulți în- 
.«cepători; alături de ei însă au 
Muat startul și cîțiva alergători 
.ffutinați: Mihai Brașoveanu (lot. 
16) cîștigătorul cursei cu timpul de 
110:10,6, a știut să-și dozeze în 
«mod just efortul, deși următorul 
•sosit. Alexandru Arnăuiu (lot. 1) 
£110:18 8, l-a hărțuit în permanență 
Un ultimele două ture. La triplu- 
;salt și aruncarea greutății au fost 
•declarați campioni — dună o lup- 
ttă foarte strînsă — Victor Ciun- 
•4u (lot. 4) 13,05 m. și, respectiv, 
INicolae Pănoiu (lot. 2) 11,83 m.

Ultima probă a zilei, ștafeta 
-4x100 care s-a desfășurat pe o 
jploaie torențială, a prilejuit de 
asemenea o luntă strînșă. Echina 
fotului 1 a rupt prima forul liniei 
!<de Sosire, realizînd 45,9; ea a 
dfost urmată în ordine de lotul 3 
||(46.4) și lotul 2 (46,7).
* In concursul de natație, desfă
șurat la ștrandul Progresul, cei 
«nai mulți concurenți au realizat 
rezultate mulțumitoare. Iată lista 
JHimilor clasați la fiecare probă: 
îl 00 m. liber: Iosif Sîilași (lot. 3) 
3:19,2; 200 m. bras: luliu Pali 
MM- 5). 3:25,0; 300 m. liber: Flo-

începe rea meciului.
la stingă și C- Antonescu (R.P- Ro- 

(Foto: M. BĂNUȘ)
Ivan Toșkov (R.P. Bulgaria) 

mină) la dreapta.

urmă, la meciul cu reprezentativa 
R.P. Ungare.

Iată primele rezultate tehnice ale 
probelor desfășurate marți și 
miercuri: armă liberă calibru redus 
poziția culcat 40 focuri echipe: 1. 
R.P.R- (C. Antonescu, P. Cișmigiu, 
M Toader, N. Cojocaru, H. Herșco
vioi) 1973 p.; 2. R.P.B. (I. Toșkov 
T- Coslovschi,, K- Topalov, G. Po
liakov, D- Koptzev) 1955 p.; indivi
dual: 1. C. Antonescu 398 p.; 2. P. 
Cișmigiu 397 p.; 3 Ivan Toșkov 395 
p.; 4. V- Krastev Topalov 394 p-;
5. S. Cantili 394 p.; poziția genunchi 
40 focuri echipe: 1. R.P.R. (N Co- 
iocaru, S. Cantili, C- Antonescu, H. 
Herșcovici, L. Cristescu) 1916 p.; 2. 
R.P.B (aceiași echipă) 1838 p.; in
dividual: 1. N. Cojocaru 387 p.; 2. 
S- Cantili 386 p.; 3. Ivan Toșkov 
385 p.; 4. C. Antonescu 385 p ; 5. 
H. Herșcovici 384 p.; poziția picioa
re 40 focuri echipe: 1. R.P.R. (H. 
Herșcovici, C- Antonescu, N. Cojo
caru. V Enea, S. Cantili) 1842 p.;
2. R-P.B. (aceiași echipă) 1757 p.; 
individual: 1. H. Herșcovici 376 p.;

ni an 
metri 
chi 
4x100:

Uleu 
echipat: 

(lot 5) 
echipa

(lot. 3) 4;14,4£ 
Nicolae 

1:51,7; 
lotului

50
Butil- 

Ștafeta 
3 —

5:04,6. La triatlon — după des
fășurarea primelor întreceri — 
conduc: în grupa I Mihai Mânu 
(lot. 5) 5:25,0 și în grupa H-a 
Gh. Cioască (lot. 5) 4:51,4

★
La fotbal, echipa lotului 3 a 

repurtat o meritată victorie în 
fața puternicei formații a lotului 
2 cu scorul de 2-1 (0-1), iar în 
competiția de handbal, lotul 5 și 
lotul 3 s-au calificat în finală în- 
trecînd lotul 2 cu 11-10 (6-5) și 
— respectiv — lotul 1 cu 11-5 
(5-4).

In turneul de volei, care s-a ri
dicat la un bun nivel tehnic, au 
fost înregistrate următoarele re

ACTIVITATEA
ATLETISM

• BUCUREȘTI. Iată rezultatele 
înregistrate în cadrul fazei orășe
nești a campionatului republican 
de juniori, desfășurată pe stadio
nul Tineretului din Capitală : JU
NIOARE CAT. 17—18 ANI: 100m.: 
Maria Zottu (D) 13,0; 200 m.:
Maria Zot u 27,0; 80 m. g.: Xeuia 
Miliutin (D) 12,7; lungime: Ga
briela Belu (D) 5,13: Victoria
Șeitan (D) 4,96; suliță; Ștefania 
Geisler (Șt.) 29,51 ; pentatlon; An- 
toneta Dragomirescu (L.) 2.603 p.; 
JUNIORI CAT 15-16 ANI: 100 
m. FI. Dinescu (L.j 11,7; 200 in.; 
Fl. Din;scu (L.) 24,8; 1.000 in.:
Stadsch (Rec.) 2:54,0; 80 m. g.:
Oct. Korner (L.) 12,3; 200 m. g.: 
Gh. Grosu (D.) 32,1; lungime:
D-tru Guse (Av.) 5,52; înălțime: 
Oct Korher (L.) 1,65; greutate: 
Nic. Miu (C.C.A.) 12.14; nrăjin’: 
Gh. Grosu (D.) 3,60; disc:' R.
Carceanu (D.) 32,18; triatlon: N. 
Sobescianski (P.) 1.218 p.; JU
NIOARE CAȚ. 15—16 ANI: 80 m: 
Xenia Miliutin (D.) 10,8; 200
m.: Gabriela Luță (L.) 28,1; 500 
m.: Doina Roseti (L.) 1:27,7;
înălțime : Paula Constantinescu 
(D.) 1,35; lungime: Oiga Guzbetu 
(D.) 4,39; disc: Antoneta Matees- 
cu (Șt.) 28,42; suliță: Maria Ior
dan (L.) 30,50; triatlon; Doina 
Roseti (L.) 1.415 r>.

Nicolae D. Nicolae, corespondent 
• JTRGOțVJȘTL, — .Stadionul

2. C- Antonescu 374 p.; 3. N. Cojo
caru 365 p.; 4. V. Enea 364 p-; 5.
S. Cantili 363 p.; 3x40 focuri echi
pe: 1. R.P.R. (C. Antonescu, H.
Herșcovici, N. Cojocaru, S- Cantili, 
V. Enea) 5731 p; 2. R.P.B. (aceiași 
echipă) 5547 p-; individual: 1. C. 
Antonescu 1157 p.; 2. H- Herșcovici 
1151 p.; 3. N. Cojocaru 1145 p.; 4. 
S. Cantili 1143 p.; 5. Ivan Toșkov 
1140 p.; talere 200 bucăți echipe: 1. 
R-P.R (G. Bumb 195 p., I. Gheor
ghiu 193 p., A. Ioanițescu 189 p., I. 
Dumitrescu 189 p.) 766 p.; 2-
R.P.B. (M. Sultanov, I. Ranguel, V- 
Momov, I. Antonov) 761 p.

In clasamentul individual condu
ce — după două manșe — G. 
Bumb (RPR) cu 195 p. urmat de 
Vassil Mitev Momov (R-P.B.) 194 
p. și I. Gheorghiu (R.P.R.) 193 p.

Concursul continuă astăzi cu pro
ba de talere manșa a treia și armă 
liberă calibru redus proba meci en
glez și mîine vineri cu proba de 
skeet, manșa I.

ISABELA MARDARESCU

zultate: lotul 6 — lotul 4: 2-1; 
lotul 1 — lotul 4: 2-0; lotul 2— 
lotul 3: 2-0; lotul 6 — lotul 5: 
2-1; lotul 6 —- lotul 4: 2-1; lotul 
5 — lotul 2: 2-1; lotul 3 — lotul 
1: 2-1

★
întrecerile finale ale Sparta- 

chiadei militare de vară continuă 
astăzi la următoarele discipline 
sportive: atletism (ora 8 poligo
nul Cotroceni); triatlon (ora 8 
Poligonul Cotroceni); pista cu 
obstacole (ora 8 Poligonul Cotro
ceni); volei (ora 17,30 teren Ști
ința); handbal — finală (ora 16,30 
stadionul Republicii); fotbal — fi
nală (ora 17,45 stadionul Repu
blicii); motocros (ora 8,30 Poli
gonul Cotroceni); gimnastică (ora 
8 stadionul Republicii).

