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Primul stări! Campionatele europene feminine de canotaj au început ieri la Sr.agov. In cele două 
serii ale Probei de schit 4 + 1 au ieșit învingătoare echipajele R.P.R. și U.R.S.S.

(Foto L. MIRCEA)

Au mai rămas doar citeva ore.„ 
Totul e gata, dar pista e deocam
dată pustie.

lată însă că pe cpa lucie a lacului 
prind acum să apară rapidele bărci 
cu motor, care-i duc pe arbitri 
la locurile de unde vor urmări 
cursa. Odată cu ele, vaporașele a- 
flate pe lac încep să transporte 
spectatorii spre tribune; și, deși
„stă să plouă", numeroși sini cel care doresc sd urmărească încă din 
prima zi marea competiție.

Megafoanele încep să se cheme unele pe altele, legăturile telefonice 
între punctul de plecare, pontoanele de pe traseu și punctul de sosire 
sînt stabilite. Exact la ora 1830, pîlniile megafoanelor fac să 
răsune vocea starterului, olandezul Cristian Van der Ploeg, care 
dă plecarea in prima serie a cursei de 4 + / rame. Și cum pe cu
loarul 3 al acestei serii „merge" echipajul nostru, este ușor de în
țeles freamătul care a cuprins, pe dată, tribunele. Start bun... o pe
rioadă de ezitare spre cea de-a treia pătrime a cursei... o luptă 
epuizantă dusă cu echipajul cehoslovac și... concurentele noastre so
sesc primele, în tunetele de aplauze și urate ale celor din tribună.

După tensiunea dusă la maximum, un moment de destindere... In 
fața tribunei se face schimbul judecătorului-arbitru: Pierre Huet 
(Franța) ia locul' lui Samuel Barany (R.P.R.), în barca de urmă
rire. Ochii celor din tribune urmăresc barca ce se îndreaptă spre 
locul de plecare. Privirile se opresc apoi pe drapelele celor 10 țări 
participante, care, împreună cu drapelul alb, cu două dungi albastre 
și cu stele aurii al F.I.S.A. străjuiesc de-o parte și de alta moderna 
pistă nautică. Privirile poposesc o clipă și pe uriașele panouri purtînd 
insigna campionatelor. Dar popasul e scurt, pentru că din nou glasul 
starterului avertizează canotoarele... dă plecarea în seria a doua a 
probei. Foarte bine „merge" echipajul colectivului „Krasnoe Zname" 
din Leningrad, care reprezintă Uniunea Sovietică în aceste campio
nate. La glasul hotărît al cîrmacei, cele patru sportive sînt ca un 
singur om, în luptă pentru victorie. In urmă, se desfășoară lupta 
dintre vislașele olandeze și cele maghiare. Cu mare avans, schiful 
canotoarelor cu tricouri roșii trece primul linia de sosire. Iar de 
acum toate gîrdurile către finală...

Echipajele R.P.R. și U.R.S.S. s-au calificat pentru finală la 4 1-1 rame
La primii! start al probelor eli

minatorii de 4+1 rame s-au ali
niat următoarele echipaje : Franța, 
R. Cehoslovacă, R.P. Romînă și 
R.P.F. Jugoslavia.

Echipa noastră are un start bun 
și se instalează la conducerea 
plutonului. Pe primele două sute 
de metri întrecerea este echilibra
tă. Treptat insă, echipajul romîn 
îsi mărește avantajul. După 250 
de metri, echipajul R. Cehoslovace 
începe să „urce" și depășește pe 
cel Jugoslav și pe cel trances. Din
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ora 18.30: cursă de recalifi
care la proba de 4 + 1 rame.

MIINE:

Probele finale în următoarea 
ordine ■

ora 17: schif 4+1 rame
ora 17.30: schif simplu
ora 18: schif 4+1 vîsle
ora 18.30: schif dublu
ora 19 : schif 8 + 1
După fiecare probă are loc 

festivitatea de premiere.

acest moment, rămîn pe primul 
plan în cursă formația noastră și 
cea cehoslovacă. Reprezentantele 
R.P.R. merg bine și, la 500 de 
metri, marchează timpul de 
1.46.8, față de 1.49.2 (R. Ceho
slovacă). 1.52.8 (Jugoslavia) și 

1.54.8 (Franța). — După trei sfer
turi din cursă, echipa R.P.R. își 
mărește avantajul la o lungime de 
barcă. Din acest moment, forma
ția cehoslovacă — profitînd de cîte- 
va momente de slăbiciune inter
venite In cursa echipei noastre —i
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se apropie puternic și lupta înce
pe a se duce de la egal. Pe ulti
ma sută de metri asistăm la o 
intrecere pasionantă. Cu lovituri 
mai puternice in finiș, ech'pa 
R.P. Romîne reușește să treacă 
prima linia de sosire. Rezultatul 
tehnic :

1. R.P. Romînă : (Etelca Laub, 
Eiza Oxenield, Ecaterina Erdoș, 
Elisabeta Kormoș + Ștefania Gu- 
rău) 3 minute 45 secunde 7 
zecimi.

2. R. Cehoslovacă: (Anna Ja- 
vunkova, Eva Jindrova, Marta 
Brozova, Julie Sucha + Beluse 
Koluchova) 3.47.4

3. R.P.F. Jugoslavia : (Genei 
Krunoslâva, Zorika Itankak, Vera 
Stepanov, Ljubica Sarcevic + Ka- 
tica Ristic) 3.56.0.

4. Franța : (Giselle Giampani, 
Jeaninne Guillemart, Jeanette 
Lintz, Francoise Chotel + Jolande 
Strentz) 3.58.8.

Timpul scos de ech’pa noastră 
este bun. Echipa R. Cehoslovace 
s-a comportat foarte bine, și are 
mari șanse în recalificarea care 
se dispută azi.

La startul celei de a doua serii 
eliminatorii s-au prezentat: R.P. 
Ungară, Olanda, U.R.S.S.

Reprezentantele R.P.U. au reu
șit ca, din start, să-și creeze un 
oarecare avantaj, pe care și l-au 
păstrat pînă pe la 250 de metri, 
cînd echipajul U.R.S.S. a preluat 
conducerea. La jumătatea cursei 
(500 metri), s-a trecut în urmă
toarea crdine : 1. U.R.S.S. (1.46.5), 
R.P. Ungară (1.51.2), Olanda 
(1.51.6). Echipajul sovietic își mă
rește continuu avantajul, în timp 
ce, în urmă, echipa olandeză o 
depășește pe cea maghiară.

Arbitrii de sosire au înregistrat 
pe foile lor următoarea sosire:
1. U.R.S.S. (Olimpiada Mihailov
na, Galina Butirscaa, Liudmila 
Blajko, Natalia Morozova + Ve
ra Savrimovici) 3.40.2; 2. Olanda 
(Barbertje Vochteloo, de Mey Jo
hanna Adrianna, van Lith Marjo- 
linje, Lafeber Everdina Johanna + 
de Witt Elisabeth Magdalena) 
3.52.7; 3. R.P. Ungară (Lajos Fe- 
rencne, Peresztegy Margit, Honti 
Gyulane, Nagy Ottone + Szakot- 
niezki Ilona) 3.57.1.

Echipajele R.P.R. și U.R.S.S. 
s-au calificat pentru finală. Cele
lalte cinci echipe se întrec azi 
după amiază într-o cursă din care 
primele 4 clasate intră jn finală.

RADU URZICEANU 
V. ARNAUTU
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0 SINGURĂ VOINȚĂ, TREI MEDALII DE AUR;
VARȘOVIA 5 (prin telefon). — 
De trei ori am ascultat fericiți 

estăzi după-amiază imnul patriei 
-noastre la Întrecerile Sportive In
ternaționale ale Festivalului. Cei 
care ne-au prilejuit această imensă 
bucurie au fost: maeștrii sportului 
loilanda Balaș, Ilie Savel (atle
tism) și Al Popescu (natație). Ex
traordinar a fost momentul în 
care și pa stadionul d» atletism și 
la bazinul de înot aflat în ime
diată vecinătate se puteau auzi 
acordurile .aceluiași imn național. 
In aceeași eflipă, pe podiumul în
vingătorilor urcau Ioland.a Balaș 
și Alex. Popescu. Apoi, pe două 
catarge, la numai câteva sute de 
metri unul ' de altul, tricolorul 
nort.ru urca încet, sdlemn, sub pri
virile a zeci de mii de spectatori. 
Tolanda Balaș, zîmhftoar", strîngea 
fericită la piept buchetul de flori, 
iar Alexandru Popescu, cu respira
ția încă întretăiată, abia își putea 
stăpîni lacrfnwle de bucurie. Si 
vă rog să mă credeți că nu este 
o simplă imagine găsită de un 
reoorter și el fericit, ci chiar rea ■ 
litatea .

Coborât de *pe  oodium. ciîșttgă- 
torul probei de 200 m. fluture nu 
gă'c» cuvin’- să mulțumească ce
lorlalți înotători romîrii. Iui Vla
dimir Stru’anov și echipei noastre 
de votai care-4 purtau în triumf, 
pe brațe

— . Lăsați-mâ numai o clapă, 
îmi vine să plîng de bucurie".

Spectatorii nu înțelegeau, desi
gur, cuvintele lui Popescu, dar își 
dădeau seama de emoționanta eli
nă, Campionul nostru abia reușea 
să așeze în cutie medalia de aur 
m uangHcă de mătase alba brăz
dată de o dungă albastră, care 
răsplătește pe câștigătorii probe- 
tor.

lolanda Balaș, deși mai tînără, 
nu a fost .atât de emoționată; nu 
se află de altfel, la prima mare 
victorie internaționadă. Totuși, me
rită să fie subliniată excepționala 
eii comportare, ținînd seama de con
dițiile vitrege în care s-a prezen
tat la startul probei.

Exemplul ei să însuflețească su
tele de mii de sportivi ai patriei 
noastre! Intr-adevăr, maestra

Cit ți in corpul ziarului:
• De vorbă cu un fost cam

pion olimpic
• Magicienii hocheiului pe 

iarbă
• Un adevărat campionat 

mondial al cicliștilor ama
tori

(pag. 2-a)
• A IV-a zi a intrecerilor 

sportive
(pag. 4-a)

• Rezultatele intrecerilor spor
tive de ieri :
— Al. Popescu învingător 

la 200 m. fluture
— Gimnaștii și gimnastele 

Uniunii Sovietice pe pri
mul loc

— Două medalii de aur cu
cerite de atleții romîni

(pag 5-a)
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„Să nu se mai repete Hiroșim all". Cu această lozinca,in .are 
este exprimată una din marile dorințe ale popoarelor lumii, au de
filat la Varșovia solii tineretului japonez. Se împlinesc astazi zece 
ani de cînd a fost aruncată asupra Hiroșimei prima bombă atomica 
și reprezentanții tineretului lumii, aflați acum la FesLval, vorc:,~ 
memora această zi, răspunzînd apelului lansat de C'-n.i'iul M n- 
dial al Păcii si tranrformînd ziua de b august in zi interna-,
(tonală de luptă pentru dezarmare fi distrugerea armei atomice,

O»,/»

sportului Iotanda Balaș, deși accf*  
denta.tă serios Ia genunchiul draptt 
și deși țintuită la pat în ultimele» 
zile, ,a găsit în dragostea ei de paai 
trie și în dorința ei d . a aduce ță
rii o victorie mare, resurse suficiente, 
pentru a-și învinge dur rea și pe- 
adversarele ei, vesti'tele O'.ga Mo-: 
drachova și Pisareva. Astfcd, ea a. 
reușit totodată să confirme excep
ționalul record stabilit ta Oslo, cui 
puțin timp în urmă. Liniștea ex
traordinară care a domnit pe sta-1- 
d»n în timpul săriturilor ei, a 
însemnat omagiul zecilor de miff 
de spectatori pentru aceea care- 
s-a dovedit in împrejurări deose*  
bite o sportivă de tip nou.

Despre victoria sa Ia 400 nv 
garduri, Saval și-a manifestat do-^ 
tința de a vorbi el însuși cititori
lor noștri:

— „Pe culoarul 2 pe care i-ami 
ocupat am avut în față pe cam-o 
pionul european lulin, pe Bogatooi 
și pe Lituev, recordmanul mon— 
dial al probei. De mult așteptasemi 
clipa în care aveam să-i întilnesc' 
pe acești excepționali aileți. Mă 
simțeam foarte bine încă de la 
încălzire. deși, vă mărturisesc, 
eram foarte emoționat. M-am dus 
la start hotărît să obțin un rzul-r 
tat mare. Principalul meu odver-< 
sar era lulin, cu toate că nu el 
deținea cea mai bună performan
ță. Acum, cînd cursa a fost aler
gată. îmi pare bine că nu m-am 
înșelat în această apreciere. Ana
toli lulin a condus nînă la gardul 
8. încă un efort, mi-am zis, și pe 
acest gard am fost alături ds cam
pionul european. Cel de al 9-lea 
gard l-am trecut împreună. Pe 
ultimii metri ai cursei tlmolele-ml 
zvîcneau si simțeam răsuflarea tui 
lulin alături. In tribune vacarmul 
era de n°descris.

„In privința timpului obținui, 
cred că dacă-mi ..ieșeau pașii" la 
garduri'e 8 și 9 unde am avut 
mici ezitări, puteam coborî st+ 12 
secund'’. Pierztnd ritmul m>ntrtt 
moment, am pierdut si z-cimi de 
secundă prețioa-e. A'u pot să în
chei această primă declarație fără 
a aminti că c°: dint<t care m-ou 
felicitat nentru victorie au fast er-i 
c*ptiona'ii  at'ti L:tuev si lu'in".

Vestea străluci!"lor perfo-menfo 
ale sportivilor noștri s-a răspindit 
cu iuțeală de fulger în întreaga 
Varșovia. așa îneît c:( trei repre
zentanți ai culorilor romînești au 
fost obiectul principal al atenției 
tuturor ziariștilor afitați în capi
tala R.P. Polone. Ceilalți sportivi 
romîni au făcut tovarășilor lor de 
sport o primire triumfală.

TUDOR VORNICU

nort.ru


întrecerile f’uiale pe asociații 
în Spartaehiada s indicală

Ca și arnil trecut, Spartaehiada 
•indieală a atras din nou pe tere
nurile de sport mii și mii de tineri 
și vîrstnici. Dintre cei aproximativ 
400.000 de participanți, în prima 
fază a competiției, cifră care arată 
că Spartaehiada sindicală și-a a- 
tins din plin scopul mobilizatoric, 
cei mai buni concurenți, clasați pe 
primele locuri în întrecerile inter- 
colective pe localități, își vor dis
puta întîietatea în etapa pe aso
ciații.

Amatorii de natație, volei, atle
tism, tir și oină așteaptă acum cu 
interes concursurile finale pe aso
ciații, deoarece la ele participă, pe 
lîngă concurenții calificați, și spor
tivii fruntași ăi asociațiilor respec
tive. Pe de altă parte, buna com
portare a celor mai mnlți finaliști 
în etapa precedentă, ca și faptul 
că ei s-au pregătit intens în ve
derea acestor întreceri, ne îndrep
tățesc să credem că lupta pentru 
calificarea în finala Spartachiadei 
sindicale pe anul 1955 va fi deo
sebit de dîrză.