TRAIAN IOANIȚESCU

Flacăra din localitate a găzduit 
întrecerite din cadrul campionatu- 
liri republican de juniori, faza pe 
oraș și raion. Iată cîieva din re
zultatele obținute cu acest prilej: 
100 nr.: C. Stoica (Șt.) 12,6; 400 
m.: Șt. Pahonțu (Șt) 64,0; 1.500 
m.: D. Dateu (Șt,) 5:05,2; lungime: 
M. Tomescu (V.) 5.20; înălțime: 
M. Tomescu (V.) 1,55; suliță; N. 
Miulescu (FI. Viforîta) '33.37.

Mișu A vănu, corespondent

TENIS

Intîlnirea de tenis din ca
drul campionatului categoriei A, 
care a avut loc la Arad între e- 
chipeie Flamura roșie U.T.A. și 
Progresul Finanțe Bănci București, 
s-a terminat cu victoria primei 
formații, cu scorul de 7—4. Iată 
ultimele rezultate tehnice: Piroș — 
Teodorescu 6—3, 6—8, 6—1, 6—4; 
Piroș — Cristea 0—6, 0—6, 1—6: 
E. Grunwald -u- Teodorescu 7—9, 
7-5, 6-4. 3-6, 6-4; Wilier - 
Ursari 6—1, 6^-4, 6—1; Mati'da 
Glatt, Judith Grunwald — Rodica 
Andriescu, Sanda Budărescu 4—6,
6—3, 6—2; Matilda Glatt, E.
Griinwald — Rodica Andriescu, F. 
Cristea 6—3, 6—3; Takacs, Albert 
— Cristea, Teodorescu 3—6, 2—6, 
3—6

Enteric Grunwald, corespondent 
La Timișoara, Metalul din ioca- 

lilate a învins la limită, cu 6—5, 
echipa Dinanjo din București, Re-

VRCHLABI (prin telefon). — 
întrecerile importantei competiții 
internaționale de aeromodelism se 
află în plină desfășurare. După 
primele zile de concurs — timp 
în care s-au disputat întrecerile 
probei modele-planoare — cele 
mai bune rezultate au fost obți
nute de aeromodeliștii cehoslovaci. 
Din rîndul acestora se remarcă 
îndeosebi V. Spulak clasat pe lo
cul I la marea intîlnire interna
țională de aeromodelism desfășu
rată anul trecut la Moscova. O 
foarte bună „medie de zbor" au 
obținut și concurenții . maghiari, 
germani și polonezi. De aseme
nea, fo’arte frumos s-a comportat 
pînă acum și campionul nostru 
republican Ionel Georgescu, care 
— după -primele trei lansări (la 
fiecare categorie se fac cinci lan
sări)— se anunță un concurent 
deosebit de serios în lupta pen
tru primele locuri.

La acest concurs U.R.S.S. pre
zintă un lot valoros, îndeosebi la 
categoriile mecanice cu zbor cap
tiv, 2,5 cmc. și reactoare. In cen

Jocuri de fotbal in cinstea „Zilei Minerului”
Duminică urmează sa se dispute 

două jocuri internaționale de fot
bal în cinstea „Zilei Minerului", 
Astfel, 'Ja Petroșani va evoiua 
echipa Minior di:l Dimitrovo 
(R. P. Bulgaria), formpție din 
prima categorie a campionatii'ui 
bulgar. Minior va înKni pe Mi
nerul Petroșani. Trei zile mai tîr- 
ziu, Minior va juca la Lupeni cu 
formația locală Minerul. Minior a 
sosit în Capitală în cursul zilei de 
ieri și va pCeca gineri ia Petro
șani.

Tot duminică. Raia Mare va 
găzdui o interesantă partidă între 
Meta'ul din localitate și Tatra î 
(Metalul) din R. Cehoslovacă. 
Formația oaspeților cuprinde în 
majoritate jucători de la Tatran 
Pireș'ov, clasată pe locul patMi 

în campionatul republican. Lotul 
este întărit cu cîțiva jucători 
din alte formații ale aceleiași a- 
sociații sportive, ca Chobot, Maly 
(Tep'.ide) etc. Alături de aceștia 
figurează internaționali ca : Raj- 
man, Karel, Fecko^ Zibrini etc. 
Următoarele partide ale ceho
slovacilor vor avea loc la Cîmpia

Informații PRONOSPORT
■ In urm.: omologării au fost 

stabilite următoarele premii la 
concursul nr. 30 (etapa din 31 
iulie) : Premiul 1: 18 buletine cu 
11 rezultate exacte a cîte 5.590 lei 
fiecare; Premiul II: 278 buletine 
cu 10 rezultate exacte g cîte 434 
'ei fiecare; Premiu1! III: 2.354 bu
letine cu 9 rezultate exacte a cîte 
76 lei fiecare.

■ Azi expiră termenul de depu
nere a comunicărilor participanților 
care au buletine cu 0 rezultate la 
concursul nr. 30 (etapa din 31 iu
lie). Formularele pot fi completate 
și depuse la Agenția Centrală din

LA ZI
zu£tate tehnice; Juhasz — Vasi- 
lescu 9—7, 1—6, 6—3, 6—0; Mi
hai Sorin — Rakosi 1—6, 6—8,
2—6; Giorits — Segărceanu 6—2,
7—5, 6—2; Olga Gorog, Petruța — 
Mariana Niculescu, B’.ena Stan 
6—4, 3—0 (la acest scor cuplul 
Nicuifescu — Stan a abandonat); 
Juhasz — Rakosi 4—6, 5—7, 4—6; 
Mihai Sorin — VasKescti 6—2, 
6—3, 6—2; Wolf — C. Vizi nu 6—4, 
6—4, 6—3; Petruța — E. Stan 
0—6, 1—6; O. Gorog — M. Ni- 
eulescu 1—6, 1—6; Juhasz, Wolf 
— Rakosi, Vasifeseu 4—6, 3—6, 
6—4, 6—4, 2—6; O. Gorog, Ju
hasz — Ăl; Niculescu, Rakosi 
6-3,'9-7.

★
In campionatul de calificare, la 

Arad, echipa locală Voința a în
vins cu 8—3 formația Locomotivei 
din Craiova, iar la Timișoara Lo
comotiva a întrecut cu 7—4 echi
pa Progresul Gospodării Bucu
rești.

MOTO

La sfîrșitul acestei săptărhîni va 
avea ioc 0 nouă și importantă com
petiție motociclistă. Duminică în
cepe în Capitală finala campiona
tului republican de regularitate și 
rezistență moto organizat de 
A.V.S.A.P. Această întrecere, care 
se va desfășura pe un traseu mă- 
surînd 350 km., va cuprinde două 
semietape. In prima semietapă tra
seul va trece prin București-Titu- 

trul atenției organizatorilor, par- 
ticipanților precum și a spectato
rilor se situează,' desigur, record
manul mondial in proba reactoa
re Mihail Vasilicenko. In afară 
de concurs, Vasilicenko va pre
zenta în zboruri demonstrative 
un model dirijat prin radio, mo
del care — cu prilejul ultimului 
miting aviatic închinat Flotei Ae
riene Sovietice — s-a menținut 
în aer peste 2 ore aterizînd apoi 
în condiții 4>une la baza de ple
care.

Vineri dimineață se va da 
startul în proba propulsoare (mo
dele acționate de motorașe de ca
uciuc). La această categorie țara 
noastră e reprezentată de valoro
sul aeromodelist Victor Gaba, 
Multiplul nostru recordman va 
prezenta un model de construcție 
originală, cu elice mcnopaJă și 
pliabilă, model care prin felul 
său de construcție, a stîrnit un 
interes deosebit printre concu
renți.

ST. LUPULESCU

Turzii (10 august) și Oradea 
(14 augustl

REÎNCEPE CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE JUNIORI 

Duminică se reia campionatul 
republican de juniori, întrerupt 
după etana a doua a retur: tui. 
In cadrul etapei a treia se vor 
disputa jocuri în toate cele șase 
serii. In Capitală vor avea loc trei 
în îlniri programate astfel:

Tînărul Dinamovist II București— 
Locomotiva București, stadianut 
Gi «'eșii, ora 9.15.