Iată acum programul desfășură
rii întrecerilor din etapa pe aso
ciații :

ĂVINTUL: natație: 9—13 august 
la Toplița ; volei: 10—14 august, la 
Vatra Dornei; atletism: 24—26 au
gust la Tg. Mureș; tir: 13—15 au
gust, la Timișoara; oină: 27—30 
septembrie, la Frasin. CONSTRUC
TORUL: natație: 13—14 august, la 
Eleni; volei: 6—7 august, la Arad;

atletism: 27—28 august, la Bîrlad; 
oină: 15—17 septembrie la Hune
doara. FLACARA: natație: 12—14 
august, la CSmpina; volei : 5—7
august, la Ploești; atletism: 27—28 
august, la Ploești; tir: 19—21 
august, la Ploesti,
F1.AMURA ROȘIE: natație: 5—7 
august, la Lugoj; volei: 4-7 august, 
la Iași; atletism: 25—28 august 
la București; tir: 6—7 august, la 
Arad; oină: 24—25 septembrie, 
la Craiova. LOCOMOTIVA: nata
ție: 12—14 august la Cluj; volei; 
2—7 august, la București; atle
tism: 27—28 august, la București; 
tir: 13—14 august, la Oluj; oină: 
17—18 septembrie, la Sibiu. ME
TALUL: natație: 12—14 august, 
la București; volei: 3—7 august, 
la Sinaia ; atletism: 19—21 au
gust la Orașul Stalin; oină 23—25 
septembrie, la Craiova, MINERUL 
Volei: 6—7 august la Lupeni; a- 
tletism: 6—7 august, la Petro
șani; tir: 1—5 septembrie la Lu
peni; oină: 17—18 septembrie, ia 
Cîmpulung Muscel. PROGRESUL: 
natație: 13—14 august, la Bucu
rești; volei: 11 — 14 august la Pi
tești; atletism: 26—28 august la 
Sighiișoara-București; tir : 5—7
august la Galați. RECOLTA: na
tație: 7 august la Hălchiu; volei: 
7—8 august la Sighișoara; atle
tism: 25-26 august la R. Vîlcea; 
tir: 29 septembrie, la Caracal, 
oină: 25 septembrie la Bîrlad.

Activitatea la
IAȘI. La 1 august a început la 

Iași, concursul de box al școlilor 
de tineret. Se întrec pugiliștii din 
orașele Pitești, Medgidia, Craio
va, Constanța, Bacău și Iași. In 
rîndul concurenților se găsesc e- 
itemeote talentate ca : Siaiuil A- 
vram, Val. Mahu, Ion Buzac, A- 
dolf Cristea, etc. întrecerea e în 
plină desfășurare, campionii fazei 
de zonă urmînd a fi cunoscuți, 
duminică.

TIMIȘOARA. In localitate se 
desfășoară întrecerile fazei de zo
nă din cadrul campionatului șco
lilor de tineret. La această între
cere și-au trimis reprezentanți o- 
rașele Salont.a, Timișoara și Hu
nedoara. In prima reuniune au 
terminat învingători următorii pu- 
giliști. Categoria muscă : Deme 
(S<a;l.), A. F.arkaș (Tim.). Catego
ria cocoș: M. Farkaș (Tim.). Ca
tegoria pană: I. Szeneș (Sal.). 
Categoria semiușoară : M. Biedl 
(Tim.). Categoria mijlocie mică: 
Gh. Ivanov (Hun).

Boxerii care se vor califica în 
fazele de zonă Iași și Timișoara

box in tară
se vor întîlni în competiția fi
nală care va fi organizată la O- 
rașul Stalin.

BRĂILA. Un mare număr de 
pugiiiști din orașele țării partici
pă la caropioanatele de box ale 
asociației sportive Locomotiva. Pî- 
nă în prezent s-au desfășurat în
trecerile contînd pentru prima e- 
tapă (începători și categoria a 
IlI-a). S-au calificat pentru faza 
următoare (în care vor intra bo
xerii die categoria Il-a, I și maeș
tri ai sportului), următorii pu
giiiști : Categoria muscă: I. Bo
tez (Iași). Categoria cocoș : Gh. 
Socol (Tr. S). Categoria pană : 
M. Mușat (Br.). Categoria semi- 
ușcară: I. Anca (Cluj). Categoria 
ușoară : I. Mîțu (Tr. S). Categoria 
semimijlocie: D. Jelescu (Orașul 
Stalin). Categoria mijlocie mică : 
C. Mototolea (Br). Categoiia mi
jlocie: C. Mîndroiu (Măcin). Ca
tegoria semigrea: I. Cazacu 
(București).

(N. Costin, corespondent)

începe Spartaehiada de toamnă a satelor
Mîine, în satele și comunele din 

întreaga țară, începe o nouă și 
importantă competiție sportivă de 
mase: Spartaehiada de toamnă a 
satelor. Așteptată cu un viu inte
res, această întrecere sportivă re
zervată tineretului sătesc va reuși 
desigur și de astă dată, să cuprin
dă în desfășurarea ei un mare 
număr de participanți. Dar Spar- 
tachiada de toamnă a satelor nu 
are numai rolul de a mobiliza 
mase însemnate de tineri țărani 
muncitori și muncitori agricoli în 
practicarea diferitelor discipline 
sportive, ci și pe acela de a mări 
numărul purtătorilor de insignă 
G.M.A. de la sate, precum și de 
a- contribui la întărirea activității 
colectivelor sportive sătești. Așa
dar, prin prisma aspectelor sale 
multilaterale, noua competiție 
sportivă sătească de mare am
ploare este menită să însemne în
că un pas pe drumul dezvoltării 
mișcării sportive din satele pa
triei noastre.

Competiția se va desfășura în 
cinci etape: etapa pe comune (7— 
21 august), etapa pe grup de co
mune (28 august—25 septembrie), 
etapa pe raion (2—9 septembrie), 
etapa pe centre de raioane (16 
septembrie! și etapa pe regiune 
(23 septembrie). De-a lungul celor 
cinci etape, concurenții se vor în
trece la atletism (băieți și fete), 
gimnastică (băieți și fete), volei 
(băieți) și trîntă. Consiliile regio
nale ale asociației Recolta, cărora 
le revine sarcina organizării aces
tei competiții, în colaborare cu 
comitetele C.F.S. și comitetele re
gionale U.T.M., au însă dreptul 
de a aduce modificări îm ce a 
ce privește disciplinele țsportive 
prevăzute de regulament, ținîn- 
du-se seama, firește, de specificul 
umor regiuni.

Competiția care începe mîine a. 
fost" pregătită din timp. Consi

liile regionale Recolta, îndrumate 
îndeaproape de consiliul centrai al 
asociației, au trecut la muncă în
dată după primirea regulamentu
lui. De pe acum, la sediul con
siliului central al asociației au în
ceput să sosească vești din întrea
ga țară, care vorbesc despre în
suflețirea cu care a fost primită 
pretutindeni această nouă întrecere 
sportivă de mase. O inițiativă lău
dabilă este aceea a consiliului re
gional Pitești al asociației Recolta 
care a luat hotărîrea să premieze 
colectivul sportiv sătesc care a 
obținut cea mai bună mobilizare 
în prima etapă și a reușit să a- 
menajeze cel mai mare număr de 
baze sportive. Acest colectiv va 
primi o însemnată cantitate de 
materiale și echipament sportiv, 
cupa ziarului regional „Secera și 
ciocanul**  și i se va decerna ti
tlul de comună fruntașă în acti
vitatea sportivă.

Zilele trecute, consiliul regional 
Recolta din regiunea Hunedoara, 
a chemat Ia întrecere toate con
siliile regionale ale asociației, 
propunînd următoarele obiective : 
1. Mobilizarea unui număr cît 
mai mare de participanți, cu un 
aceent deosebit pe angrenarea e- 

- lementului feminin; 2. Aderarea
la asociația Recolta a tuturor co
lectivelor sportive sătești ; 3. în
deplinirea și depășirea cu 10 la 
sută a angajamentelor anuale la 
toate capitolele; 4. Popularizarea 
largă a „Spartachiadei de toamnă 
a satelor**,  prin presa locaiă, ga
zete de perete, afișe, panouri, sta
ții de amplificare, trimiterea de 
echipe sportive model și instruc
tori de la orașe în ajutorul co
lectivelor sportive sătești și in
stituirea de premii pentru cîștigă- 
torii de etape; 5. Amenajarea u- 
nui mare număr de baze sportive 
simple în satele și comunele din 
regiune.

HL V-LER

Campioana de tenis 
a Poloniei ne spune...

Printre participantele la întrece
rile de tenis se .află și cunoscuta 
jucătoare Jendrejovska, sportivă 
care de cuirînd a cîștigat pentru 
a 27-a oară titlu® de campioană a 
țării sale. Jendrejovska locuiește Ia 
Stalinogrod, unde se ocupă de pre
gătirea tinerilor jucători și jucă
toare și este cunoscută în rîndu- 
rile iubitorilor de tenis din lumea 
întreagă, participînd ‘la numeroase 
turnee în țară și străinătate. Jen
drejovska a fost finalistă la Wim
bledon în 1938 și a vizitat deseori 
(ara noastră, uî.tima oară în 1952.

Intîinind-o pe unul din terenu
rile ide tenis, unde își făcea obiș
nui tul antrenament, Jendrejovska 
ne-a declarat următoarele în legă
tură cu întrecerile' de tenis care 
au început:

„Această competiție de tenis în
trunește o serie de jucători șl 
jucătoare de o valoare foarte ridi
cată. Urmi dintre principalii favoriți 
ai probei de simplu bărbați este, 
după părerea mea, tînăru] jucător 
cehoslovac Javorski. Șanse la cuce
rirea primului loc are și compatrio
tul său Zabrodski. La întrecerile 
feminine, principalele pretendente 
pentru c’știgarea titlului se anunță 
a fi maghiara Kormâczi și ceho
slovacele Pujezova si Gazdikova.

Pe tinerii jucători romîni parti
cipanți la aceste întilniri am avut 
prilejul să-i cunosc cu ocazia re
centului turneu întreprins de ei Ia 
Stalinogrod și Poznan. Au, în ge
nera’. un stil corect și frumos și o 
tehnică bună. Aceasta se referă 
mai ales la Julieta Narnian, Bar- 
dan și Georgescu. Serester, deși 
cu un stil mai puțin corect, este 
totuși un jucător care poate ob
ține rezultate frumoase și acest 
iucru l-a arătat de curînd. Găsesc 
îmbucurător faptul că 
Populară 
la aceste 
de tineri 
moașele 
tivele pe 
mari**.

Republica 
Rotnînă este reprezentată 
întreceri de jucători atît 
și, avînd în vedere fru- 

Iot posibilități, perspec- 
care le au sînt foarte

De vorbă cu un fost campion olimpe
una d-'titreFără îndoială că 

cele mai proeminente personali
tăți sportive care se află în Var
șovia celui de al V-lea Festival, 
este conducătorul delegației spor
tivilor japonezi, Mitic Oda. Spe
cialiștilor în atletism le este, de
sigur, bine cunoscut acest nume, 
de oarece la Jocurile Olimpice de 
la Amsterdam din 1928, Mitio 
Oda a fost cîștigătorul medaliei 
de aur la proba de triplu salt cu 
rezult a tul de 15,21 m.

L-am întîlnit pe Mitio Oda, și 
am stat de vorbă cu el pe tere
nul de antrenament de lîngă sta
dionul C.W.K-S. înaintea începe
rii calificărilor la săritura in lun
gime (conducătorul delegației spotr- 
tiviilor japonezi este în același 
timp și antrenorul lor):

— „Am mai fost in Varșovia 
in urmă cu 25 ani, dar în cali
tate de concurent. De atunci și 
pînă acum a intervenit groaznicul 
război mondial, care și aci în 
Polonia ca și în (ara mea, a pro
vocat atîtea distrugeri și victime. 
Delegația sportivilor japonezi care 
participă la Festival, este o dele
gație oficială trimisă de Comite
tul Olimpic japonez în colaborare 
cu federațiile de atletism, lupte și 
tenis 
parte

de masă, 
o serie

Din dele paf ie fac 
de sportivi de va

loare ridicată. Pot cita pe mara 
tonistii Nisida Katsno și Yamcuu 
Keyzo. Primul 
maratonul din 
asiatice în 1951, la Olimpiada dir 
1952 și la cel de al 57-lea ș. 
58-lea maraton de la Boston. Ce 
mai bun rezultat al său este di 
2h 21:35,0. Yamada a participa 
și el la mai multe concursur 
printre care și cel de la Olimpia 
da de la Helsinki. Cel mai bun . 
rezultat al său este de 2h 18:51,1 
și a fost obținut la maratonul dt 
la Boston.

„Aici la Varșovia, există o at
mosferă de sinceră prietenie par
ticipanta din toate țările căiittna 
să se cunoască cît mai bine. Noi 
japonezii dorim să dezvoltăm pe 
un plan și mai larg legăturile 
sportive cu toate țările lumii".

Cîtva timp după aceea l-am re
văzut pe Mitio Oda, reprezentant 
al Comitetului Olimpic japonez, 
adresînd o invitație conducătorilor 
lotuilui sovietic de atletism, invi
tație prin care at'.eții sovietici 
simt solicitați să ia parte la ma
rele maraton internațional care se 
va desfășura la Tokio în luna 
decembrie a acestui an. și la care 
vor nartiicipa cei mai buni mara- 
tonisti din Japonia, Coreea, Ar
gentina, Finlanda șl din alte țări.

Dana Kopackova despre 
întrecerile de baschet

a participat l 
cadrul jocurilo

Magicienii hocheiului
Cu mult interes și simpatie 

sînt înconjurați la Varșovia ju
cătorii echipei de hochei pe iar
bă a Indiei, campioana mondială 
la acest sport. Atenția de care se 
bucură hocheiștiii indieni este ex
plicată și de impresionantul lor 
palmares. Este suficient să amin
tim că în ultimul an echipa de 
hoehri pe iarbă a Indiei a susți
nut nu mai puțin de 16 jocuri 
internaționale, cîștigîndu-le pe 
toate!

Unul din conducătorii sportivi
lor indieni, Maitra, fiind întrebat 
de ziariști ce părere are despre 
echipa de hochei, a răspuns că, 
cu toate diferențele de climat în- 
tîmpinate pe parcurs, echipa se află 
în formă foarte Lună. De atfel, 
trebuie avut în vedere faptul că 
deplasările sînt ceva obișnuit pen
tru campionii mondiali. Vorbind 
despre alcătuirea formației, Maii- 
tra a arătat că vîrsta medie a 
echipei este de 26 de ani, cel 
mai vîrstnici jucător avînd 32 
de ani, iar cel mai tînăr 
Conducătorul celebrei

fost foarte solicitata

21. 
formații 

să arate

pe iarbă
care
telor
w4 . _ _
tra, care o atribuie formei deo
sebite pe care o au crosele noa
stre, mai apropiate

este 
succese 

.Mulți sînt

explicația repeta- 
ale echipei Indîei. 

aceia, a spus Mai-

} de baston. 
Este foarte adevărat că crosa fo
losită de jucătorii noștri este mai 
curbată la capăt, dar baza succe
selor noastre, a spus Maitra, o 
constituie pregătirea din timpul 
antrenamentelor Desigur că 
face plăcere să citim în ziare că 
slntem „magicienii jocului de 
chei pe iarbă", dar nci știm 
muncă a trebuit să depunem pen
tru a putea fi supranumiți astfel. 
Dintre componența echipei cei mai 
buni 
tanul

De
care
văzută o caricatură a acestor trei 
jucători în care desenatorul i-a 
imaginat pe cei trei ca pe niște 
fachiri care cîntă din fluiere fer
mecate, crose și mingea săltînd 
singure la auzul , sunetelor fluie
rului.

ne

it o-
ce

sînt: Vodham Singh, căpi- 
ei, Sttfiruch și Harbacx". 
altfel, în ziarul „Festival**  
apare la Varșovia, poate fi

*

Dana Ezrova-Kopackova este 
bine cunoscută în lumea baschetului. 
Ea a făcut parte de nenumărate 
ori din reprezentativa R. Ceho
slovace, fiind totdeauna elementul 
de bază al echipei. Dana Ezrova a 
participat deseori la turnee inter
naționale, campionate europene, așa 
că părerea ei asupra întrecerilor de 
baschet de la .Varșovia este su
ficient de competentă pentru a pu
tea caracteriza această competiție 
de mare amploare: „Trebuie să 
spun că Ia nici un Festival nu 
s-au intîlnit echipe al't de puter
nice și de o valoare atît de apro
piată. In soecial, la baschet femi
nin se așteaptă o luptă intere
santă, deoarece, cu excepția repre
zentativei R. P. Ungare, participă 
cu adevărat cele mai bune echipe 
din lume. Echipele U.R.S.S.. R.P 
Bulgaria, R.P. Polone, R. Ceho
slovace și reprezentativa R.P. Chi
neze țeare este o mare surpriză) 
pot furniza meciuri strinse. Câști
gătoarea este greu de prevăzut, 
deși ,pirin rezultatele anterioare, 
echipa Uniunii Sovietice este favo
rită. Un fapt demn de remarcat : 
fată de valoarea arătată la trecu
tele competiții, echipele R.D. Ger
mane și Finlandei se prezintă în 
n are progres.

Nu pot să nu amintesc de re
prezentativa masculină a țărif 
dumneavoastră, care jiscă foarte 
frumos și are mari șanse de a se 
califica ' n t*  irneul final. Acest fapt 
derinde însă în bună măsură de 
modul in care vor fi „păstrați" 
jucătorii din prima formație în ve
derea meciurilor decisive, deoarece 
am remarcat că între aceștia și 
cei de rezervă există o mare di
ferență de valoare.

De un singur lucru sint absolut 
sigură și anume de faptul că 
jocurile de baschet vor cunoaște un 
frumos succes, vot cuceri bine
meritate aplauze. Prezența cri or 
3—4.000 de spectatori din primele 
zile este o garanție”.

Un adevărat campionat mondial al cicliștilor amatori
Prima întrecere cichstă se va 

disputa duminică 7 august, pe o 
distanță de 100 km. Proba se va 
alerga pe echipe compuse din cîte 
patru alergători, fiecare echipă 
pornind din cinci în cinci minute. 
Startul se va da din fața Acade
miei de Educație Fizică, concu
renții străbătînd un traseu de plat, 
asfaltat, pînă la orășelul Srcrytno 
(situat la 50 km.), de unde vor 
face cale întoarsă.

A doua probă se va disputa în 
ziua de 11 august, pe o distanță 
de 180 km. Traseul probei este un 
circuit de 9 km., care va fi aco
perit de 20 de ori. Circuitul implică 
escaladarea unui deal de peste 1000 
m. lungime, al cărui traseu este 
pavat cu piatră cubică. Parcursul 
străbate centrul orașului și apoi 
urme-ză malul Vi-stulei. Competiția 
se aleargă individual.

Ținînd seama de valoarea ci

cliștilor care își vor disputa întiie- 
tatea în aceste probe se poate 
spune — pe bună -’rep’ate -- că 
vom asista la un ă’.it cam
pionat mondial al cicliștilor a- 
matori

Iată cîteva nume: R.D.G. — 
Tave Schur, cîștigătorul Cursei Pă
cii 1955, Beno Funda, cîștigătorul 
Cursei Scînteii 1955, Zabel și 
Reinecke. R. P. Polonă: Chwien- 
dacz și Grabowski — cunoscuți 
din Cursa Păcii — și Komuliew- 
ski, în vîrstă de 19 ani, o mare 
speranță a ciclismului polonez. 
U.R.S.S. : Verșinin, Evseev, Cijikov, 
alergători care s-au remarcat in 
recentele probe internaționale. An- 
giia : Stan Brittain, King și Ge
rard. R. P. Bulgaria : Mîiko Di
mov, cîștigătorul cursei București 
— Softa P°i-n Fotev, imul din p- 
nimatorii Turului Egiptului. R. 
Cehoslovacă: Jan Vesely, cunos

cutul protagonist al Cursei Păcii, 
Krivka. Perie, Kubr, Klich și Nach- 
tigal. Belgia: Marcel Trefois și 
Robert Teofil, reprezintă chinte 
sența ciclismului amator belgian, 
iar Gares este unul dintre cei 
mai valoroși cicliști din Elveția.

La competiții participă 72 de 
cicliști din 21 de țări. Lotul de 
ciclism al R.P.R., compus din C. 
Dumitrescu, Gabriel Moiceanu, Ște
fan Sebe, Ludovic Zanoni și Ni- 
coiae Maxim, a sosit la Varșovia 
a doua zi după desfășurarea cam
pionatului de fond al țării, (luni 
1 august) ciștigat, după cum se 
știe, de Moiceanu. Sub conduce
rea antrenorului N. Voicu, cicliștii 
noștri au făcut cîteva antrena
mente pe traseele celor două com
petiții.

PAUL OtHiAlrBl 
«<i .. .



ACTIVITATEA TURISTICĂ CARNET ATLETIC
Aproape 300 de pionieri din 

jtală vor porni zilele acestea 
diferite regiuni ale tării în 

frsii de documentare, organi- 
de C C. al U.T.M. și Pala- 

Pionierilor din București în 
■tea Festivalului și a zilei de 
August.
’n grup va străbate timp de 
file Valea Jiului. Pionierii vor 
ia minele de cărbuni, vor sta 
vorbă cu mineri fruntași și vor 
paște frumusețile masivilor Pa- 
r, Cîrja, Straja ș. a. In ultimele 

ei vor vizita Hunedoara șî 
rejurimlie. Al doilea grup de 
îieri se va îndrepta spre ma
il Bucegi. Ei vor vizita mai 
i bazinul petrolifer de pe Valea 
hovei și Muzeul de la Doftana. 
reia expediție pionierească are 
obiectiv Delta Dunării, munții 
linului, locurile istorice din 
irogea și litoralul mării.

’ Activitatea turistică începe să 
dezvoltare în regiunea Iași. Ca- 
a Bîrnova din apropierea ora

ții este vizitată de un număr 
•eu crescînd de oameni ai mun- 

Un cerc turistic foarte activ 
fabrica „Țesătura"; 60 sala-

i ai acestei fabrici au plecat la

Duminică — jocuri de polo în categoria A și B
Jdată cu descompletarea echipe- 

■ de polo pe apă, C.C.A., Dina- 
București, Tînărul dinamovist 

Progresul Tg. Mureș, progra- 
1 campionatului categoriei A 
suferit multe modificări. Me- 

ri’le lor fiind amînate, o s rie 
echipe au rămas fără pro- 

im. Pentru* *a  li se da acestor 
lipe posibilitatea de a avea o 
itinuitate în pregătire și în a- 
ași timp pentru a se asigura 
activitate competițională norma- 

forurile competente au hotărît 
cele șase echipe cu formații 

nplete din categoria A, să for- 
ize o grupă, care să-și dispute 
îciurile din cadrul returului 
pă un program anume stabilit, 
mînd ca meciurile cu cele pa- 
j echipe descompletate să se 
sfășoare la date ce vor fi a- 
nțate ulterior. Astfel, tnîine se

• POLO PE APA. — Ștrandul 
Tineretului ora 17 Știința Buc, — 
Știința Cluj; ora 18 Progresul 
Buc.— Metalul Cluj.

• MOTOCICLISM. — $os. Ki- 
seleff, din fața ștrandului Tine
retului, ora 6: plecarea în finala 
campionatului republican de regu
laritate si rezistență.
• SPARTACHIADA MILITARĂ 

DE VARA. — Stadionul „23 Au
gust", ora 17,30: festivitatea de 
închidere.

Pregătirile tinerilor
Cu două săptămîni în urmă s-an 
schis la Rin. Vîlcea și Oradea 
uă tabere de pregătire pentru e- 
nentele tinere — fete și băieți 
remarcate jn ultimele competiții 
baschet. Scopul acestor tabere 

te de a îmbunătăți pregătirea 
t.nică a acestor jucători șî ju- 
toare — în mare majoritate ju- 
ori — asigurîndu-li-se astfel po- 
bilitatea unui progres pe măsura 
isibrfitaților lor.
Tabăra de pregătire de la Rm. 
îlcea s-a deschis la 18 iulie. In 
bără au venit 30 jucători din 
așele Oradea, Tg. Mureș, Cluj, 

atu Mare, Constanța, Galați, Gra
va, Orașul Sialin și. București, 
onducerea tehnică a taberei este 
wgurată de antrenorii Aurel Pre- 
îscu și Lucian Va4iiesca-Bucu- 
;ști. Emil Blaga-Oradea și Andrei 
mipp-Salonta. Jn urma a-ntrena- 
lenteior de pînă acum, se pot 
tmstata reale progrese în ceea ce 
rivește execuțiile tehnice și orien- 
area tactică. Tinerii jucători eon- 
■nuă zițnic antrenamenele.
Trebuie menționată grija cu care 

tomitetal C.F.S. tocai s-a îngrijit 
e punerea la punct a tuturor ce
st necesare bunei funcționări a

0 interesantă cursă ciclistă: proba antrenorilor 
și a foștilor cicliști

Reuniunea ciclistă pe care Co
mitetul C.F.S. al raionului 1 Mai 
□ organizează mîige dimineață în 
parcelarea Floreasca, ar fi fost o 
reuniune obișnuită, dacă organi
zatorii nu ar fi inclus în program 
și o întrecere oarecum originală : 
probă pentru antrenori și foștii a- 
lergători.

Asemenea întreceri se desfășoară 
și în alte țări, aceste probe bucu- 
rîndu-se de un succes deosebit. 
La noi, un astfel de concurs nu 
a mai avut loc de mai bine de 
15 ani. Este firesc, deci, ca aler
garea „vîrstnicilor" să suscite un 
interes deosebit, mai ales că ma
joritatea concurenților sînt ac'unl- 
mente antrenori, iar unii dintre 
ei nu au mai participat în con

sfîrșitul lunii trecute să viziteze 
masivul Rarău. Cercul mai are în 
plan două excursii de 2 pînă la 7 
zile.

• De mult interes se bucură 
la Iași concursul de fotografii tu
ristice. Peste 40 de amatori vin 
în fiecare marți la C.S.R. pentru 
a se iniția în arta fotografiatului.

• Comisia Centrală a con
cursului de fotografii turistice 
face cunoscut celor interesați că 
fotografiile vor trebui depuse 
pînă la data de 10 august a. c., 
la Consiliile Regionale Sindi
cale iar în Capitală la C.S.O.- 
București (în localul Casei de 
Cultură a Sindicatelor).

• In cinstea Festivalului de la 
Varșovia, toate raioanele din re
giunea Oradea organizează mîi- 
ne, 7 august, petreceri cîmpeneștî 
cu programe culturale și sportive.

• Săptămînal, băile „1 Mai" și 
„Victoria" din aprqpiere de Ora
dea sînt vizitate de circa 6.000 de 
persoane. Recent, C.S.R. Cluj a or
ganizat o excursie, cu tren special, 

vor disputa în Capitală și pro
vincie meciuri din prima etapă 
a returului. La ștrandul Tinere
tului din București, începînd de 
la ora 17, va avea loc un intere
sant cuplaj. In primul meci Ști
ința București va întîlni Știința 
Cluj, apoi își vor disputa în- 
tîietatea echipele Progresul Bucu
rești și Metalul Cluj. Ultimele 
două formații au terminat la ega
litate (3—3) partida lor din tiv. 
La Oradea echipa Constructorul 
din localitate primește replica 
Flamurii roșii din Timișoara.

In campionatul categoriei B 
sînt programate următoarele întîl- 
niri : Voința Timișoara—Flamura 
roșie Lugoj ; Progresul Cluj—Lo
comotiva Timișoara ; Locomotiva 
Cluj—Știința Timișoara ; Voința 
Tg. Mureș—Voința Oradea.

jucători de baschet
acestei tabere. Tabăra este organi
zată în localul școlii profesionale 
Metal-Lemn. Activitatea ei se va 
încheia la 16 august, cînd tinerii 
jucători se vor reîntoarce în colec
tivele cărora aparțin, urmînd ca, 
ulterior, conducerea colegiului de 
antrenori să urmărească' modul 
cum se pregătesc în cadrul aces
tor colective, dînd îndrumări an
trenorilor respectivi asupra progra
mului de antrenament.

Tabăra tinerelor jucătoare este 
găzduită de orașul Oradea. Și 
aici, ca și la Rm. Vjlcea, cete mai 
talentate elemente au fost selec
ționate și se pregătesc sub condu
cerea antrenorilor Stela Rusu și 
Aristeia Hrișcă-București, Ion Nagy 
Oradea și Gh. Rusti-Orașul Sta
lin. Multe din junioarele prezente 
în tabără au fost remarcate cu 
prilejul competiției „Cupa orașelor" 
desfășurată luna trecută la Piatra 
Neamț. Cu această ocazie s-au e- 
vidențiat elementele componente 
ale echipei Orașul Stalin. In a- 
fară de jucătoarele selecționate cu 
prilejul competiției amintite, în 
lotul care se antrenează la Ora
dea sînt și baschetbaliste eviden
țiate în întreceri cu caracter tocat 

cursuri de 10, 15 sau chiar 20 
de ani. Cu acest prilej, tinerii 
cicliști de astăzi — obișnuiți ca 
antrenorii să-i dirijeze din ma
șini sau de pe motociclete — vor 
putea să-i vadă și pe teren, în 
calitate de concurenți. Inițiativa 
comitetului C.F.S. al raionului 1 
Mai merită a fi subliniată și 
este indicat ca asemenea întreceri 
să fie organizate cît mai des.

In programul reuniunii figurea
ză și următoarele probe : copii, 
biciclete de oraș, categoria a III-a 
și neclasificați, junimi, avansați 
(toate categoriile), semicurse și 
fete. Adunarea participanților între 
orele 7—7,30. întrecerile încep la 
ora S.

la aceste băi. Au luat parte 500 
clujeni.

• Grupuri școlare din Oradea 
fac excursii de studii în munții 
Bihorului la Stîna din Vale, la 
peștera Vadul Crișului, Meziad, 
Cetățile Ponorului ș. a.

• „Nici o excursie fără foto
grafii!" — Sub această lozincă 
se organizează marea majoritate a 
excursiilor în regiunea Oradea. 
Cele mai bune realizări vor fi 
trimise la concursul de fotografii 
turistice și printre ele vor figura, 
desigur, și cele ale pionierilor din 
Oradea care activează intens în 
acest domeniu.

• C.S.R. Craiova organizează o 
cursă nautică de mare fond pe 
distanța Tg. Jiu-Bechet. Startul 
se va da în ziua de 14 august. 
De menționat că în vederea aces
tei ture pe Jiu, au fost construite 
14 caiace tip turism

• C.S.R. Craiova organizează, 
cu ajutorul colectivului său ob
ștesc, excursii de sfîrșit de săp- 
tămînă în munții Parîngului și 
Cozia.