M e tal i II B ucureșt i—P rogrest ti 
CPCS București, teren Progresul 
CCS, ora 17.

Tînărul Dinamovist I București— 
Știința Craiova, stadionul Dinamo, 
or a 10.30.

SCURTE ȘTIRI
• Semifinalele și finala „Cupei 

Orașelor" au fost amînate pentru 
date care vor fi fixate ulterior.
• Selecționata Locomotiva a 

plecat aseară ’.a Sofia unde va 
juca duminică.
• Fotbaliștii Flamurii roșii Arad 

s-a-j înapoiat ieri din R.P. Bul
garia.

calea Victoriei 9 — București sau 
la agențiile regionale.

■ Cu concursif nr. 31 (etapa 
din 7 ăugust) își fac apariția în 
programul Pronosport meciuri din 
campionatul de juniori care se reia 
la această dată. La 14 august 
programa! va cuprinde și meciuri 
din cupa R.P.R. pentru ca de la 21 
august să reapară în programe 
meciuri din campionatele A. și B. 
Participanții tiu trebuie să uite 
faptul că duminică fiind primul 
concurs pe luna august numai de- 
punînd cît mai multe buletine își 
pot asigura o participare mai mare 
1 a prem iile de consol are.

Gâeștj-Pite'ști-Rîmnicu Vîleea, iar 
în a doua semietapă alergătorii vor 
trece prin Rimnicu Vîtcea-Curlea 
de Argeș-Merișan-Pitești-Găești- 
Titu-București.

La aceste întreceri vor participa 
aproximativ 150 de concurenți cit- 
prinzînd pe primii trei clasați din 
faza regională, ațîț avansați cit și 
începători, bărbați și femei, pre
cum și o serie de alergători avan
sați din București din cadrul aso
ciațiilor sportive.

CICLISM

Duminică dimineață se vor des
fășura în parcei area F'loreasca noi 
întreceri cicliste cu caracter popu
lar, organizate de comitetul C.F.S. 
al raionului 1 Mai, Notăm eu acest 
prilej că, este pentru a patra oară, 
în cursul actualului sezon, c%nd 
comitetul! C.F.S. al raionului 1 
Mai organizează asemenea concur
suri.

Adunarea participanților se va face 
între ore’e 7 și 7,30, concursurile 
urniî'nd a începe de la ora 8. In 
programul reuniunii figurează a. 
lergări pentru: copii, biciclete de 
oraș, categ. III șl neclasiîieați, ju
niori, avansați. (toate categoriile), 
semicurse și fete. Reuniunea se va 
încheia cu o interesantă probă la 
care vor lua parte foștii alergători: 
N. I. Tapu, G. Negoescu, D. Pan- 
tazescu, C. Simionescu, C. Cîrjan, 
A. Sorrseșan, Emil Iencec, Tr. Con
stantin, C. Grigoriu ș.a., mulți 
dintre ei fiind la ora actuală an
trenori la di erite colective spor
tive.



învingători la atle
tism

25.000 de spectatori au 
marți în tribunele stadio- 

pe care

(Prin

Primii

A doua zi a întrecerilor sportivei
Marți 2 august

telefon de la trimișii noș tri speciali T. Vomicu, 
Chiose și I. Manoliu)

Peste 
luat loc 
nului Armatei (C.W.K.S.) 
se desfășoară întrecerile de atle
tism din cadrul Jocurilor Sportive 
ale Festivalului. In prima zi de 
concurs ș-au disputat în întregime 
cinci probe.

SĂRITURĂ IN LUNGIME BĂR
BAȚI. Ca și la întrecerile din ca
drul Festivalului de la București, 
victoria n revenit atletulvi maghiar 
Odon Foldessy, campionul euro
pean al probei. Deși în calificări 
a obținut un rezultat excelent 
(7,47 m.), în concurs atletul polo
nez Grabowski nu a reușit totuși 
să ocupe un loc în finală. Rezul
tate: 1. O. Foîdessy (R. P. Un
gară) 7,42 (7,42-D-D-7,22-D-D);
2. Kropidlowski (R. P. Polonă) 
7,29; 3. VI. Popov (U.R.S.S.) 7,23;
4. 15. Kushmir (Israel) 7,16; 5.
Grigoriev (U.R.S.S.) 7,15; 6 Taji- 
ma (Japonia) 7,12. Reprezentantul’ 
nostru D. Petrescu a ocupat locul 
10 cu 6,85 m.

ARUNCAREA GREUTĂȚII 
BARBAȚI. După o luptă interesan
tă, locul întîi a fcet ocupat de atle
tul sovietic Otto Grigalka, care a 
luat conducerea încă din prima a- 
runcare. Rezultate: 1. O. Grigalka 
(4J.R.S.S.) 17,05 m. (17,05-16,46- 
16,36-16,05-15.73); 2. J. Skobla
(R. Cehoslovacă) 16,94 (16,75-16,80- 
D-16,57-16.60-16.94); 3. Pirts
(U.R.S.S.) 16,58; 4. Mihalfy (R. P. 
Ungară) 16,34 nou record; 5. Hei- 
naste (U.R.S.S.) 16,28; 6. Plihal
(R. Cehoslovacă) 16,21. Reprezen
tantul nostru M. Raica a ocupat 
locul 8 cu 15.11 m. înaintea polo
nezilor Priwer (15,00), 
nowski (14,99) 
(14.92).

ARUNCAREA 
MEI. Campioana 
Ponomareva a obținut ca și la Bu
curești, o victorie clară. Rezultate:
l. N. Ponomareva (U.R.S.S.) 49,28
m. (49,28-48,16-47,21 -46,90-48.82- 
46,68); 2. Begleakova (U.R.S.S.) 
47,12; 3. Mertova. (R. Cetiosțoyacă) 
46,74; 4. Tolstaia (U.R.S.S.) 44,03;
5. Seredi (R.P Ungară) 42,80; 6. 
Poli (Austria) 42,64. Reprezentanta 
noastră Lia Manoliu a avut o com
portare sub așteptări, ocupînd locul 
13, cu 41.41 m.

10.000 m. După ce pe parcursul 
a 16 ture s-a alergat în grup com-

Krzyza- 
și Lomowski

D1SCULUI FE- 
olimpică Nina

0 veche cunoștință din 
delegația R. P. Chineze
Am reini.lnit în rindurile dele

gărilor sportivi ai Chinei Populare 
pe (mărul antrenor de atletism 
Huan-Tsien. L-am cunoscut la 
București cu doi ani în urmă, 
cu prilejul celui de al I V-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru Pace și Prie- 
nie. Apoi l-am revăzut la Jocurile 
Mondiale Universitare desfășurate 
anul trecut la Budapesta. Nu este 
nevoie să mai arăt cu cită plăcere 
își amintește ei de capitala noa
stră și de vara anului 1953... Pen
tru a-1 cunoaște insă mai bine pe 
cel de care vă vorbesc, vă voi spu
ne că a urmat cursurile Institutu
lui de cultură fizică din Moscova 
și că în activitatea sa de sportiv 
activ deține un rezultat bun la să
ritura cu prăjina: 3,90 m.

Și acum să dăm cuvmtul antre
norului IIuan-Ts>en:

„Esențial este faptul — — 
am venit aci pentru a cuceri pri
mele locuri, fiindcă ne 
că t'nerii noștri atleți 

că noi nu

dăm seama 
_  ____ __ . mai au de 
lucru p'nă să poată emite astfel 
de pretenții, lată de ce aparatul 
nteu fotografic va avea multă trea
bă aci la Festival și de ce atît 
eu cit și atleții echipei noastre aș
teaptă mult de la el. Intr-adevir, 
pentru noi, kinogramele și mai a- 
les legăturile de prieten:e pe care 
le vom face aci, vor însemna un 
bogat bagaj cu care ne va înzes
tra cel de al V-lea Festival. Sper 
Ca rezultate'e reprezenanților Chi
nei Noi la cea de a II-a ediție a 
jocurilor sportive ale Festivalului 
să aibă o mare influiență asupra 
dezvoltării întregti’ui sport din 
R.P. Chineză".

(De la unul din trimișii 
noștri T. VJ

pact, cu 9 ture înainte de sfîrșit 
Zatopek s-a desprins din grup, a 
luat un avantaj de 10 m. pe care 
l-a mărit continuu pînă la linia 
de sosire.

Rezultate: 1. E. Zatopek (R. Ce
hoslovacă) 29:34,4; 2. Basalaev 
(U.R.S.S.) 29:50,0; 3. Ozog (R. P. 
Polonă) 29:51,8 nou record; 4. Anu
friev (U.R.S.S.) 29:52,6; 5. San- 
turcek (R. Cehoslovacă) 30:12,0;
6. Porbadnik (R. D. Germană) 
30A9.0 nou record.

80 M. GARDURI-FINALA. Avînd 
un start impresionant, campioana 
olimpică Strickland a reușit chiar 
de la primul' gard să obțină un 
avantaj pe care l-a menținut pînă 
la sfîrșit, terminînd cursa cu ace
lași rezultat ca în serii (11,1). 
Rezultate: 1. Shirley Strickland (de 
la Hunty Australia) 11,1; 2. Er
molenko (U.R.S.S.) 11,2; 3. Ko
hler (R.D. Germană) 11,2. Reprezen
tanta noastră Ana Șerban a alergat 
în seria a Il-a (alături de Kohler 
11,4; Dolzenkova 11,4; Slowinska 
11,6) clasîndu-se a patra cu 11,7 
sec.

Două succese la volei
întrecerile feminine de voîei se 

desfășoară în cadrul unui turneu 
la care participă următoarele opt 
echipe: U.R.S.S., R.P. Chineză, R. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R.P. 
D. Coreeană, Austria. R.P.Polonă și 
R. P. Romînă. In prima zi, repre
zentativa tării noastre a întrecut 
echipa R.P. Chineze cu scorul de 
3-1 (13-15, 15-7, 15,7, 15,7). In 
primul set componentele echipei R. 
P. Chineze au făcut un joc de apă
rare foarte bun, în special în linia 
a Il-a. In seturile următoare, repre
zentantele țării noastre și-au impus 
superioritatea în atac, cîștigînd de
tașat.

Celelalte rezultate: R. Ceho
slovacă- R. D. Germană 3-0 (la 
1, 5, 6), U.R.S.S.-R. P. Polonă 3-1 
(13-15, 15-5, 15-9, 15-11), R.P.D. 
Coreeană-Austria 3-0 (la 0,5,2).

★
Echipele masculine au fost îm

părțite în trei serii, urmînd ca pri
mele două clasate să se califice în 
turneul final. Cele trei serii sînt 
alcătuite astfel: seria I: R.Ceho- 
slovacă. R.D. Germană, R.P. Alba
nia, R.P.Polonă; seria a Il-a: R.P. 
Romînă, R. P. Chineză, Finlanda, 
Norvegia; seria a IH-a: R. P. Bul
garia, Italia, Austria, R. P. Mon-

Trei luptători Cuc, Sirakov și Albrecht 
lorne voi

Dacă acum două săptămini ai 
fi întrebat pe unul din locuito
rii Varșoviei ce știe despre car
tierul Kolo, ți-ar fi spus că acolo 
se construiește cu sîrguinfă și că 
se ridică multe cămine sttiden- 

zile însă, cind

Festivalului, răs-

se ridică multe 
țești. In aceste L1„u
fiecare colț al capitalei polone 
poartă pecetea 
punsul este altul: Kolo a devenit 
un veritabil orășel al sportivilor. 
In blocuri mari, cămine ale stu
denților în medicină și politehni
că, locuiesc acum peste 1000 de 
sportivi din Rominia, Bulgaria și 
Germania .adică aproape o treime 
din totalul participanților la jocu
rile sportive.

Cele ctteva ore petrecute luni 
dimineață în mijlocul acestor 
sportivi au fost suficiente pentru 
a ne convinge de nerăbdarea cu 
care fiecare dintre ei așteaptă în
trecerile. Luni dimineața, luptă
torii noștri au făcut un antrena
ment, dar nu pe saltea, ci, îm- 
părțiți în două echipe, și-au dis
putat cu dîrzenie întiietatea în- 
tr-un meci de baschet pe terenul 
din apropierea cantonamentului. 
Fiind vorba de luptători și nu de 
veritabili basche'baliști, timpurile 
de odihnă au fost mai lungi de 
un minut, astfel că am putut vor
bi cu maestrul sportului Dumitru 
Cuc, care ia parte acum, pentru 
a patra oară, la întreceri sporti
ve in cadrul Festivalului.

— Pînă acum, fiecare Festival 
a însemnat pentru mine prilej de 
frumoase succese. De două ori am 
cucerit medalia de argint și odată 
medalia de bronz.

— Sperăm că Varșovia nu va 
fi o excepție?

— Doresc din toată inima să 
nu fie. Pentru aceasta m-am pre
gătit intens și sînt în formă bu-

Aspect de la deschiderea ce. lei de a 11-a ediții a Jocurilor Internaționale Sportive Priete
nești, pe stadionul „A 10-a aniversare" din Varșovia. Atletul polonez Stefan Lewandowski vorbe
ște în numele participanților la întreceri, exp'imînd bucuria acestora de a lua parte la o competi- 

„40 ..... -—- desfășoară sub semnul păcii și al prieteniei.
3-1 (16, 16, —19, 19); Harasztosi 
(R.P.R.) — Reiman (Germania) 3-2 
(15,-18, 13,-17,17); Renter (R.P.R.) 
— Korusz (R. P. Polonă) 3—0 (11, 
12, 18); Gantner (R. P. R.)—Nau- 
movici (R. P. Polonă) 3—1 (7,17, 
— 19, 14).
La scrimă : victorii în pri

mele întreceri
Marți dimineața a început în 

sala Institutului de Cultură Fizică 
din Varșovia, competiția de scri
mă. Primele întreceri au fost cele 
de floretă, rezervate bărbaților. Re
prezentanții noștri au înregistrat 
lin frumos succes; patru din cei 
cinci sportivi romîni prezenți în 
concurs, au ajuns pînă în semi
finale.

La „startul" probei de floretă 
s-au prezentat 32 de concurenți. 
Ei au fost împărțiți în 4 serii, ur
mînd ca șase scrimeri din fiecare 
serie să intre în turul doi. Toți cel 
5 floretiști ai noștri s-au calificat: 
Tudor Ilie, fără să piardă vreun 
asalt, iar ceilalți — Tăpălagă, Ol’ă- 
nescu, Uray și Baia, pe locuri 
fruntașe în seriile respective. Din 
al doilea tur, sferturile de finală, 
s-au calificat următorii concurenți: 
seria I: Nielaba (R.P. Pol.), Tudor 
Ilie (R.P.R.), Reichman (R. P. 
Pol.), Chmela (R. Ceh.); seria II: 
Olănescu (R.P.R), Uray (R.P.R.) 
Tedchey (Australia), Przezdziecki 
(R. P. Pol.); seria III: Midlev 
(U.R.S.S.), Kazimirski (R. P. Pol.) 
Rydz (R.P.Pol.), Tăpălagă (R.P.R.);’ 
seria IV • Osman (Egipt), 
Rjumil (U.R.S.S.), Twardokens 
(R. P. Pol.), Czvirny (R. Ceh.). 
Din această serie a lost eliminat

fie atît de importantă, care se 
golă. In prima zi, echipa țării 
noastre (Roman, Mihăilescu, Rădu
canu, Rusescu, Ponova, Nicolau) a 
învins cu 3-0 (la 9, 4, 10) echipa 
R. P. Chineze.

Celelalte rezultate: R. P. Bulga
ria-Austria 3-0, R. P. Polonă-R. D. 
Germană 3-0, R. Cehoslovacă-R. 
P. Albania 3-0, Finlanda-Norvegia 
3-0.
Favoriții au cîștigat la tenis 

de masă
Marți dimineață au început în 

sala Palatului Culturii primele 
jocuri la tenis de masă. La aceste 
întreceri participă aproximativ 180 
de jucători și jucătoare. La proba 
de simplu bărbați primii opt favo- 
riți în ordinea de sus în jos a ta
bloului, sînt următorii: Tsunoda 
(Japonia) — clasat pe locul II în 
campionatele Japoniei din anîiî 
1954, — Wihnanovski (R. Ceho
slovacă), Sin-Jun-Nin (R. P. Chi
neză), Amouretti (Franța) Reiter 
(R. P. R.), Craiggie (Anglia), 
Holușek (Germania) și Stipek (R. 
Cehoslovacă). La simplu femei au 
fost stabilite patru favorite. Iată-le 
în ordinea de sus în jos a tablou
lui: Eliott (Scoția) Grafkova (R. 
Cehoslovacă) Sun Mey In (R. P. 
Chineză) și Angelica Rozeanu 
(R. P. R )

In primuî tur, jucătorii noștri au 
ieșit învingători. Cu excepția 
englezului Craiggie care a pier
dut la cehoslovacul Poseipal, 
toți favoriții au cîștigat. Rezulta
tele tehnice ale jucătorilor romîni: 
simplu bărbați turul I — Mircea 
Popescu (R. P. R.) — Genton 
(Franța) 3-0 (10,14,9); Pesch
(R.P.R.)—Rogovitz (R. P. Polonă) 

dorința

de că- 
pot a-

de lupte reune
ai ntre cei mai 

lumii. Sînt pre- 
echipe ale Uni-

nă. Vreau să mă reabilitez acum 
și pentru locul VII ocupat la re
centele campionate mondiale de 
lupte de la Karlsruhe.