• MOTOCICLISM. - întreceri
le de motociclism din cadrul fa
zei regionale a campionatului re
publican de rezistență și regula 
ritate s-au desfășurat în regiunea 
Iași pe traseul : Iași, Tg. Frumos, 
Pașcani, Hălăucești, Roman, Strun
ga (212 km). Titlul de campion 
regional a fost cîștigat de Ion 
Păun (lași) cu 18 puncte penali
zare, urmat de D. Bojan (Roman) 
27 puncte penalizare și A. Ion 
(Iași) 32 puncte penalizare. Au 
participat 14 motccicliști.

R. Untu și E. Ursu 
corespondenți

Institutul de Cultură Fizică 
anunță studenții că la data de 
1 septembrie 1955 vor începe 
cursurile.

Examenele restante se vor da 
între 1 și 5 septembrie a c.

• FOTBAL. — In cadrul 
„Cupei Orașelor” jocuî Oradea — 
Baia Mare (tineret) nedisputat la 
data de 31 iulie, din cauza timpu
lui nefavorabil, a avut loc la 1 
august. Intîtlnirea s-a terminat cu 
victoria orădenilor la scorul de 
5—2 (4—0).

— Meciul din Cupa R.P.R. Di
namo Galați—Metalul Galați, ter
minat la egalitate în primă ediție 
s-a rejucat miercuri. De data a- 
eeasta partida a dat un învingă
tor : pe Dinamo Galați, care a 
cîștigat cu 4—2 (3—1) și s-a
calificat pentru etapa următoare.

— Dinamo București a jucat joi 
la Pitești cu Dinamo din localita
te. Bucureștenii au cîștigat cu 3-1 
(2-0) prin punctele marcate de E- 
ne, Bartha și Ilie (în proprie 
poartă); Citman a înscris pentru 
gazde. Dinamo a aliniat formația: 
Birtașu-Toma, Mocanu (Anghel), 
Fodor-Angliei (Neagu). Nemeș- 
Bartha, Nkușor, Ene, Nsagu (Ma- 
ghet), Niculescu.

— La Mediaș, Flacăra Pioești a 
întrecut Flacăra Mediaș cu 3—2 
(0-0). Au marcat: Drăgan (2) și 
Ștefănescu pentru ploeșteni. Bin
der și Drăgoi pentru medieșeni. 
Duminică, Flacăra Pioești va juca 
la Tîrnăveni, iar Flacăra Mediaș 
acasă cu Metalul C. Turzii. Medi- 
eșenii au mai susținut zilele ace
stea două partide amicale, în ca
drul pregătirilor pentru reluarea 
campionatului: au învins cu 5-4 
pe Metalul Cîmpia Turzii la C. 
Turzii și cu 5-2 echipa din Tîrnă
veni la Tîrnăveni.

• — Joi s-a disputat Ia Giurgiu 
meciul amical dintre o selecționa
tă de juniori d:n București și Lo
comotiva'din localitate. Rezultatul 
final 2-2 (1-1). Punctele au fost 
marcate de Nedelcu și Renich (iu- 
niori) și Bălăianu șț Stan Ștefan 
(Locomotiva).

— Duminică 14 august va în
cepe campionatul de juniori, faza 
orașu'lui București, iar duminică 
28 august va începe campionatul 
orășenesc (seniori) București.

— Campionatul de pitici al ora
șului București a intrat în faza 
finală. In turneul final s au cali
ficat echipele Tînărul dinamovist 
I, Locomotiva Grivița Roșie I. 
Școala profesională ,,Vasile Roaită".

CAMPIONATELE REPLBL1CANE 
DE JUNIORI

• RĂDĂUȚI. — In cadrul eta
pei regionale au fost realizate 
cîteva rezultate mai bune: CAT. 
17—18 ANI: BĂIEȚI: 100 m.:
D. Tronciu (Dorohoi) 12,0; 200
m.: D. Tronciu 24,5; FETE : 100 
m. : Viorica Holban (C-lung) 14,4; 
400 m.: Maria Bejan (C-lung) 
70,0 ; 800 m. : Maria Prelipceanu
(C-lung) 2:41,0; CAT. 15—16 ANI: 
FETE : 80 m.t Ecaterina Statcov- 
schi (Botoșani) 10,7 nou record 
regional ; 200 m.: Elena Taciu
(Suceava) 29,1.

(Virgil Hoiu, corespondent)
• BUCUREȘTI. — Pe stadio

nul Tineret ului din Gaipitail ă au 
avut loc întrecerile din cadrul eta
pei regionale, la care au participat 
atleți din 18 raioane ale regiunii 
București. Cea mai frumoasă 
comportare au avut-o tinerii atleți 
din Giurgiu (antrenor Nic. Ruță). 
Rezultate: CAT. 17—18 ANI: 
BĂIEȚI : 100 m.: Dumitru Cristea 
(Giurgiu) 12,5; 3.000 m. : Gh.
Milea (Zimnicea) 10:22,6; 400
m. g.: St. Sotir (Mihăilești) 69,5; 
5 km. marș : Al. Lungu (Giurgiu) 
27:48,0; FETE: 80 m. g.: Emilia 
Oancea (Giurgiu) 16,4 ; lungime : 
Adela Voicu (Giurgiu) 4,64; 
CAT. 15—16 ANI : BĂIEȚI : 100 
m.: V. Coman (Giurgiu) 12,5; 
greutate: D. Ciocan (Giurgiu) 
9.2S; 1.000 m.: FI. Ioanițescu
(Giurgiu) 3:14,2 ; FEȚE : 80 m. : 
Violeta Letinca (Giurgiu) ' 11.1 ; 
500 m.: Teodora Coman (Giurgiul 
1:26.8.

(TVicolae D. Nicolae. coresp.î
• CIMPULUNG-PITEȘTI. — In 

localitate s-au desfășurat întrece

însemnări de la finalele câmpie natului republican 
de natație al școlarilor

Carnetul de însemnări cu care 
neam înapoiat de la Lugoj, unde 
au avut loc finalele campionatului 
republican rezervat înotătorilor 
școlari, cuprinde două părți dis
tincte : pe prima am completat-o 
înainte ca starterul să-i fi chemat 
la întreceri pe tinerii școlari, pen
tru că ea „vorbește" despre com
portarea lor de-a lungul unui an 
de activitate școlară, iar pe cea 
de a doua cu numeroasele re
zultate tehnice firește, la sfîrși
tul probelor de înot.

însemnări diferite numai pe car
netul meu, pentru că, unindu-le 
ele caracterizează pe cei 160 de 
concurenți și concurente adunați 
la Lugoj din toate colțurile țării.

Despre rezultatele sportive pe 
care le-au obținut tinerii școlari 
îu cele două zile de concurs, a- 
vem numai cuvinte de laudă. Atît 
desfășurarea palpitantă a probelor, 
cît și valoarea timpurilor înregis
trate ne oferă posibilitatea să a- 
firmăm că majoritatea întrecerilor 
s-au ridicat la înălțimea unor ve
ritabile serii ale campionatului re
publican de juniori.

' Astfeț, în probele de 50 m. și 
100 m. liber fete și băieți, Va- 
site Hondru (Buc.) cu 31,0 sec. 
la 50 m., Maria Kassovicz (O- 
radea) cu 1:24,4, Maria Meder (Tg. 
Mureș) cu 1:25,6 la 100 m. și 
Cornet Dumitrescu (Buc.) cu 
5 38,2 la 400 m. au obținut tim
puri care, cu puțini ani în urmă,
i-ar  fi situat pe tabela celor mai 
buni performeri de la noi. Afir
mația este la fel de valabilă și 
pentru rezultatele înregistrate la 
stilurile spate și bras. Astfel, la 
50 m. și 100 m. spate, elevul Du
mitru Kaminski (Buc.) a ieșit în
vingător cu timpurile de 36,0 sec. 
și respectiv 1:21,2. Posesor al unui 
stil foarte corect Kaminski pro
mite să devină un înotător de 
valoare. De asemenea, Constantin 
Mitu (Buc.) Aurel Mutu (Tg. Mu
reș), Maria Kassovicz (Oradea) 
sînt susceptibili de progres și pot 
spera în ameliorarea perfarman-

MÎ1NE
• CICLISM. — Parcelarea Flo

reasca ora 8: concursuri populare.
• FOTBAL. — Campionatul re

publican de juniori: stadionul Giu- 
lești ora 9,15: Tînărul dinamovist 
II Buc. — Locomotiva Buc.; te
ren Progresul C.C.S. ora 17: Me
talul București—Progresul C.P.C.S.; 
stadion Dinamo ora 10,30; Tînărul 
dinamovist I Buc. — Știința Cra
iova.

rile din cadrul etapei regionale cu 
participarea atleților din reg. Pi
tești. Rezultate: CAT. 17—18 ANI: 
BĂIEȚI: lungime: V. Cucu (R. 
Vîlcea) 5,70; triplu: A. Durni- 
trașcu (R.V.) 13,01 ; înălțime : C. 
Moisescu (C-lung) 1,60; suliță: 
M. Radu (C-lung) 44,35; FETE: 
lungime: Sabina Cristea (R. V.) 
4,40; disc: Maria Diți (C-lung) 
30,85; CAT. 15—16 ANI : BA-: 
IEȚI : 100 m.: I. Marinescu (Sla
tina) 12,9; 1.000 m. : O. Călin
(R.V.) 3:07.1 ; greutate: V. Do- 
garu (C-lung) 12,42 : disc : V. Do- 
garu 38,82.

(Gabriel Dumitrescu, co. cap.)
i

• ORAȘUL STALIN. — Sta
dionul Tineretului a găzduit între
cerile atleților juniori din regiunea 
Stalin. Rezultate : CAT. 17—18 
ANI : BĂIEȚI : 100 m. : Gh. Sten
zel (Sibiu) 12,5; 400 m. : O. Fost 
(O.S.) 55,6; 800 m.: B. Kiss
(O.S.) 2:12,3; 3.000 m. : I. Szabo 
(Sibiu) 9:57,4; lungime: A. Fi
scher (O.S.) 6,35 ; triplu : V. Cri- 
șan (O.S.) 13,16; FETE: 100 m.:
T. Matias (O.S.) 14.1 ; 200 m. :
I. Knobloch (O.S.) 28,2; 800 m.: 
F. Lin (O.S.) 2:37.2, lungime:
I. Knobloch (O.S.) 5,05; disc: A. 
Krauss (O.S.) 35,39 : greutate : P. 
Dobrița (O.S.) 10,28; suliță: A. 
Krauss (O.S.) 31,83; CAT. 15—16 
ANI : BĂIEȚI : 100 m.: P. Sze-
kely (O.S.) 12,3; 1.000 m. : V.
Florea (Sib.) 2:52,4 ; 80 m. g.: AL 
Deloport (Făgăraș) 12,4 ; disc : D. 
Steinburg (O.S.)' 33,42; FETE: 
80 m. : A. Bidu (O.S.) 11,4; disc:
E. Scherer (O.S.) 28,08 ;> triatlon : 
E. Scherer (O.S.) 1.643 p.

VGh. Rădulescu, ccrespondeot).

țeior actuale
In probele de 50 in. și 100 m. 

btas fete s-au evidențiat Emiko 
Nagy (Cluj), Elisabeta Schmids 
(Orașul Stalin) și Maria Ouatu 
(Buc.). Pentru aceasta din urmă, 
în timpul ștafetei 4x100 m mixt 
trei cronometre s-au oprit la 
1:33,0 pe 100 m. ! Andrei Fulop 
(Cluj) Petru Cheța (Buc.), Adal
bert Gedo (Timișoara), V. Franck 
(Arad), Corneliu Zdliei (Buc.) și 
Atila Horvath (Cluj) au ocupat 
primele locuri la 50 m. și 100 m. 
bras băieți. O serie de înotători 
și înotătoare ca Eva Sandor (Buc.) 
C. Szasz (Tg. Mureș), Mariana 
Iliescu (Buc.), A. Teodorov (Ga
lați), Felix Neuman (Buc.) etc. 
au obținut rezultate bune. Ca și 
ceilalți, printr-o muncă susținută, 
ei vor reuși să-și îmbunătățească 
mereu performanțele contribuind 
astfel la continua ridicare a nata- 
ției noastre.

★
In cadrul festivității de pre

miere pe podiumul învingătorilor 
au urcat numeroși înotători și îno
tătoare. Dar. după puțin timp, ei 
au revenit, auzindu-se strigați de 
organizatorii concursului, de astă 
dată pentru a fi premiați și feli
citați pentru merite deosebite ta 
învățătură.

Cele două diplome pe care le 
aveau acum aproape mai toți șco
larii exprimau perfect traducere*  
în fapt a lozincii : ..Fruntași în 
sport și la învățătură"

Nu putem încheia fără să a- 
mintim de contribuția adusă la 
reușita acestei competiții de or
ganizatorii concursului. Tovarășii 
profesori Camil Morțun și Tîrnă- 
veanu, din partea Ministerului In- 
vățămîntului secția sport, precum 
și profesorii Sîrbovan, Constanti- 
nescu, ca și comisia raională Lu- 
goj au făcut tot posibilul pentra 
ca finalele republicane ale șco
larilor să obțină un frumos atic-- 
ces

G. NICOLAESCU



In ziua deschiderii celei de a ll-a ediții a Jocurilor sportive internaționale prietenești, sportivii 
din Varșovia au prezentat o reușită demonstrație de gimnastică în ansamblu. ----------- + ---—

A IV-a zi a întrecerilor sportive
(Prin telefon de 

t O zi a recordurilor 
la atletism

l Dintre rezultatele zilei a treia a 
întrecerilor de atletism pe primul 
plan se situează cele înregistrate 
de Mihail Krivonosov la arun
carea ciocanului și Shirley Stri- 
ki'and de la Hunty în proba de 
100 m. plat. Iată rezultatele teh
nice-

400 m. g. semifinale: l-a: 1. 
lulin (U.R.S.S.) 53,4; 2. Savel
(R.P.R.) 53,7; 3. Pleva (Pol.)
53,8; ll-a: I .Lituiev (U.R.S.S.) 
52,5; 2. Dittmer (R.D.G.) 52,8; 3. 
Bogatov (U.R.S.S.) 53,2; ...5. Gh. 
Stânei (R.P.R.) 54,9.

109 m. femei: semifinale: l-a:
1. Neszmelyi (Ung.) 11,6 nou re
cord maghiar; 2, Strikland (Aus
tralia) 11,6; 3. Poi'inicenko
(UR.S.S.) 11,9; 4. Kolarova (Bul
garia) 11,9 nou record bulgar; 
ll-a: 1. Safronova (U.R.S.S.) 11,7;
2. Kohler (R.D.G.) 11,9; 3. Ku-
sion (Pol.) 11,9;... 5. Sicoe
(R.P R.) 12,1 record al R.P.R. ega
lat. Finala: 1. Strikland (Austra
lia) 11,3 nou record mondial (ve
chiul record: 11,4 Marjorie Jack- 
son-Austraua); 2. Neszmelyi 
(Ung.) 11,5 record european ega
lai — nou record maghiar; 3. 
Safronova (U.R.S.S.) 11.7; 4,
Kohler (R.D.G.) 11,7; 5. Kusion
(Pol.) 11,9; 6. Polinicenko
(U.R S.S.) 12,0. Întrecerea finală 
a alergătoarelor de 100 m a fost 
dominată de alergătoarea austra
liană care are un start de-a drep
tul formidabil, asigurîndu-și a- 
vantaj chiar din plecare asupra 
celorlalte concurente.