— Aceasta este numai 
ta?

— Nu. In calitatea mea 
pilon al echipei de lupte 
firma că aceasta este dorința în
tregii noastre echipe.

— Cunoști forja adversarilor?
— Da. Turneul 

ște aci o serie 
buni sportivi ai 
zente puternicele 
unii Sovietice, Egipt (care a o- 
cupat recent un loc fruntaș în 
Jocurile Mediteraneene), Ceho
slovaciei, Poloniei, Bulgariei etc.

★
— Luptătorii bulgari prezintă 

o echipă bine pusă la punct și 
dornică să realizeze un rezultat 
cît mai bun — ne-a spus Petko 
Sirakov, maestru al sportului- In 
continuare, Sirakc-v ne-a vorbit 
despre viitorii săi adversari 

du-se in mod special asupra lui 
Cuc:

— II consider pe Dumitru Cuc 
ca unul dintre favoriții întrecerii 
la categoria noastră.

— Ați concurat de multe ori 
împreună?

— La București și la Budape
sta. Eu am mai concurat în Ce
hoslovacia și în Uniunea Sovie
tică, dar la Varșovia mă aflu 
pentru prima oară.

— Și eu văd Varșovia pentru 
prima oarăl

Noul nostru interlocutor este tot 
un luptător pe care l-am întilnit in 
cantonamentul echipei germane 
(tinerii din cele două Germanii 
au fost prezenți într-o singură 
delegație, la deschiderea Festiva
lului și sini împreună în canto
nament). Albrecht Helmut este un 
nume bine cunoscut între sporti
vii germani. El este maestru al 
sportu'ui în R.

— Ii cunoști 
mini?

— Desigur, 
pe Cuc, pentru că 
cecași categorie. Cu el m-am în
tilnit de două ori și de fiecare 
dată, în 1952 și 1953, victoria i-a 
revenit lui.

Dumitru Cuc, Petko Sirakov șl 
Albrecht Helmut, deși locuiesc a- 
iît de aproape, totuși nu s-au 
văzut încă Pregătirile dinaintea 
concursului îi preocupă în între
gime. Poate că nici nu se vor 
vedea pînă la concurs; sigur este 
că ei se vor intîlni peste ctteva 
zile în sala Culturii Tineretului. 
Pînă alunei, ială-î reuniți însă — 
fără ca măcar să știe unul de al
tul — în coloanele ziarului nos
tru...

D. 
pe

Germană. 
luptătorii ro

ilar cel mai bine 
sîntem in a-

Baia (R.P.R.). Acești 16 concuren- 
ți au ajuns deci în semifinale.

A început întrecerea 
la baschet

In prima zi a întrecerilor mascu
line de baschet, reprezentativa ță
rii noastre a făcut un joc excelent 
în special în prima repriză și a în
vins echipa R. P. Chineze cu 71-56 
(41-26). Au înscris: Folbert (15), 
Răducanu (8), Nedef (27), Nagy 
(7), Fodor (7), BorFely (4), Cos- 
tescu (3). Tot la băieți, echipa E- 
giptului (formată din jucătorii care 
au cîștigat campionatele meditera
neene de la Barcelona) a întrecut 
cu 52—38 (28—20) echipa Fin
landei.

•Jr
Echipele feminine au fost împăr

țite în două serii: I: U.R.S.S., R. 
P. Bulgaria, Liban, Finlanda, El
veția; a Il-a: R. Cehoslovacă, R. 
P. Polonă, Franța, R. P. Chineză, 
R. D. Germană, .urmînd ca primele 
două clasate să se califice în tur
neul final. In prima zt, echipa R. 
Cehoslovace a învins echipa R. D. 
Germane cu 102-32 (48-19), iar R. 
P. Bulgaria a dispus'de Liban cu 
91-14 (39-6).
Primele rezultate din turneul 

de polo
Primele meciuri din turneul de 

polo pe apă s-au disputat in Ba
zinul C.W.K.S. In grupa A, cel 
mai interesant meci a fost cel din
tre puternicele formații ale 
U.R.S.S. și R.P. Ungare. A cîștigat 
echipa R. P. Ungare cu scorul de 
5—3 (2—3). Meciul a fost deose
bit de disputat, oferind celor pre- 
zenți Ia această întîlnire un spec
tacol de o deosebită frumusețe. Au 
înscris, în ordine: Karpati (R.P.U.), 
Teplov (U.R.S.S), Prekonov 
(U.R.S.S.), Martin (R.P.U.), Mez- 
veniradze (U.R.S.S.), Bolvari 
(R.P.U.), Marcovici (R.P.U.) și Za- 
dor (R.P.U.). ECHIPELE: R. P. 
Ungară: Ambrus, Zador, Gyar- 
mati, Marcovici, Bolvari, Martin, 
Karpati. U.R.S.S.: Goichman, Te
plov, Sleapin, Leferenko, Procopov, 
Gvaharia, Mezveniradze.

R.D.G.—R.P.Polonă 4-2 (1-2).
Au înscris: Bezold (2) și Albrecht 
(2) pentru învingători și Minor- 
towicz (2) pentru învinși.

In grupa B, N.S.A. Calcutta a 
întrecut cu scorul de 12-2 (6-0) 
pe A. S. W. C. Motherwell (Sco
ția).

Turneul de tenis
Pe cele șase terenuri ale stadio

nului C.W.K.S. au început tntîlni- 
rile de tenis, la care iau parte a- 
proape 150 de jucători și jucătoare. 
Iată care sînt favoriții probelor în 
ordinea de sus în jos a tabloului: 
simplu bărbați: Javorski (R. Ceh.), 
Licis (R. P. Pol.), Krăjcik (R. 
Ceh.), Andreev (U.R.S.S.), Zabrod- 
ski (R. Ceh.), Radzio (R. P. Pol.), 
Piatek (R. P. Pol.), Gyliaș 
(R.P.U.); simplu femei: Kormoezi 
(R.P.U.), Manschan (Germania), 
Kuzninenko (U.R.S.S.), Gazdikova 
(R. Ceh.), Jendrejovska (R.P. Pol.), 
Wild (Germania), Richkouwna (R. 
P. Pol.), Pujezova (R. Ceh.); du
blu bărbați: Javorski-Zabrodski (R. 
Ceh.), Krajcik-Schonbrum (R.Ceh.) 
Piatek-Radzio (R.P. Pol ), Gylias- 
Pujtor (R.P.U.); dublu femei: 
Gazdikova-Pujezova (R. Ceh), 
Kuznienenko-Preobrajenskaia (U. 
R.S.Ș.), Jendrejovska-Richkouwna 
(R.P.Pol.), Kormoczi-Kovacs (R. 
P. U.);

Reprezentanții noștri au fost de
semnați prin tragere la sorți după 
cum urmează: Serester în sfertul 
lui Javorski, Georgescu în sfertul 
lui Krajcik, Bardan în sfertul lui 
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Întrecerile sportive de miercuri 3 august
— PRIN TELEFON DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

REZULTAIE EXCELENTE LA 
ATLETISM

întrecerile din ziua doua a com
petiției de atletism s-au rid cat la 
o înaltă valoare, înregistrîndu-se 
o ser'e de rezultate remarcabile.

20 KM. MARȘ: 1. Dolezal (R. 
Oh.) lh,32:54,2 ; 2. Lavrov
(U.R.S.S.) 1.35:31,6; 3—4. D. Pa- 
raschivescu (R.P.R.) și Ion Baboie 
(R.P.R.) 1.40:10,0; 5. Ratz (R.P.U) 
1.40:28,8; 6. Sakowski (R.D.G.)
I. 40:36.4 ; N. Liga a ocupat locul 
13 cu 1.49:34,2. DISC BARBAȚI : 1*
B. Matveev (U.R.S.S.) 54,41 (50,98
— 53,00 — 54,41 — 49,08 — D —
D) ; 2. Merta (R. Ceh.) 53,01 ; 3. 
Szecseni (R.P.U) 51,56; 4. Cihak 
(R. Ceh.) 51,09; 5. Vrabel (R.
Ceh.) 50,78; 6. Grigalka (U.R.S.S.) 
50.42. Mihai Raica nu s-a calificat 
pentru concurs. TRIPLUSALT : 1.
L. Scerbakov (U.R.S.S.) 16,35 NOU 
RECORD EUROPEAN (D — 15,54
— 16,02 — D — D — 16,35); 2. Cen
(U.R.S.S.) 15,80 (15,57 — 15,57 — 
15,72 — 15,80 — 15,65 — D) ; 3. 
Rehak (R. Ceh.) 15,46; 4. Sorin 
Ion (R.P.R.) 15,27 nou record
R.P.R. (D — 15.27 — D — 14,93 — 
R — 14,93) ; 5. Dementiev
iU.RS.S.) 15,26; 6. KIeinert
(R.D.G.) 15,16. 400 m. FINALA: 1. 
A. Ignatiev (U.R.S.S.) 47.2; 2. Ma- 
komaski (R.P.P.) 47,9 ; 3. Adan»ik 
(R.P.U.) 48.0; 4. Mach (R.P.P.) 
*8.4 : 5. Mann (R.D.G.) 48,6; 6. Tr 
Su+ierean (R.P.R.) 49,3. LUNGIME 
FEMEI : 1. Galina Vinogradova
(UR.S.S.) 6,27 NOU RECORD
EUROPEAN (6.00 — 5,93 - 6,27
— 6.19 — 6,08 — 6,14) ; 2. Kusion
(R P.P.) 5.92; 3. Litueva (U.R.S.S.) 
5 90; 4. Rozkosna (R. Ceh). 5,82; 
5. Dnnska (R.P P.) 5.80. 100 m.
FCMEI SERII I ; 1. Neszmelyi
rp °U) 11,9: 2. Polfnicenko
P'R.SS.) 12,0; 3. Kolarova
(P.P.B) 12,1 ; 4. Luță (R.P.R.)
12.4: II r 1. Strikland (Australia)
II. 5; 2. Denes (R P.U.) 12,0; 3
Mayer (R.D.G.) 12.0; 5 Cop’ndea- 
rrj (R P.R.) 12,5; 111: 1. Vinogra
dova (U.R.S.S.) 11.8; 2. Kusion
(R.P.P.) 12,00 ; 3. Sicoe (R.P.R.)
12 1 nou record R.P.R IV : 1. Sa
fronova (U.R.S.S.) 11.8; 2. Kohler 
(R.D.G.) 12,0; 3 Richter (R.P.P.) 
12,3; 110 m. GARDURI FINALA: 
I. Stolearov (U.R.S.S.) 14.6; 2.
Bogatov (U.R.S.S.) 14,6 ; 3. Bulan- 
cik (U.R.S.S.) 14,7; 4 Schmolin- 
ski (R.D.G.) 14,9; 5. Retezar
(R P.U.) 14.9. I. Opriș care aler
gase în serii 14,6, în finală a fost 
e'tminat pentru două starturi gre
șite. 100 m. BARBAȚI SEMIFI
NALE : 1:1.1. Tokarev (U.R.S.S.) 
10,6; 2. Goldovanyi (R.P.U.) 10,6;
3. Janecek (R. Ceh.) 10.7; II: 1. 
Barteniev (U.R.S.S.) 10,6; 2. Ko
novalov (U.R.S.S.) 10,6; 3. Wiesen. 
mayer (R.P.R.) 10.7; FINALA: 1. 
Barteniev 10,4; Z Tokarev 10,4 ; 3. 
Go'dovanyi 10,5; 4. Konovalov
10.5 ; 5. Janecek 10,7; 6 Wîesen-
maver 10.8.1500m. SERII: I: l.Ta- 
bori (R.P.U.) 3:48.2; 2. Okorokov 
(U.R.S.S.) 3:48,2 ; 3. Beres (R.P.U) 
3:48 4 ; 4. Herman 'R.D.G.) 3:48,6; 
5. Zvolenski (R. Ceh.) 3:48.8; 6. 
Lewandowski 3:49.8; II: I. Rozsa. 
volgyi (R.P LL) 3:55.2; 2. Richtzen" 
hain (R.D.G.) 3:55.6; 3. Slugin
(U.R.S.S.) 3:56,0 etc.

1NT1LNIREA GIMNAȘTILOR
Astăzi după-amiază (N.R. ieri) 

pe stadionul Kolejarz a început 
concursul de gimnastică. De men
ționat că în probele feminine e- 
voluează multe gimnaste frunta
șe din U.R.S.S., R.P. Ungară, R. 
Cehoslovacă, R.P.R. ș.a. Cu deo
sebit interes este privit de pu
blic și specialiști concursul mas
culin în care se vor întrece trei 
din eomponenții echipei U.R.S.S., 
clasată pe locul I, la campiona
tele de la Roma și trei din com- 
ponenții echipe) Japoniei, care a 
ocupat locul II la aceleași campi
onate. Gimnaștii sovietici sînt ma
eștrii emerifi ai sportului: B. Sa- 
hlin. A. Azarian și E. Korolkov, 
iar cei japonezi: A. Kono (cîști- 
gătorul unui recent concurs dis
putat la Sao Paolo-Brazilia), A. 
Kaneko și T. Nabeya.

Și acum iată rezultatele primei 
zife de concurs în care s-au des
fășurat exercițiile liber alese fe
te:

CLASAMENT PE ECHIPE: 1. 
U.R.S.S. 227.133 pte. ; 2. R.P. Po
lonă 223,932 pte.; 3. R.P. Romînă 
222,033 pte.; 4. R.D. Germană 
217,690 pte. ; 5. R. Cehoslovacă
217,260 pte.

CLASAMENT INDIVIDUAL: 1. 
Latinina (U.R.S.S.) 38,333 pte. (sol: 
9,333 p.; bîmă: 9,80 p.; paralele: 
9,767 p.; sărituri; 9,43 p.); 2. Ma
nina (U.R.S.S.) 38,133 pte.; 3. E- 
gorova (U.R.S.S.) 38.000 pte.; 4.
Stahova (R.P. Polonă) 37,867 pte...
7. Leuștean (R.P.R.) 37,530 pte.
Leuștean a obținut la sol 9,433 p., 
la bîmă 9,430 p., la paralele 9,300 
p. șt la sărituri 9,367 p.

PESCH L-A INVINS PE 
AMOURETTI

In turul al doilea al probei 
de simplu bărbați din cadrul com
petiției de tenis de masă, cel mai 
frumos meci s-a d’sputat între re
prezentantul nostru Paul Pesch și 
cunoscutul jucător francez Amou- 
retti. Victoria a revenit lui Pesch 
cu scorul de 3-1 (19,14, — 20,9). 
Pesch și-a depășit adversarul prin 
jocul său specific de atac. Și cei
lalți reprezentanți romîni au avut 
o frumoasă comportare: Matei 
Gantner l-a eliminat pe jucătorul 
chinez Chin Dzi fu cu 3-0 (6,16,7), 
iar Mircea Popescu a cîștigat 'a 
polonezul Kalinski cu 3-1 (—19, 
13,19,18). Sorții au decis ca în 
acest tur Toma Reiter să-l întîlneas- 
că pe T. Harasztosi. Victoria i-a re
venit lui Reiter cu 3-0 (16,12,12). 
La proba de simplu femei, Ange-

Maist’ul sportului loan Sor.n a 
stabilit ieri, la atletism, un nou 
și valoros record R.P.R. la triplu 

salt: 15.27 m.

lica Rozeanu a dispus în cel de 
al doilea tur de campioana R.P. 
Polone, Racizko cu 3-0 (14,11,13).