,.Mă aflu intr-o formă cum n-am 
fost — cred — niciodată, ne-a 
declarat campioana olimpică, și 
ca să pot folosi această formă do
resc să mai iau startul la 200 m. 
și chiar la 400 m.”.

CIOCAN: 1. M. Krivonosov
(U.R.S.S.) 64,33 nou record mon
dial. Vechiul record: 64,05 S. Ne- 
nașev — U.R.S S. (60,11-63,32— 
64.33-63 25-60.93-59,37); 2, Csermak 
(Ung.) 61,48 nou record maghiar»
3. Redkin (U.R S.S.) 60,20; 4. Maca 
(Ceh.) 59,64; 5. Rut (Pol.) 58,65; 6. 
Plecenko (U.R.S.S.) 56,91; 7. C. 
Dumitru (R.P.R.) 56,12;... 11. N. 
Rășcănescu (R.P.R.) 54,87.

800 m. FEMEI: 1. Otkalenko 
(UR.S.S.) 2:09,4; 2. Lîsenko
(U.R S.S.) 2:10,0; 3. Donath
(R.D.G.) 2:10,2; 4. Pestkowna
(Pol.) 2:12,5 nou record polonez;
5. Mullerova (Ceh.) 2:12,7 6. Ga
bor (Pol.) 2:14,0.

3.000 m. OBSTACOLE: I. Vla
senko (U.R.S.S.) 8:49,4; 2. Briica 
(Ceh.) 8:54,0; 3. Saltîkov
(U.R S.S.) 9:01,2; 4. Chomic-
zewski (Pol.) 9:11,8; 5. Spasov 
(Bulg.) 9:14,8.

ÎNĂLȚIME BARBAȚI: 1 Kovar 
(Ceh.) 1,99; 2. Sitkin (U.R.S.S.) 
1,99; 3. Șofer (R.P.R.) 1,96; 4-5 
Stepanov (U.R.S.S.) și Lewan
dowski (Pol.) 1,93; 6. Fabrikow- 
ski (Pol.) 1,93;... 10. Ai'. Merică 
(R.P.R.) 1,90; 12. I. Knaler
XR.P.R.) 1,85.

la trimișii noștri speciali T. Vornicu, V. Chiose, I. Manoliu)

Rezultate excelente 
la înot

Finala probei de 200 m. bras 
fete a fost cîștigată detașat de 
Eva Szekely, care a obținut unul 
din cele mai bune rezultate din 
lume, în bazin de 50 m.: 2.55.1.
Pentru locurile 2-3-4 s-a dat o 
luptă strînsă, clasîndu-se, în or
dine: Iarmiîa Walesnicova
(U.R.S.S.) 3.00.1, Hellen Gordon 
(Scoția) 3.00.4, Helga Barth (R. 
D. Germană) 3.00.6, Marlise Geis- 
sler (R. D. Germană) 3.01.1.

Intre finaliștii probei de 100 m. 
liber s-a dat o luptă pasionantă 
dusă pe întregul parcurs și înche
iată cu victoria sovieticului Ba
landin. Campionul european Nyeki 
s-a clasat pe locul trei, iar Emi
nente a terminat la numai două 
zecimi de secundă după Balandin, 
după ce întreaga cursă îl ..pă
zise" cu strășnicie pe Nyeki. Re
prezentantul țării noastre, Hubert 
Bock a condus în prima parte (50 
m.), dar a cedat, realizînd totuși 
un timp bun. Rezultate tehnice:
l. Balandin (U.R.S.S.) 57.7, 2.
Eminente (Franța) 57,9, 3. Nyeki 
(R. P. Ungară) 58.3. 4. Kadas 
(R. P. Ungară) 59 2, 5. Mrocz- 
kowski (R. P. Polonă) 59,2, 6. So
rokin (U.R.S.S.) 59,4, 7. Skomo- 
rowski (R. P. Polonă) 59.4 8. H. 
Bock (R. P. Romînă) 59.4.

200 m. FLUTURE BAJEU, se
ria I: Buhre (R. D. Germană)
2.39.2, Feher (R. P. Ungară)
2.41.3, Samuhel (R. Cehoslovacă)
2.41.8; seria a II-a: Strujanov
(U.R.S.S.) 2.37.2, Spengler (R. D. 
Germană) 2.38.0, Rac'vnski (R.P. 
Polonă) 2.39.4 (record polonez)
Al. Popescu (R.P.R.) 2.39.4.

Al. Popescu a condus două lun
gimi de bazin, dar pornind prea 
tare (prima lungime 38 sec., 100
m. în 1.09.7) a cedat spre sfîrșit. 
El s-a clasat totuși în finala pro
bei.

Joi s-au desfășurat și întrecerile 
de sărituri de la trambulină. Pe 
primul loc s-a clasat Brenner 
(U.R.S.S.) cu 95,98 puncte, urmat 
de Caoil'a (Mexic) 92,05 nt., Uda
lov (U.R.S.S.) 87.80 pt., Fiak (R. 
P Ungară) 86.43. Dintre concu- 
renții romîni s-a calificat Herbert 
Wittemberger (75,96 pt.). Klaus 
Wittemberger s-a clasat pe locul 
13 realizînd 73,23 pt., față de 73,98 
pt. cîte a realizat al doispreze
celea

la polo, echipa țării noastre a 
întîlnit reprezentativa R.P. Un
gare în fata căreia a utilizat o 
formație alcătuită numai din ti
neri (Marinescu-Hospodar-Zahan- 
Nagy-Bordi, Marchițiu, Szabo). 
Jucătorii romîni au cedat la un 
scor categoric (2-9, la pauză
2-5),  dar au făcut totuși o impre
sie frumoasă, datorită acțiunilor 
lor rapide. Echipa R. P. Ungare a 
înscris prin Karpati (6). Marko- 
vics (1), Bolvari (I), Gyarmati 
(1). Din echipa tării noastre au 
înscris: Bordi și Nagy.

Alte rezultate: U.R.S.S.—R.D.G. 
6-0 (2-0). La Nages St. Gille (Bel
gia) — A.SW.C. Motherwell 
(Scoția) 1-3 (1-2).

La fotbal, București a învins 
F. C. Beerschoot cu 5—1 

(5—0)
Jocurile de iotbaî au continuat 

joi în cadrul celor patru grupe.
Selecționata orașului București 

a jucat la Valbrzych, cu echipa 
belgiană A. C. Beerschoot. Au 
asistat peste 20.000 de spectatori. 
Selecționata noastră a intrat pe 
teren cu următoarea formație:

Voinescu — Băcuț 1, Androvici, 
Szoko — Călinoiu, Peretz — Co
pil, Petschowski, Ozon, George
scu, (Țircovnicu), Mihai.

Din primele minute, echipa 
noastră se remarcă printr-un joc 
modern și eficace. înaintarea, în 
special, combină spectaculos, asal- 
tînd cu vigoare poarta belgienilor. 
La o învălmășeală. în min. 3, fun
dașul belgian Pvanhaupt, deschi
de scorul în favoarea noastră, tri- 
mițînd mingea în propria-i poartă. 
Peste cinci minute, Mihai ridică 
scorul, cu un șut puternic. Echipa 
noastră atacă într-un ritm tot mai 
rapid și apărarea belgiană e silită 
să se întrebuințeze la maximum. 
In minutul 14, balonul poposește 
din nou în poarta echipei A. C. 
Beerschoot. Georgescu înscrie la 
capătul unei frumoase combinații 
cu Ozon. Tot Georgescu îl silește 
pe portarul belgian să scoată ia
răși mingea din plașă în minutul 
20, cînd șutează imparabil de la 
circa 18 metri. Cu cinci minute 
înainte de sfîrșitul primei reprize, 
Petschowski are un frumos schimb 
cu Ozon și ridică scorul la 5-0 
în favoarea ecnipei orașului Bucu
rești.

In partea a doua a meciului, 
belgienii practică un joc dur, iar 
jucătorii noștri slăbesc ritmul. To
tuși, echipa noastră se dovedește 
superioară în cîmp, desfășurînd un 
joc combinativ foarte apreciat de 
spectatorii polonezi. In ultimul 
minut al partidei, la un corner 
executat la poarta noastră, înain
tașii belgian Clemen înscrie golul 
de onoare al echipei A. C. Beer
schoot. Jocul dur practicat de 
echipa belgiană în repriza a II-a 
a cauzat accidentarea lui Peretz, 
care, nu se știe dacă va mai pu
tea juca în următoarele întîlniri.

Joi s-an mai înregistrat urmă
toarele rezultate : Varșovia : Var
șovia —- Karl Marx Stadt 3-1 
(2-0); Varșovia: Pekin — F.C. 
Liege 0-0; Bydgoszcz: Cairo- 
Tirana 2-1 (1-0); Bytom: Buda- 
pesta-Berlin 1-0 (0-0); Wroclaw: 
Sofia-Stadlau 3-0 (1-0).

In urma acestor rezultate, cla
samentele se prezintă astfel’

Seria I: 1. Varșovia 4 p., 2. 
KarI Marx Stadt 2 p.: 3. Pekin 1 
p.; 4. F.C. Liege 1 p.Seria a II-a-
1. Budapesta 2 p.; 2. Stalinogrod 2 
p.; 3. Berlin 0 p. Seria a lll-a: 1. 
București 4 p.; 2. Sofia 3 p.: 3. 
A. C. Beerschoot 1 p.; 4. Stadlau 
0 p. Seria a IV-a: 1. Cairo 3 p.,
2. Praga 1 p : 3. Tirana 0 p.

Duminică vor avea loc ultimele 
meciuri din cadrul seriilor: Var
șovia— F.C. Liege (la Varșovia), 
Pekin — KarI Marx Stadt (la 
Lodz), Budapesta — Stalinogrod 

(la Zabrze), Stadlau — A. C. 
Beerschoot (la Valbrzych), Bucu
rești — Sofia (lă Wroclaw) și 
Praga — Tirana (la Gdansk).
Echipele R.P.R. victorioase 
în primele jocuri de hand

bal
Joi după-amiază pe stadionul 

Sparta au început întrecerile de 
handbal, în care echipeîe R.P.R. 
au debutat cu succes.

R.P.R. — Danemarca 14-0 (7-0). 
Echipa noastră feminină a jucat 
foarte bine și scorul ar fi putut fi 
mai mare, dacă în repriza a II-a 
jucătoarele noastre nu ar fi ratat 
numeroase ocazii. Echipa daneză 
a jucat mai organizat în prima 
parte a meciului, lată formația re
prezentativei noastre: Nagy-Scheip, 
Răceanu, Popescu, Neurohr, 

Ugrom — Balint, Jianu, Windt, 
Pădureanu, Dobre (din min. 20 
Stark). Cele 14 puncte au fost 
marcate de: Jianu (6), Balint (2), 
Dobre (2), Pădureanu (2), Ugrom 
și Popescu.

In celelalte meciuri ale turneu
lui feminin s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: R.D.G —
F.S.G.T.  Franța 15-1 (6-0); R.P.U. 
— R. P. Polonă 8-3 (2-0) Au în
scris Kiss (4), Valyi, Hamoryî, 
Molnar și Gorenz, pentru R.P.U. 
și Swabowska, Kostka și Seichter 
pentru R.P. Polonă.

La băieți, cel mai echilibrat joc 
a fost cel dintre echipele R.P.R. 
și Austria, în care victoria le-a 
revenit reprezentanților noștri cu 
scorul de 19-8 (9-2). In partea a 
doua a meciului austriecii au făcut 
un joc de apărare. Iată formația 
echipei noastre: Haberprusch — 
Antonescu, Lupescu, Donca, Streit- 
ferdt, Thelman — Lingner, Mei- 
tert, Căi'iman, Wagner, Jost. A 
mai jucat și Bota. Au înscris Că- 
liman (6) Lingner (4), Jost (3), 
Wagner (3), Meitert, Streitferdt 
și Bota pentru echipa R.P.R. și 
Hoffrichter, Nogler, Dr. Seitgeb 
(2), Landzeitel (3) și Schalt pen
tru Austria.

In celelalte meciuri s-au înre
gistrat următoarele rezultate: R. 
Cehoslovacă — Danemarca 15-5 
(6-3); R.P. Polonă — Belgia 26-5 
(13-1).

Jocurile vor continua mîine (n.r. 
astăzi) după următorul' program: 
băieți: R D.G. ’— Belgia; R. P. 
Polonă — R. P. Romînă, Dane
marca — Austria: fete: R.D.G. — 
R. P. Polonă; R.P.R. — F.S.G.T. 
Franța; R.P. Ungară — Dane
marca.
Mîine începe turneul final 

la volei masculin
Echipele masculine s-au între

cut joi în ultimele jocuri din ca
drul serijlor de calificare. S-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
R.P. Polonă — R.P. Albania 3-0 
(la 3, 12, 5), R.P. Bulgaria — 
R.P. Mongolă 3-0 (la 7, 5. 5), R. 
Cehoslovacă — Austria 3-0 (la 
0. 0. 2). R. P. Romînă — Norve
gia 3-0 (la 0. 0. 2), Italia — Aus
tria 3-0 (la 7. 4, 8).

Pentru turneul final, care începe 
duminică, s-au calificat echipei'e: 
R. P. Romînă, R, P. Chineză. R. P. 
Bulgaria. R. Cehoslovacă. R. P, 
Polonă, Italia.

In turneul echipelor feminine, 
reprezentativa țării noastre a înre
gistrat o nouă victorie, dispunînd 
de echipa R.D. Germane cu scorul 
de 3-0 (la 9, 10, 12). Celelalte 
rezultate: R. P. Chineză — Fin
landa 3-0 (la 1. 1, 2), U.R.S.S. — 
R. P. Chineză 3-0 (la 6, 1, 6), R. 
Cehoslovacă •— R. D. Germană
3-0  (la 3, 8, 3), R. P. Polonă — 
R.P.D. Coreeană 3-0 (Ia 7. 4. 8).

Echipele feminine au avut vineri 
zi de odihnă. Reprezentativa țării 
noastre mai are de susținut ur
mătoarele meciuri : cu Austria (6 
august). R. Cehoslovacă (7 au
gust), R. P. Polonă (10 august) 
Și U.R.S.S. (11 august).

întreceri disputate 
la baschet

In întrecerea echipelor mascu
line de baschet, reprezentativa 
țării noastre a învins echipa El
veției cu 66-25 (35-15). In echipa 
R.P.R. au fost foi’osiți mai mult 
jucătorii de rezervă, care au fă
cut o partidă bună. Au înscris: 
Nedelea 7, Costescu 7, Nedeff 10, 
Răducanu 4, Folbert 6, Dan Nicu- 
lescu 2, Fodor 4, Eordogh 4, Co- 
jocaru 5. Nagy 5, Kadar 6. Bor- 
bely 6

Cel mai important meci dispu
tat joi a fost cel dintre echipele
U.R.S.S. și R.P Bulgaria. înche
iat cu scorul .de 73-57 (34-22) în 
favoarea echipei U.R.S.S., care a 
folosit o formație cu mulți jucă

tori tineri — ca de altfel și echi 
bulgară. Alte rezultate : Egipt 
R. D. Germană 51-36 ( 28-15); R 
Pol. — R.P.Chinezâ 58-50 (1
33).