PRIMELE PROBE LA ÎNOT
Miercuri au continuat întrecerile 

din cadrul turneului de polo pe 
apă. In grupa A reprezentativa 
noastră a reușit o frumoasă per
formanță întrecînd echipa R. P. 
Polone cu scorul de 6—2 (0-1). In 
prima repriză reprezentanții noștri 
joacă nervos și ineficace. La re
luare ei desfășoară un joc variat 
reușind să domine categoric și să 
termine învingători prin punctele 
marcate de Hospodar (4) și 2a- 
han (2). Tot în această grupă 
R. P. Ungară a întrecut echipa 
R.D.G. cu 9—0 (5-0). In grupa 
B: La Nages St. Giile (Belgia) — 
N.A.S. Calcula (India) 5—3 (1-3).

Ieri au început și întrecerile din 
cadrul concursului de înot. 100 m. 
BRAS BARBAȚI : seria l-a: 1. H. 
Fritsche (R.D.G.) 1:13,4; 2. Mu
Sau Sun (R.P. Chineză) 1:13,9;
3. S. Utassy (R.iyj) 1:14,7; seria 
Il-a: 1. A. Terentovici (R.P.P)
1:16,5; 2. P. Kuklok (R.P.P.) 1:16.61
3. F. Heitz (R.P.R.) 1:17,0; 200
m. BRAS FEMEI seria l-a: 1. 
Irena Gryka (R.P.P.) 3:00,5; 2.
Helga Barth (R.D.G.) 3:02,6; 3. V. 
Karnati (R.P.U.) 3:02,8; seria ll-a:
1. Eva Szekely (R.P.U.) 2:57,2;
2. M. Geissler (R.D.G.) 3:00,3; 3.
Helene Gordon (Scoția) 3:02,9. 
100 in. LIBER FEMEI: seria l-a : 
1. V. Gyenge (R.P.U.) 1:06,7; 2. 
M. SktipMova (R. Ceh.) 1:10,1; 3. 
G. Szulc (R.P.P.) 1:10,8 (noii re
cord polonez); seria !I-a: 1. Ulvi Vorr 
(U.R.S.S.) 1:08,8: 2. M. Gyergyak 
(R.P.U.) 1:08,8; 3. A. Bnkovskaia 
(U.R.S.S.) 1:10.7; 4. Sanda Platon 
(R. P. R.) 1:12,5 (nou record
R.P.R.); seria lll-a: K- Szocke 
(R.P.U.) 1:07,3; 2. R. Markova
(R. Ceh.) 1:10,6; 3. T. Rejova 
(U.R.S.S.) 1:10,8; 100 m. LIBER 
BARBAȚI: seria l-a : 1. Nyeki
(R.P.U.) 57,8; 2. V. Sorokin
(U.R.S.S.) 58,8; 3. Țolkacevski
(R.P.P.) 59,7; seria Il-a: 1. Aldo 
Eminente (Franța) 58,6; 2. G. Ka- 
das (R.P.U.) 59,1; seria Hl-a :
1. Lew Balandin (U.R.S.S.) 58,7;
2. H. Bock (R.P.R.) 59,4 (nou
record juniori cat. I și II).

JOCURILE DE BASCHET ȘI 
VOLEI

In turneul echipelor feminine 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : U.R.S.S.—Finlanda 101-19 
(45-9); R.P. Polonă—R.P. Ch nc- 
ză 55-41 (29-23). U.R.S.S.-Li-

ban 107-10 (52-8): R.P. Bulga
ria — Elveția (84-24); R. Ceho
slovacă — R.P. Chineză 62-59 
(40-28).

Rezultate din turneul echipelor 
masculine: R.P. Polonă—R. Ceho
slovacă 65-59 (38-36); U.R.S.S. — 
Finlanda 107-40 (59-19); R.P. Bul
garia — R.D. Germană 68-42 
(37-14); R. Cehoslovacă — Elve
ția 91-44 (37-15); R.P. Bulgaria— 
Egipt 56-35 (25-12), R.P. Polonă — 
R.P. Romînă 67-63 ( 31-34).

Baschetbaliștii noștri întîlnesc 
astăzi echipa Elveției.

In turneul echipelor femini>ne de 
volei, reprezentativa R.P. Romine 
a întîlnit echipa R.P.D. Coreeană. 
Voleibalistele noastre au obținut 
o victorie dificilă cu 3-9 (8-15; 
15-1; 15-13; 13-15; 15-4.

Alte rezultate: R.P. Polonă — 
R.P. Chineză 3-0 (3;2;6); U.R.S.S.- 
R. Cehoslovacă 3-1, (15-5; 18-16; 
9-15; 15-7).

Rezultate d n competiȚa mascu
lină : R.D. Germană — R.P. Al
bania 3-0 (4;6;10); R.P. Mongo
lă—Austria 3-0 (3;3;7); R.P. Bul
garia — Italia 3-0 (5;5;3); R. 
Cehoslovacă — R.P. Polonă 3-0 
(8;4;11); R.D. Germană — Aus
tria 3-0 (1;5;2). Echipa R.P. Ro
mine a întrecut Finlanda cu 3-0 
(0;8;4).

Astăzi echipa noastră feminină 
întîlnește reprezentativa R. D. 
Germane, iar cea masculină echi
pa Norvegiei.
MIDDLER (U.R.S.S.) CAMPION 

LA FLORETĂ
Finala turneului de floretă a a- 

vut o desfășurare deosebit de in
teresantă și spectaculoasă. La sfîrși- 
tul turneului cîștigătorul n-a putut 
fi determinat decît în urma baraju
lui. Middler (U.R.S.S.) și Fether 
(Australia) aveau fiecare cite 6 
victorii și 1 înfrîngere. In meciul 
de baraj, trăgătorul australian a 
condus la un moment dat cu 4—3, 
dar cu un efort splendid Middler 
reușește să cîștige cu 5—4.

Reprezentanții noștri au avut o 
frumoasă comportare. S-au calificat 
în turneul final Tudor, Uray și Ta- 
palagă. Tudor s-a clasat pe 
locul patru, cîștigînd la Fether, 
Civirny, Uray și Tapalagă, iar 
Uray a terminat pe locul 
cinci învingîndu-i pe Klemela, 
Tapalagă și Civirny. Iată acum cla
samentul final ai probei de floretă 
bărbați: I. — MIDDLER (U.R.S.S.)
6. v; 2. — Fether (Australia) 6 
v; 3. Osman (Egipt) 5 v; 4. 
— Tudor (R.P.R.) 4 v ; 5. — Uray 
(R.P.R.) 3 v; 6. — Civirny (R. 
Ceh.) 2 v;. 7. — Klemela (R.P. 
Pol.) 2 v; 8. — Tapalagă (R.P.R.) 
0 v.

14 ȚARI IN TURNEUL DE 
LUPTE LIBERE

Turneul de lupte libere a înce
put miercuri după-amiază. S’n- 
gurele țări care aliniază echipe 
complete sînt ’ .U.R.S.S., Iran și 
R.P. Polonă. Țara noastră este re
prezentată de 3 concurenți: Vasile 
Sincular la cat. 62 kg, Fr. Hari 
la cat 67 kg. și N. PopoVici la 
cat. 79 kg. In cursul după-amiezți, 
V. Sincular a cîșt’gat la puncte, 
în fata polonezului Wostansk, rar 
Fr. Hari a pierdut prin tuș în 
min. 10 fa{ă de japonezul Tanu 
kko Takazi. Campionul mondial 
al cat. 62 kg., jaoonezul Satahara 
a întrecut la puncte, după o luptă 
foarte strînsă, pe iranianul Ghui- 
vic. Un rezultat surprinzător a 
înregistrat Iakuvi (Iran), cat. 57 
kg. care l-a întrecut la puncte pe 
Sahov (U.R.S.S.).

ÎNCEP ÎNTRECERILE LA 
CANOTAJ

Pe lacul Malta, din apropierea 
orașului Poznan, își vor începe 
astăzi întrecerea' și canotorii. Pri
mele probe vor fi calificările la 
schit 4 + 1, schif 8-+1 și schit 2 
fără cîrmaci Ia fete, iar la băieți, 
schif 4+1, schif 2 fără cîrmaci 
și schif 2+1.

M concursul de canotaj parti
cipă sportivi din U.R.S.S., R.P.R., 
R. Cehoslovacă (în rîndurile căro
ra se remarcă Miroslav Me-jta, 
losef Ventus, Milan Pokorny), 
R.D.G., care a înscris cele mai 
multe ambarcațiuni. Egipt etc.

Dolezatova, campioana R. Cehoslo vace și una din prtncipalele pre
tendente ale probei de schif simplu la campionatele europene de 

canotaj

------ - ——-fa *

La Snagov, in preajma începerii concursului
îngusta alee care șerpuiește prin 

pădure pînă la baza nautică a
C.C.F.S.  de la Snagov, pare o 
Introducere în atmosfera sărbăto
rească ce te învăluie din primul 
moment în care pornești să vizi
tezi frumoasele vile unde sînt 
găzduite, de cîteva zile, partici
pantele la ediția a doua a Cam
pionatelor europene feminine de 
canotaj academic. Trecînd pe a- 
ceastă alee, sportivele olandeze au 
rămas îneîntate: „Iată o priveli
ște pe care greu o vei tnttlni in 
țara noastră'’, au exclamat deo
potrivă Marjoline van Lith, Evcr- 
dina Lafeber și celelalte compo
nente ale echipajului olandez .In
tr-adevăr, pe șesurile pe care har
nicii olandezi le păzesc zi și 
noapte de funia apelor golfului 
Zuidersee, cu greu poți intîlni o 
pădure de stejari atît de fru
moasă ca cea d'n jurul lacului 
Snagov...

...Lacul, vilele, întreaga stați
une, totul poartă haină de sărbă
toare. Dar ceea ce te impresio
nează din primul moment, sînt 
mai ales amenajările puse la dis
poziția concurentelor și a specta
torilor. Tribuna așteaptă specta
torii. Pista este balizată, culoare
le sînt numerotate, pontoanele 
pentru start și cele de la sosire 
sînt gata pregătite. Și... nici con
curentele nu lipsesc. Am nimerit 
la Snagov tocmai la ora cînd 
sportivele scoteau schiturile din 
hangare și le puneau pe apă, pen
tru ultimele antrenamente dina
intea întrecerii. Și cînd vezi, de 
pildă, „optul" sovietic, preocupîn- 
du-se de mici amănunte tehnice.

ȘTIRI EXTERNE
UN NOU RECORD MONDIAL 

DE ATLETISM

In cadrul unei reuniuni atletice, 
desfășurau la 2 august la Riga, e- 
chipa Ț.D.S.A. Nfoscova a doborî t 
recordul mondial ia ștafeta 4 x aoo 
m., realizînd timpul de 7’26”4/10. 
Vechiul record era de 7’26**8/10.

CAMPIONATUL MONDIAL. 
DE ȘAH AL JUNIORILOR

BRUXELLES. 2 (Agerpres). — In 
cea de a patra rundă a turneului 
final al campionatului mondial de 
șah pentru juniori s-au terminat 
numai două partide. Tînărul repre
zentant al U.R.S.S. Boris Spasski, 
a jucat din nou foarte bine, reușind 

să-1 învingă pe Van Osterom (O- 
landa).

De asemenea, spaniolul Farre 
continuă să rămînă neînvins, în 
urma victoriei obținute la Jo- 
hanssen (Norvegia).
Partidele Tringov — Partisch, 

Schweber — Hallstroem și Med. 
vis — Keller au fost întrerupte.
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 

FOTBAL DIN R.P. BULGARIA
Cu prilejul „Zilei feroviarilor”, va 

avea loc în Republica Populară 
Bulgaria un turneu internațional de 
fo-bal la care participă, alături de 
echipele bulgare, și echipe din R. P. 
Romînă, R. Cehoslovacă și R. P. 
Ungară. Iată programul întreceri
lor: 4 august : Lokomotiv (Sofia)-

Tdrekves (R.P.U.) ; Lokomotiv (Sta 
lino)-Lokomotiv (R. Ceh.): 7 augus1: 
Lokomotiv (Sofia)- Locomotiva 

(R.P.R.) ; Lokomotiv (Plovdiv)-Tbrek- 
ves (R.P.U.) ; Lokomotiv (Goma O- 
reahovița)-Lokomotiv (R. Ceh.). 10 
august: Lokomotiv (Plovdiv)-Loco- 
motiva (R.P.R.); Lokomotiv (Lom.)- 
I/Okomotiv (R. Ceh.), Lokomotiv 
(Burgas)-Tdrekves (R.P.U.); 13 august: 
Lokomotiv (St. Zagora)-Locomotiva 

(R.P.R.) ; Lokomotiv (Russe)-Torek- 
ves (R.P.U.) ; Lokomotiv (Sofia)- 
Lokomotiv (R. Ceh.).

MECIUL DE FOTBAL U.R.S.S.- 
GERMANIA OCCIDENTALA

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Cu un mare interes este așteptată* 
întîlnirea de fotbal dintre echipele 

cînd ie vezi pe cele două tinere 
din dubloul maghiar făcînd exer
ciții de echilibru în barcă sau e- 
chipajul nostru de 4+1 rame o- 
prindu-se la fiecare sută de me
tri pentru a pune la punct unele 
probleme de tactică poți crede că 
te afli la un antrenament obiș
nuit. Numai cînd asiști la o 
„pistă cte control" a oricăruia din
tre echipajele celor 40 țări parti
cipante. Iți dai scama că pregăti
rile sînt, de fapt, terminate de 
mult și că sportivele trăiesc, în 
realitate, emoțiile ultimelor ore 
dmairvte» urni concurs care va 
aduce cîștigătoarelor titlul de cam
pioane europene...

Sînt emoții care, însă, mu le 
împiedică pe sportive să se cu
noască, să se împrietenească.

Atmosfera de caldă p ie tenie 
care domnește in zilele acestea la 
Snagov le-a făcut pe tinerele 
sportive din Verdun, Paris și 
Amiens, care comnun cele două 
echipaje reprezentative ale Fran
ței. să mărturisească corj-iucătoa- 
rei lotului lor, D--a Antoinette Ro- 
cheux, președinta Federației de ca
notaj academic fem'nin din Fran
ța, că nu regretă deloc că și-au 
sacrificat concediul pentru a veni 
în țara noastră...

Toate aceste aspecte au prins 
să pornească peste hota e, t ani- 
mise pe firele telefoanelor de zia
riștii străini prezenți la Snagov. 
„Mîine încep întrecerile" anunță 
ei numeroșilor iubitori ai canota
jului din toată lumea, care, timp 
de trei zile, vor urmări cit atm- 
ția încordată marele eveniment 
sportiv.

reprezen-ative ale U.R.S.S. și Ger
maniei occidentale care va avea loc 
la 21 august la Moscova.

După cum anunță ziarul „Vecer- 
naia Moskva”, pe adresa Agenției 
sovietice de turism „Inturist” a so
sit un mare număr de cereri de 
bilete din numeroase țări ale lumii. 
Numeroase cereri au sosit din R.D 
Germană. Iar cî‘eva sute de bilete 
de intrare pe stadionul Dinamo au 
fost solicitate de amatorii de fotbal * 
din Germania occidentală. In pre
zent, ,,Inturist” face toate pregăti
rile în vederea primirii vizitatorilor 
care și-au anunțat sosirea la Mos
cova. Tot în vederea acestui meci 
se pregătesc mai multe trenuri 
speciale care vor aduce vizMatort 
din diferite țări

INTILNIRILE INTERNAȚIONALE 
ALE SPORTIVILOR SOVIETICI

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — TASS 
transmite:
lh Săptămînile viitoare sportivii so

vietici vor lua parte la un mare 
număr de competiții internaționale 
Fotbaliștii sovietici vor susține mai 
multe întîlniri în Italia și Iugosla
via cu cele mai puternice echipe de 
club din aceste țări, Ciclis ii sovie
tici vor fi prezenți la întrecerile 
din cadrul campionatelor mondiale 
de ciclism, iar o echipă sovietică va 
lua parte la campionate’e mondiale 
de haltere.

O echipă sovietică de pentatlon 
modern a părăsit la 2 august Mos
cova, plecînd cu avionul spre Stock
holm. Din delegația sportivilor so
vietici fac parte Pavel Ivanski, cam
pion al U.R.S.S. la pentatlon mo
dem, Igor Novikov și Konstantin 
Salnikov, doi dintre cei mai buni 
pentatloniști sovietici.

FOTBALIȘTII MAGHIARI IN IU
GOSLAVIA

budapesta, 3 (Agerpres). — 
MTT transmite:

Miercuri a părăsit Budapesta, ple
cînd spre Belgrad, cunoscuta echi
pă maghiară de fotbal ,,Vasas“ Bu
dapesta. Fotbaliștii maghiari vor 
susțin® duminică 7 august o întîlni- 
re prietenească cu echipa Beograd- 
ski S.K.
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