In urma rezultatelor obțini 
pînă acum s-au calificat peni 
turneul final echipele U.R.S. 
R.P. Bulgaria (seria l), R. 
Polonia (seria a ll-a). A do 
echipă calificată din seria a 1 . 
va fi cunoscută duminică sea 
după disputarea meciului din 
echipele R.P.R. și R. Cehoslovai

La fete, cea mai interesar 
partidă s-a disputat între repi 
zentativele R. Cehoslovace și R 
Polone. Victoria a revenit echi] 
cehoslovace cu scorul de 39- 
(21-13). Alte rezultate: R.P. Bl 
garia — U.R.S.S. 47-44 (22-27; 
Finlanda — Elveția 34-40 (15-21 

Azi vor avea loc ultimele ir 
ciuri în cadrul seriilor de cai'i 
care. Toate echipele mai au 
susținut cîte un meci. Formați' 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria (seria 1 
R. Cehoslovacă și R.P. Polon 
(seria a If-a) au acumulat punct 
le necesare calificării pentru tu 
neu! final.

Preliminariile turneului 
feminin de floretă

In cadrul concursurilor de sc: 
mă s-au disputat joi prelimin 
riile la proba de floretă-fete întrț 
cit s-au prezentat 24 de trag 
toare.

Iată numele trăgătoarelor ca 
își vor disputa sferturile de final 
GRUPA I: Sitkova TU.R.S.S.); 
Orban (R.P.R.); 3. Julita (R. 
Poi'.); 4. Kuszmin (R. P. Pol. 
GRUPA A II-a: I. Taitiș (R.P.R.
2. Rostvorova (U.R.S.S.); 3. K<
chowna (R.P. Pol.); 4. Mig: 
(R.P. Poî.). GRUPA A IlI-a: 
Appart (Be'g.); 2. Puistarr
(U.R.S.S.); 3. Adamczik (R. 1 
(Pol.); 4. Orzechowska (R.P. Pol. 
GRUPA A IV-a: 1. Van der Woc 
(Belg.); 2. Șamsudeanu (R.P R
3. Rachowa . (R.P. Pol.); 4. Trzi 
buchowskă (R. P. Pol.).
In prima zi a concursului 

qimnaștițijr : R. P. Bulqari 
și Fr Orendi (R. P. R.) 

pe locul I
ln prima zi de concurs a gin 

naștilor s-ap întrecut echipele R.I 
Bulgaria. R.P. Polonă și R.P.R 

celelalte echipe U.R.S.S., R. Cehe 
slovacă / precum și Egiptul ui 
mînd â concuța în ziua a ll-a.

După prima zi, conduce în cir 
sament echipa R.P. Bulgaria c 
un mic avantaj asupra R.P. P( 
lone. Gimnaștii noștri ocupă loct 
3, dar în cțasainentnl individur 
Frederîth Orendi și Andrei Kert 
keș s-au situat pe locuri de frunți 
I și — respectiv — IV.

Iată rezultatele tehnice. ECHI 
PE BARBAȚI: 1. R.P. Bulgari 
324,80 pete. 2‘ R.P. Poîonă 324,2 
pte. 3. R P. Romînă 316,75 pte 
INDIVIDUAL BARBAȚI: 1. Fi 
Orendi (R.P.R.) 55,20 pte. 2. Jc 
kiei (R.P. Pol.) 54,45 pte. 3. Klos 
ka (R. P. Pol.) 54.30 pte. 4. Kere 
keș (R.P.R.) 53,90 pte. 5. lorda 
nov (R.P.R.) 53,85 pte. 6. Koe- 
(R.P.B.) 53,55 pte.

In încheiere, o rectificare comu 
nicată de biroul de presă: Elen; 
Leuștean s-a clasat pe locul 6 — 
și nu 7 cum s-a anuntat inițial —i 
cu 37,533 pte.

A început concursul 
de tenis

Miercuri după-amiază a tncepu 
competiția de tenis. In turul I a 
probei de simplu bărbați, tînăru 
Jucător romîn Vasile Serester i 
întîlnit pe unul dintre cei mai bun 
juniori polonezi, Zenek. Desfășu 
rînd un ioc spectaculos, cu a 
tacuri eficace, Serester și-a de 
pășit net adversarul, cîștigînd ci 
scorul de 6-0, 6-0, 6-2. Un alt re 
prezentant al R.P.R., Alexandri 
Bardan, l-a întrecut în primul săi 
meci pe jucătorul Jarek (R.P. Pol.) 
în cinci seturi: 6-1, 3-6, 1-6, 6-3 

6-2.
Intîlnindu-1 pe experimentatu 

jucător Buhalek (R.P. Pol.) Geor 
geseti (R.P.R.) a pierdut cu 1-6
4-6,  4-6.

Reprezentanta noastră Juliet; 
Namian a înregistrat o victorii 
clară împotriva jucătoarei polo 
neze Moracevska, de care a dispu: 
cu scorul de 6-1, 6-3. Moracevsk; 
este clasată între primele 8 jucă 
toare ale R.P. Polone.
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A V-a ZI A Întrecerilor sportive
Rezultate valoroase în 

probele atletice
400 m. GARDURI FINALA: 1. 

Ilie Savel (R.P.R) 52,1 (la 0,1
sec. de recordul țării); 2. A. Julin 
(U.R.S.S.) 52,2; 3. I. Lituev
(U.R.S.S.) 52.8 ; 4. Dittner
(R.D.G.) 53,2 ; 5. Bogatov
(U.R.S.S.) 54,1; 6. Plewa (Pol.)
54,4.

ÎNĂLȚIME FEMEI: 1. Iolanda 
Balaș (R.P.R.) 1 66 m. (a trecut
înălțimile de: 1,53; 1,56; 1,59; 1,62; 
1,64 și 1,66 m. din prima încer
care); 2. Modrachova (Ceh.) 1,64 
(din a doua încercare); 3. Pisareva 
(U.R.S.S.) 1,64 (din a treia în
cercare); 4. Garius (U.R.S.S.) 
1,62; 5. Mocilina (U.R.S.S.) 1,56.

SULIȚA FEMEI: 1. Alexandra 
Ciudina (U.R.S.S.) 51,60 ( 50,06 — 
49,38—51,60—47,96—49,98 - 51-21);
2. Csak (Pol.) 48,99; 3. Majka
(Pol.) 47,85 ; 4. Gorceakova
(U.R.S.S.) 47,69; 5. Wojtasek
(Pol.) 47,11; 6. Aneliese Zîmbreș- 
teanu (R.P.R.) 47,00 — nou re
cord al R.P.R. (D-47,00—42,98 — 
43,15—39,46—D).

200 m. BARBAȚI: semifinala l-a:
1. Konovalov (U.R.S.S.) 21,6 sec.;
2. Tokarev (U.R.S.S.) 21,7 sec. ;
3. Baranowski (Pol.) 21,7; 4.
Marks (R.P.R.) 22,0; 5. Sebestyen 
(R.P.U.) 22,3; 6. Lto-Ching-Yen
(R.P. Chineză) 22,3; semifinala a 
ll-a : 1. Barteniev (U.R.S.S.) 21,3 
sec.; 2. Janecek (R. Ceh.) 21,5;
3. Szmidt (Pol.) 21,6; 4. Holain 
(R.D.G.) 22,4; 5. Pop (R.P.R.)
22,4; FINALA: 1. Janecek (Ceh.) 
21,2; 2. Szmidt (Pol.) 21,3; 3.
Barteniev (U.R.S.S.) 21,3; 4. Ko
novalov (U.R.S.S.) 21,3; 5. Toka
rev (U.R.S.S.) 21,3; 6. Baranov- 
ski (Pol.) 21,7.

DECATLON: 1. Ktiznețov
(U.R.S.S.) 7262 puncte (109 m. — 
109 sec.: lungime — 7 15 m.;

An-liese Zimbreșteanu

greutate — 13,50 m.; înălțime 1,78 
m.; 400 m. —50,3 sec.; 110 ni. 
garduri — ,15,2 sec.; disc — 45.41 
m.; prăjină — 3,70 m.; suliță — 
6-1,18 m.; 1500 m. — 5:07,2); 2. 
Mayer (R.D.G.) 6834 p. (11,1 sec.; 
7,26 m.; 12,97 m.; 1,85 m.; 50,5

După emoțiile întrecerii
Pentru a se întîlni la Varșovia, 

în finala turneului de floretă, 
Middler, Fether și Osman au tre
buit să străbată aproape 10.000 
km. Au venit din trei colțuri opuse 
ale lumii. Middler de la Moscova, 
Osman din Egipt, iar Fether toc
mai din îndepărtata Australie. N-au 
călătorit însă degeaba pentru că, în 
afara minunatei întreceri oferită 
spectatorilor prezenți în sala 
A.W.F., cei trei sportivi au avut 
prilej să se cunoască, să facă 
un util schimb de păreri și de ex
periență. ,

Toți trei au luptat cu ardoare 
pentru primul loc. De partea lui 
Middler și a lui Fether era tine
rețea celor 24 de ani, de partea 
lui Osman experiența a două de
cenii petrecute pe planșa de scrimă. 
A învins tinerețea. Middler a ocu
pat locul întîi, după un palpitant 
baraj susținut contra iui Fether, 
iar campionul Egiptului a trebuit 
să se mulțumească cu medalia de 
bronz, care reprezintă totuși un 
frumos succes.

l-am văzut pe cei trei urcați 
pe podiumul învingătorilor. Am 
asistat apoi la discuția amicală 
pe care au purtat-o după premiere. 
Povesteau despre țările lor, despre 
viața lor, despre drumul sportiv 
străbătut pînă aci. Vorbeau cu 
pasiune despre profesiile lor : pro
fesorul Middler, contabilul Fether

sec.; 16,0 sec. 36,04 m.; 3.70 m.; 
49,92 m.; 4:26,0) 3. Stolearov
(U.R.S.S.) 6700 p. (11,1 sec.; 7,09 
m.; 11,68 m.; 1,75 m.; 55,3 sec.; 
14,4 sec.; 38,14 m.; 3,70 m.; 50,07 
m.; 4:52,4) 4. Ikmunda (Ceh.)
5856 p.; 5. Reimer (R.D.G.) 5467 p.

800 m. BARBAȚI: 1. Szentgali 
(R.P.U.) 1:51,9; 2 Kreft (Pol.)
1:52,4; 3. Liska (R. Ceh.) 1:52,6 ;
4. Kupczyk (Pol.) 1:53,6; 5. Kruze 
(R.D.G.) 1:53,9; 6. Kasprzycki
(Pol.) 1:54.2.

400 m. FEMEI (SERII) : Seria 
I-a : 1. Solopova (U.R.S.S.) 57,8 
sec.; 2. Zeitz (R.D.G.) 58,7; 3.
Miilerova (Ceh.) 58,7; 4. Wawrzy- 
nek (Pol.) 58,8; 5. Novakovska
(Pol.) 59,8 — seria a Il-a : 1. Do
nath (R.D.G.) 56,7 sec.; 2. Otka- 
lenko (U.R.S.S.) 56,9; 3. Sicoe
(R.P.R.) 57,6; 4. Zaczynska (Pol.) 
62,2. Primele trei din fiecare serie 
s-au calificat în finală.

PENTATLON FEMEI: 1. Ermo
lenko (U.R.S.S.) 4565 p. (greu
tate — 13,34 m.; înălțime — 1,48 
m.; 200 m. — 26,5 sec.; 80 m. g. 
— 11,0 sec.; lungime — 5,92 m.)
2. Dolienkova (U.R.S.S.) 4486 p.;
3. Martînenko (U.R.S.S.) 4470 p.;
4. Hoinaska (Pol.) 4399 p.; 5. II- 
wicka (Pol.) 4370 p.; 6. Smokert 
(R.D.G.) 4147 p.

50 Km. MARS : 1- Lavrov
(U.R.S.S.) 4hl6:5l,2; 2. Dolezal
(Ceh.) 4h29:09 0: 3. Masti-lkov
(U.R.S.S.) 411.32:53,4; 4. Barbu
(R.P.R.) 4h40:24,2; 5. Laszlo
(R.P.U.) 41142:36,2; 6. Baboe
(R.P.R.) 4h46:51,4.
Al. Popescu primul la 200 m. 

fluture !
Vineri după-amiază s-au dispu

tat finalele la 100 m .liber femei 
și 200 m. fluture bărbați.

100 m. liber femei: 1. V. Gyenge 
(R.P.U.) 1:06,0; 2. K. Szoke 
(R.P.U.) 1:06,9; 3. M. Gyergvak 
(R.P.U) 1:08.3; 4. Ulvi Vog 
(U.RS.S.) 1:08,7; 5. M. Skupil’ova 
(R. Ceh.) 1:09,3; 6. R. Mrachova 
(R. Ceh.) 1:10,0.

200 m. fluture bărbați: 1. Al. 
Popescu (R.P.R.) 2:36,1; 2. VI.
Strujanov (U.R.S.S.) 2:36,2; 3. Z. 
Feier (R.P.U.) 2:36,5; 4. Roczin- 
sch'i (R.P. Pol.) 2:38,2 (nou record 
polonez); 5 A. Spengler (R.D.G.) 
2:38,4; 6. Samuhd (R. Ceh.Ț 
2:38.5; 7. Buhre (R.D.G.) 2:41,2;
8. Graska (R.P. Polonă) 2:45,4. 
întrecerea a fost deosebit de pasio
nantă. Popescu conduce pe primii 
50 m., dar își dă seama că merge 
prea tare și slăbește alura, Stru
janov preia conducerea, fiind tato
nat de Fejer, tor Ponescu înoată 
pe locul trei. Pe ultima lungime, 
Popescu snrintează și ajunge pe 
aceeași linie cu Struianov și Fejer 
și termină primul cursa.

POLO PE APA. — U.R.S.S. — 
R.P.R. 4—1 (2-0). Au marcat: 
Gvaharia (2). Leferenko (2) și Si
mon. Formațiile :

U.R.S.S.: Goichman — Teplov, 
Sleapin-Prokopov-Leferenko, Muș- 
veniradze, Gvaharia.

R.P.R.: Deutsch,Hospodar, Za-

•••

și doctorul în drept Osman. 
Middler relata cum a devenit, în 
1954 și 1955, campipn al țării sale 
iar Fether vorbea despre campio
natul Imperiului Britanic în care 
a ocupat primul loc. Osman are 
desigur mai multe de povestit de
spre activitatea sa sportivă. El a 
participat deseori la campionatele 
lumii, a fost prezent la Jocurile 
Olimpice, a tras în săli de scrimă 
din Franța, Italia, Spania, Ungaria 
și din alte țări. Recentul său mare 
succes a fost întîlnirea cu cam
pionul olimpic, francezul D’Oriola, 
pe care l-a învins la Barcelona, 
în cadrul Jocurilor Mediteraneene. 
Campionul Egiptului a fost entu
ziasmat de stilul în care luptă 
Middler și prevede tînărului scri- 
mer sovietic un viitor strălucit. 
Cuvinte bune are Osman și pentru 
Fether, dar și despre campionul 
nostru Tudor Ilie, pe care l-a ca
racterizat drept cel mai subtil tră
gător al turneului.

I-am lăsat pe cei trei prieteni 
cînd discuția lor a căpătat un 
caracter pur tehnic: începuseră
să-și împărtășească metodele de 
antrenament. Atunci, de grupul 
învingătorilor s-au apropiat spor
tivii noștri Tudor Ilie, Uray, Ta- 
palagă și Olănescu. Pe carnetele 
lor au început să fie înserate pri
mele însemnări... 

nan-Nagy-Simon, Novac, Bordi.
A.S.W. Club Motherwell (Sco

ția) — N.A.S. Calcutta (India) 
12—3 (7-4). Arbitrul N. Blidaru 
(R.P.R.) a condus foarte bine.

SĂRITURI. — Vineri au luat 
sfîrșit întrecerile la această probă, 
înregistrîndu-se următoarele rezul
tate finale: 1. Roman Brenner 
(U.R.S.S.) 168,72 p.; 2. Mario Ca- 
pilla (Mexic) 161,60 p.; 3. Siak 
(R.P.U.) 160,86 n.; 4. Ortel
(R.D.G.) 150,51 p. ’
Pesch și Gantner din nou 
învingători în competiția 

de tenis de masă
In turul trei al competiției de te

nis de masă reprezentanții noștri 
Paul Pesch și Matei Gantner au 
confirmat buna lor formă, reușind 
din nou să-și învingă adversarii. 
Paul Pesch l-a eliminat pe germa-’ 
nul Mathias cu 3—1 (21—10,
21— 19, 11—21. 21 — 10), iar Matei 
Gantner l-a întrecut pe suedezul 
Melstroem, tot cil 3—1 • (21—10, 
18—21. 21 — 10, 21 —15). Toma Rei
ter a pierdut la limită după o luptă 
dîrz disputată în fața reprezentan
tului R.P. Chineze Van Chu-ian. 
Scorul partidei a fost de 3—2 
(16—21, 24-22. 21—17, 16—21,
22— 20) înfavoarea jucătorului chi.
nez. Mircea Popescu a fost întrecut 
de cehoslovacul Vihnanovski cu 
scorul de 3—1 (15—21, 21—14,
21 —14, 21 —16). In proba de dublu 
bărbați Reiter și Gantner s-au ca
lificat în turul următor prin nepre- 
zentarea adversarilor lor, suedezii 
Malquist și Melstroem. Paul Pesch 
a făcut dubli’ cu germanul Hblușek. 
In primul lor joc, ei au întrecut pe
rechea Gai-Rogovitz (R.P. Pol.) cu 
3—1 (18—21. 21 — 19, 21 — 10, 
21—15). Dublul Mircea Popescu- 
Tiberiu Harasztosi a fost eliminat 
cu 3—1 (18—21, 21—19, 21—10, 
21—15) de reprezentanții R.P. Po
lone, Kuginski-Karinski.
Gimnajștii și gimnastele Uni
unii Sovietice pe primul loc

Concursul de gimnastică a conti
nuat vineri cu proba pe echipe bă
ieți în care s-au întrecut reprezen
tativele U.R.S.S.. R. Cehoslovace și 
Egiptului urmînd ca sîmbătă să e- 
volueze concurențji individuali.

CLASAMENT PE ECHIPE BAR
BAȚI: 1. U.R.S.S. 343,05 p., 2. R. 
Cehoslovacă 333.00 p.; 3. R.P. Bul
garia 324,80 p.; 4. R.P. Polonă
324,25 p.; 5. R.P^R. .316,75 p.: 6. 
Egipt 312,65'p. INDIVIDUAL COM
PUS : 1. Sahlin (U.R.S.S.) 57,65 p ;
2. Azarian (U-R.S.S ) 57,20 p.; 3. 
Stolpov (U.R.S.S.) 57.05 p.; 4. Ko
rolkov (U.R.S.S,) 56,90 p.: 5. Gaj- 
da (U.R.S.S.) 56,65 p.: 6. Lipatov 
(U.R.S.S.) 56,40 p.: SĂRITURI: 1. 
Korolkov 9,60 p.; 2—3. Azarian. Ti
tov (ambii U.R.S.S.) 9,5'5 p.; INE
LE : 1. Azarian 9,90 p. (cea mai
mare notă din concurs). BARA : 1. 
Stolpov 9,75 P-: 2—4. Azarian.
Sahlin, Titov 9,60 p.: CAL : 1 Sah
lin 9,70 p.; PARALELE : 1. Sahlin 
9,80 p.; 2- Azarian 9,75 o.: SOL :
1. Stolpov 9,80 p.; 2. Jokiel (R.P. 
Pol) 9,75 p.

ANSAMBLU FETE CU APARA
TE PORTATIVE; 1. U.R.S.S. 75,80 
p.; 2. R.P. Polonă 73,80 p.; 3.
R.P.R. 73,00 p.: 4. R D. Germană
72.60 p. CLASAMENT FINAL 
FETE: L URS S 302,933 o.; 2. 
R.P. Polonă ’ 297,733 p.; 3. R.P.R.
205.033 o.; 4. R.D. Germană 290,301 
p.; R. Cehoslovacă.

Maria Taitiș pe locul doi 
la floretă

întrecerile finale la floretă fete 
au luat sfîrșit, închei nd u-se cu 
următorul clasament :

1. Sitkova (U.R.S.S.) 6 v.; 2. M. 
Taitiș (R.P.R.) 5. v. — Taitiș a
terminat neînvinsă în semifinale, 
dar în turneul final a pierdut cu 
4-3 asalturile cil Julita și Sitkova. 
— 3. Rostvorova (U.R.S.S.) 5 v.;
4. Samșudeanu (R.P.R.) 4 v. —-
Reprezentanta noastră, calificată în 
finală în urma unui baraj ctt Or
ban, a cîștigat la Rakova, Julita, 
Adamczyk și Rostvorova. — 5. 
Julita (R.P. Pol.) 4 v. (tuș-averaj 
mai slab); 6. Rakova (R.P. Pol.) 2 
v.; 7. Puistama (U.R.S.S.) 2 v.; 
8. Adamczyk (R.P. Pol.) 0 v.
Clasamentele la lupte libere

Turneul de lupte a luat sfîrșit 
vineri seară. Clasamentele finale 
sînt următoarele:

Cat. 52 kg.: 1. Cailkahamanidze 
(U.R.S.S.); 2. Yokojama Katsu-
toski (Japonia); 3. Khedjastch 
(Iran).

Cat. 57 kg.: 1. Jagkoubi Hehdi 
(Iran); 2. G. Dimov (R.P. Bulga

ria); 3. Kazama Joshio (Jap.).
Cat. 62 kg.: 1. Sasahara (Jap.); 

2 Guivchforouche (Iran); 3. Tiga- 
nov (R.P. Bulgaria). V. Sincular 
(R.P.R.) a ocupat locul 5.

Cat. 67 kg.: 1 Kuzminski (R.P. 
Pol.); 2. Bîstaiev (U.RS.S.); 3.
Kaneko Akashi (Jap.). — Luptă
torul romin Hari Franc'isc s-a cla
sul pe locul 0.

Cat. 73 kg.: l.Dadașev (U.R.S.S.); 
2 Sorourj (Iran); 3. Schaeffer 
(Germ.)

Cat 79 kg.: 1. Zandi Abasse 
(Iran); 2 N. Stancev (R.P.B.); 3. 
Splitek Ant. (R. Ceh.). —Al. Po- 
oovici (R.P.R.) a ocupat locul 10.

Cat. 87 kg.: 1. B. Kulaev 
(U.R.S.S.); 2 Takhti (Iran); 3. Fi- 
livanov (R.P.B.).

Cat. grea) : 1. Kandelaki
(U.R.S.S.); 2. Ahmeidov (R.P.B.) ;
3. Soșnowski (R.P. Pol,).

Turneul de lupte clasice va in- 
cepe duminică.
Jucătorii noștri de tenis au 

obf tut noi victorii
In cadrul întîlnirilor de tenis 

desfășurate ieri, tinerii jucători ro- 
mîm au înregistrat victorii remar
cabile. Astfel, Bardan l-a învins 
pe polonezul Konhienek cu scorul 
de 6—2, 6—3, 4—6. 6—2. La pro
ba de dublu bărbați, cuplul nostru 
Bardan-Serester a întrecut dublul 
polonez Kovalieski-Voitovicz eu 
6—4, 3—6, 7—5,> 6—2.

De asemenea, reprezentantul 
nostru Șt. Georgescu făcînd pereche 
cu danezul Kozeluh a cîștigat me
ciul împotriva dublului Goncea- 
nek-Noviski (R.P. Polonă) cu 
6—2, 4—6, 6—1, 6—2. In optimi 
de finală, la proba de simplu băr
bați, Serester va întîlni pe ceho
slovacul Jaworski, iar Bardan ne 
Radzio campionul, R.P. Polone. La 
proba de dublu bărbați, Bardan- 
Serester vor juca împotriva polo
nezilor Kramen—Tloczinski. iar 
Georgescu—Kozeluh se vor întîlni 
cu camnionii R.P. Polone, Radzio 
—Piontek.

Krivonosov: La Olimpiada de la Melbourne 
se va arunca peste 65.00 metri

Una din cele mai senzaționale 
performanțe înregistrate la Var
șovia este, desigur, aceea obținu
tă la aruncarea ciocanului de 
sportivul sovietic Mihail Krivono
sov: 64,33 m. nou record mondial 
al probei. După terminarea pro
bei ne-am adresat atletului sovie
tic. care ne-a făcut următoarea 
declarație:

„Fără îndoială că un record 
mondial este totdeauna un prilej 
de mare bucurie, pentru sportivul 
care-1 obține, pentru oamenii care 
s au preocupat de pregătirea lui, 
pentru toți sportivii din patria s,a. 
Cum nici eu nu not fi o exceoție, 
mă simt extraordinar de fericit că 
am reușit să redevin recordma
nul mondial al acestei probe, lu- 
indu-mi în acest fel și o revanșă 
asupra compatriotului meu Stani
slav Nenașev. Regret însă foarte 
mult că Nenașev nu a putut veni 
și el la Varșovia, îmbolnăvindu-

Cu multă nerăbdare și emo- ' 
fie au așteptat masele de spor
tivi din țara noastră evoluția 
reprezentanților lor la Con
cursurile sportive de la Var
șovia.

Dragostea cu care ei ii in- j 
conjoară pe fruntașii sportului 
romînesc, a fost răsplătită. 
Bine pregătiți sub aspect teh
nic și însuflețiți de un fierbin
te patriotism, Iolanda Balaș, 
Ilie Savel și Al. Popescu au 
cucerit ieri trei medalii de 
aur.

începe turneul de box
Apropiata începere a întrecerilor 

de box este așteptată cu un inte
res firesc de numeroșii amatori ai 
„sportului cu mănuși". Prima reu
niune va avea loc duminică seara, 
urmînd ca întrecerile să continue 
pînă joi, cînd vor avea loc mult 
așteptatele finale. Stadionul Budo- 
wlany, care are o capacitate de 
20.000 de locuri, va găzdui aceste 
reuniuni. Ringul este instalat în 
incinta terenului, pe terenul de 
fotbal, vizibilitatea fiind perfectă 
din orice loc. La turneul de box 
s-au înscris boxeri din: Austria, 
Egipt, Liban, R.D. Germană, R.P. 
Rcmînă, Elveția, Suedia, R.P. Po
lonă, R.P, Bulgaria și U.R.S.S. 
Printre cei care vor încrucișa mă
nușile pe ringul de pe stadionul 
Budowlany se numără o serie de 
pugiliști cu renume internațional:
G. Malezanov, Gheorghiev (R.P. 
Bulgaria), Werner Wassen, Ewert 
Hogberg, Bror Sândgren (Suedia), 
Rolf Karoly, Kaczorowski I, Kaczo- 
rowski II (R.D. Germană), Mircea 
Dobrescu, Eustațiu Mărgărit, Ni- 
colae Linca, Dumitru Ciobotaru 
(R.P. Romînă) și alț't. Reprezen
tativa U.R.S.S. este alcătuită în 
general din pugiliști tineri, dintre 
care mulți sint la prima lor întîl- 
nire internațională. Din lotul boxe
rilor sovietici fac parte însă șî 
experimentații Iurii Sokolov șl 
Stanislav Isaiev, precum și Ro
muald MvMuskas, participant la 
recentele campionate europene de 
la Berlin.

Echipa noastră șî-a continuat 
antrenamentele de la sosirea în 
Varșovia, sub, conducerea antre
norilor Ion Popa și Ion Chiriac. 
Pugiliștii romîni vădesc o bună 
dispoziție și așteaptă cu încrede
re întrecerea care începe mîine. 
Programul prim.ei reuniuni va fî 
tras la sorți duminică dimineață, 
după efectuarea cîntaruluî oficial.

se cu puțin timp înaintea plecării. 
Alături de el lupta ar fi fost și 
mat interesantă.

• Anul trecut, la Campionatele eu
ropene de la Berna am reușit pri
mul meu record mondial aruncînd 
63,34 m. Puțin mai apoi, Nenașev 
a airuncat la Baku, 64,05 m. între- 
eîndu-mi recordul. Am înțeles i- 
mediat că pentru a putea obține 
o performantă superioară acesteia, 
trebuie să-mi îndrept atenția în 
special asupra măririi vitezei în 
piruete și, asupra desăvîrșirii teh-> 
nicîi aruncării. Aceste două obiec
tive m-au preocupat cel mai mult, 
pînă acum.

Sînt fericit, repet, de acest re-' 
zultat d r. după părerea mea, eî 
nu reprezintă în nici un caz o 
limită. La Olimpiada de la Mel
bourne pentru ca cineva să poată 
cîștiga trebuie neapărat să arun
ce peste 65.00 de metri".
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Ziua Marinei
In prima duminică a lunii aug ust, 

noastre, poporul muncitor și militarii 
ziua Marinei Republicii Populare Romîne.

In acest an, la 7 august, cînd oamenii 
Forțelor Armate sărbătoresc cu entuziasm ziua 
trozii, cartnicii și ofițerii Forțelor Maritime 
partidului și guvernului succesele obținute în 
și politică, în întărirea ordinei și disciplinei

Alături de marinarii militari, echipajele 
muncitorii și tehnicienii din șantierele navale raportează și ei suc
cesele obținute în munca de întărire a economiei naționale, în 
munca de întărire a capacității combative a Forțelor Maritime 
Militare.

Poporul muncitor se mîndrește, pe drept cuvînt, cu flota sa. 
Avem astăzi o flotă militară nouă, puternică, legată de popor prin 
mii de fire. Ea este parte componentă a Forțelor Armate ale R.P.R. 
și împreună cu celelalte arme servește aceeași cauză nobilă: 
apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, pacea și secu
ritatea patriei.

Urmînd exemplul marinarilor sovietici, marinarii Forțelor Mari
time Militare își sporesc vigilența revoluționară și simțul răspun
derii personale pentru apărarea patriei. îndeplinind cu cinste 
cerințele jurămintului militar, ei dovedesc în orice împrejurare 
patriotismul lor, devotamentul față de partid și guvern, arată 
hotărîrea fermă de a fi gata în orice moment să apere cu prețul 
vieții litoralul însorit și granițele fluviale ale patriei noastre 
dragi.

Ofițerii Flotei noastre Maritime Militare, sprijinindu-se în în
treaga lor activitate pe organizațiile de partid și U.T.M., desfă
șoară o largă și rodnică activitate de educare politico-ideologică a 
matrozilor și cartnicilor, pentru formarea acestora ca luptători 
temeinic pregătiți, conștienți de misiunea ce o au în cadrul 
flotei

In sistemul de educare și instruire a matrozilor și cartnicilor 
flotei noastre, un loc de seamă îl ocupă și pregătirea fizică. 
Comandanții și locțiitorii politici de nave și , unități se stră
duiesc zi de zi să perfecționeze metodele pregătirii fizice și spor
tive a marinarilor militari. In acest scop ei organizează în fiecare 
an nenumărate competiții sportive, intensificînd și dezvoltînd 
sportul marinăresc. Sportul cu vele, trasul la parîme sau rame, 
înotul, ștafeta marinărească etc. sînt astăzi practicate de un 
număr tot mai mare de militari.

Parte integrantă a pregătirii fizice și de luptă a marinarilor, 
înotul cunoaște o activitate și dezvoltare tot mai mare. Succese 
importante au 
tradiționalelor 
și pe mari 

bărci.
Concursurile 

și în condițiuni cît mai variate, lupta
organizate pe distante din ce în ce mai mari 

v. ... ____ ,___ __ ___ ______ „ cu zecile de mile și cu
natura dezlăn‘uită, au călit echipajele, le-au dezvoltat curajul, 
îndrăzneala, inițiativa și bărbăția, le-au întărit voința de a învinge 
greutățile.

Este demnă de menționat în această direcție cursa de 150 km. 
pe Dunăre, realizată cu barca, atum cîteva zile, de armamentul 
comandat de cartnicul șef Pona loan. Condiția fizică, voin4a și 
pricepe-ea de care au dat dovadă marinarii ce au compus armamen
tul cartnicului șef Popa le-au atras caldele felicitări ale coman- 

• dantului lor și ale întregului echipaj al navei.
Ca urmare a Intensei activități sportive ce se desfășoară în 

Forțele noastre Maritime și a ajutorului permanent dat de orga- 
.............. ' mobilizarea echipajelor la aceste 

și ofițeri
nizațiile de partid și U.T.M. în 
competiții, un număr tot mai mare de matrozi, cartnici 
sînt astăzi purtători ai insignei G.M.A.

In acest an, în cadrul competiției Spartachiada militară de vară, 
pe nenumărate terenuri sportive bine amenajate s-au întrecut 
și continuă să se întreacă tot mai mulți militari ai Forțelor noas
tre Armate.

Un fapt care ilustrează dragostea marinarilor față de pregătirea 
fizică sportivă, este acela că un număr tot mai mare de matrozi, 
cartnici și ofițeri sînt fruntași în muncă și în sport, cu care 
Forțele Maritime Militare pe drept cuvînt se pot mîndri.

In cinstea zilei Marinei R.P.R., matrozii, cartnicii și ofițerii 
Forțelor Maritime Militare obțin noi succese în pregătirea de 
luptă și politică, contribuind cu toate forțele lor la întărirea și 
mai mult a capacității de apărare a patriei noastre.

In cinstea „Zilei Marinei”
„Ziua Marinei" va fi sărbătorită 

Mtirie în numeroase orașe și 
sate ale patriei noastre printr-o 
bogată varietate de manifestări 
sportive nautice. In Capitală, 
A.V.S.A.P. organizează duminică 
după-amiazâ, începînd de la ora 
14, pe lacul Herăstrău, din Parcul 
de Cultură și Odihnă „I. V. Sta
lin", o mare manifestare sportivă- 
culturală. Programul cuprinde o 
paradă nautică, concursuri de ca
notaj academic, caiac și bărci u-

REPREZENTATIVA DE TIR A R. P. R. A ÎNTRECUT REPREZENTATIVA R. P. BULGARIA CU 6-0
învingători la individual: P. Cișmigiu și I. Antonov

Joi a continuat pe poligonul Tu
nari întrecerea internațională de 
tir dintre reprezentativele Repu
blicii Populare Romîne și Repu
blicii Populare Bulgaria. Cum se 
știe, după întrecerile de miercuri, 
echipa R.P.R. conducea cu scorul 
de 5-0. Ultima probă pe echipe a 
fost cea de armă liberă calibru 
redus — „meci englez", — care 
a fost cîștigată de echipa noas
tră cu 2361 puncte. In acest fel, 
întîlnirea pe echipe a luat sfîr- 
șit cu scorul de 6-0 în favoarea 
reprezentativei noastre. Echipa 
bulgară a realizat în această pro
bă 2336 puncte, performanță care 
reprezintă un nou record repu
blican.

Locul întîi în clasamentul indi
vidual al probei „meci englez" a 
fost cîștigat de maestrul sportu
lui Petre Cișmigiu (R.P.R.) cu o 
performanță excepțională (597 
puncte), performanță inferioară 
doar cu un singur punct recor-
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Armate sărbătoresc

Spartachiada militară de vară

pe intreg cuprinsul patriei 
Forțelor

In clipele ae repaos, m timp ce nava brăzdează apele, se adună în jurul tablei de șah mulți 
marinari.

muncii ți militarii 
Marinei R.P.R. ma- 
Militare raportează 

pregătirea de luptă 
militare.
navelor comerciale,

obținut echipajele navelor noastre și în organizarea 
concursuri de bărci cu 
distanțe, precum și în

rame și vele, de viteză 
întrecerile ștafetelor cu

niversale, jocuri marinărești ș. a.
La Constanța, „Ziua Marinei" 

va prilejui, de asemenea, numeroa
se manifestații sportive. Un 
program sportiv se va desfășura 
în nocturnă pe stadionul din lo
calitate. In cadrul acestui program 
va avea loc o demonstrație de 
gimnastică executată de elevii 
școlii de marină. In pauze se vor 
alerga două probe cicliste: una 
de urmărire pe echipe, iar alta 
de setnifond cu adițiune de puncte.

dului mondial al probei. Maes
trul sportului Petre Cișmigiu a 
totalizat la distanța de 50 m.
298 p., iar la distanta de 100 m.
299 p. Pe locurile 2, 3 și 4 s-au 
clasat, în ordine: maestrul spor
tului Mihai Toader (R.P.R.), C. 
Antonescu (R.P.R.) și G. Poliakov 
(R.P.B.) cu cîte 591 puncte. Ei 
au fost departajați de numărul 
„muștelor" (lovituri în centrul cer
cului 10).

★
joi s-a desfășurat și re- 

a treia (100 talere) a pro- 
300 bucăți. După

Tot 
priza 
bei de talere 
efectuarea celor două reprize, în 
clasamentul individual, conducea 
trăgătorul romîn Gavrilă Bumb 
(195 puncte), urmat de trăgă
torul bulgar V. Momov (194 p.) 
și de Gheorghiu (R.P.R.) (193
p.). A treia repriză a avut o 
desfășurare deosebit de 
sântă. G. Bumb realizează 
lere lovite și totalizează 
290 p., performanță care 
zintă un nou record al R.P.R. Ea 
întrece cu 6 puncte vechiul re-

intere-
95 la- 
astfel 
repre-

de Argeș — Merișani 
— Găești — Titu — 
Peste 60 la sută din 
350 km. pe care-1 au 
concurenții este drum

Finala campionatului 
republican de regularitate 

și rezistență moto
In cursul zilei de mîine, moto- 

cicliștii — începători și avansați, 
bărbați și femei — se vor întrece 
pe ruta București—Rm. Vîlcea și 
înapoi (350 km.) în cadrul im
portantei competiții : finala cam
pionatului republican de regulari
tate și rezistență, organizat de 
A.V.S.A.P. Distanța va fi parcursă 
în două semietape. Prima : Bucu
rești — Titu — Găești — Pitești 
—Rm. Vîlcea ; a doua : Rm. Vîlcea
— Curtea
— Pitești 
București, 
traseul de 
de parcurs 
asfaltat. In prima semietapă por
țiunea cea mai dificilă este ruta 
Pitești—Rm. Vîlcea, de-a lungul', 
căreia alergătorii vor avea de în
fruntat, pe o șosea dură fără as
falt, dificilul urcuș în serpentine 
pe Dealul Negru. La fel, și în 
cea de a doua semietapă, 
Rm. Vîlcea la Curtea de 
concurenții vor străbate un 
destul de anevoios

A.V.S.A.P. a luat din 
toate măsurile necesare pentru ca 
acest concurs să se desfășoare în 
cele mai bune condițiuni.

Plecările se vor da separat — 
din minut în minut — cu începere 
de la ora 6. de pe șoseaua Ki- 
seleff (intrarea la ștrandul Tine
retului). După o pauză de o oră, 
la Rm. Vîlcea, participant» vor 
face cale întoarsă spre București, 
unde vor sosi (în același loc de 
unde au plecat) cu începere de la 
ora 15 (categoria avansați) și ora 
17.30 (categoria începători).

Lotul celor 150 de concurenți și 
concurente cuprinde pe primii 
clasați (avansați și începători) 
faza regională, precum și un 
măr de 30 alergători avansați, 
cadrul asociațiilor sportive 
București, invitați de organizatori.

de la 
Argeș, 
traseu

vreme

trei 
din 
nu- 
din 
din

cord, stabilit de I. Gheorghiu la 
întîlnirea cu reprezentativa R.P. 
Ungară. I. Antonov (R.P.B.), 
care în primele două zile reali
zase 191 p. (95 și 96), reușește 
în a treia repriză 99 p. și în a- 
cest fel totalizează și el 290 p. 
Pentru stabilirea cîștigătorului 
probei a fost necesar un baraj în 
care concurenții au tras cîte o 
serie de 25 talere. La acest baraj 
trăgătorul bulgar a reușit să lo
vească 25 talere față de cele 24 
lovite de G. Bumb. In acest fel, I. 
Antonov a cucerit primul loc în 
proba de talere 300 bucăți.

★
Ieri a început desfășurarea pro

bei individuale de skeet (talere 
aruncate din turn) 150 buc. După 
prima manșă (50 buc.) în cla
sament conduce I. Albescu (R.P.R.) 
cu 42 p. urmat de Gh. Florescu 
(R.P.R.) 40 p., St. Soultanov și 
I- Ranguel (R.P.B) cu cîte 39 p.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate joi : „MECI ENGLEZ" — 
ECHIPE: 1. R.P.R. (P. Cișmigiu, 
M. Toader, C. Antonescu, H. Herș-

A treia zi , a finalelor Sparta
chiadei militare... Concursurile din 
programul acestei zile și, în special, 
jocurile finale de handbal și fot
bal, au atras pe Stadionul Re
publicii peste 15.000 spectatori, 
care au aplaudat cu căldură e- 
forturile concurenților.

Punctul de atracție al întreceri
lor ide joi l-a constituit meciul de 
fotbal dintre formațiile unor unități 
ale marinei și artileriei. La fluierul 
arbitrului Ștefan Geac (Buc.) 
s-au aliniat pe teren următoarele 
formații:

ARTILERIA: Amgheluță — Flo- 
ruță, Panait. Teodor — Golgoțiu 
Burlacu — Leder, Vizitiu, Szabo, 
Stoîan, Vartolomeu.

MARINA: Manole — Udroiu, 
Drăgănescu, Dincă — Keșkeș, Do- 
brică — Damian, Angelescu,' Po
pescu, Antohi, Nuțiu.

Jocul a început în nota de domi
nare a marinarilor, care combină 
frumos în cîmp, dar în schimb sînt 
ineficaci în fața porții. Artileriștii 
răspund prin contraatacuri rapide, 
coordonate de centrul înaintaș 
Szabo, care în min. 20 deschide 
scorul. Marinarii nu se descurajează 
și linia de atac, superioară adversa
rilor în execuțiile tehnice, organi
zează acțiuni periculoase de poartă, 
însă, rînd pe rînd, Antohi și Da
mian ratează situații clare de gol.

In repriza secundă, jocul se ri
dică la un bun nivel tehnic, pre
sărat cu numeroase faze spectaculoa
se. Echipa marinarilor joacă mai 
hctărîtși domină insistent. Egalarea 
se produce în min. 66, cînd Antolii 
marchează de la 2 metri. După 
acest gol jocul se echilibrează, fa
zele alterrnînd cu repeziciune de la 
o poartă la alta. La un atac pe partea 
dreaptă a art ileriștifor însă, Szabo 
pecetluiește scorul final (2—1) al 
partidei. S-au remarcat: Szabo, Flo- 
ruță, Golgoțiu și Leder de la în
vingători, și Dincă, Keșkeș și Do- 
brică de la învinși.

In schimb, în meciul de handbal 
marinarii au cîștigat titlul de echi
pă campioană, învmgîiid, după un 
joc viu disputat, formația artileriei 
cu scorul de 10—5 (5—1). Atacul 

covrci) 2361 pct; 2. R.P.B. (G. 
Poliakov, G. Koslovski, K. Topa
lov, I. Toșkov) 2336 pct. NOU 
RECORD R.P.B. INDIVIDUAL:
1. P. Cișmigiu (R.P.R.) 597 pct.;

2. M. Toader (R.P.R.) 591 p. (34 
muște); 3. C. Antonescu (R.P.R.) 
591 p. (28 muște); 4. G. Poliakov 
(R.P.B.) 591 p. (23 muște); 5. G. 
Koslovski (R.P.B.) 584 p. TALE
RE 300 BUCĂȚI INDIVIDUAL: 
I. I. Antonov (R.P.B.) 290 p. (25 
talere); 2. Gavrilă Bumb (R.P.R.) 
290 p. (24 talere) NOU RECORD 
R.PR.; 3. Marcel Vasiliu (R.P.R)' 
239 p.; 4. V. Momov (R.P.B.) 287 
p.; 5. I. Gheorghiu (R.P.R.) 286 
p.; 6. B. Iondainov (R.P.B.) 285 p. 
(ultima serie 25); 7. I. Gheorghiu 
(R.P.R.) 285 p. (ultima serie 24); 
B. P. Soultanov (R.P.B.) 284 p.;
9. A. Ioanițescu (R.P.R.) 281 p.;
10. St. Soultanov (R.P.B.) 280 p.

Concursul va continua astăzi cu 
manșa a doua și ultima la „skeet", 
după care la ora 14 va avea loc 
festivitatea de închidere . a întîl- 
n:r:i.

ISABELA MARDARESCU 

marinarilor a funcționat simplu și 
eficace, concretizând cu succes 
toate situațiile ivite. Artileriștii 
s-au pierdut în combinații inutile 
și, în plus, au dovedit imprecizie 
în loviturile la poartă (au tras 
patru bare). Au marcat: Oprea (3) 
Konrad (4), Pop (2) și Slanciu, 
pentru învingători și Krulik, Dra- 
gomir (2), Tăuțan (2) pentru în
vinși.

Concursurile de gimnastică s-au 
încheiat după două zile de între
ceri, cu victoria echipelor lotului 2 
(grupa 1) și lotului I (grupa a Il-a), 
iar primele locuri în clasamentul 
individual au fost obținute de Ion 
Chintovan (lotul 2) cu 37,40 pun
ct?, în grupa I și S. Horeai (lo
tul 3) cu 38,20 p. in'grupa a Il-a.

Penultima probă a concursuf.ui 
de atletism, 4000 m. cros, a fost 
cîștigată de Dumitru Tudor (lo
tul 5) cu timpul de 12:39. Pe 
locurile 2 și 3 au sosit Cornel 
Porcescu (Iotul 4) 12:41,6 și 
Gbeorghe Bulai (lotul 2) 12:45,8.

După desfășurarea celor trei 
probe, concursul de triatlon a fost 
cîștigat de Mihai Marin 
cu 11 p. în grupa I și 
țoiu (lotul 2) cu 9 p. 
a Il-a.

întrecerile din cadrul 
obstacole au fost

cursei 
deoeebif 

spectaculoase. Ștefan Lupașcu (lo
tul 2) a reușit să realizeze cei 
mai bun timp: 1:25,5 și astfel 
să cnștige titlul de campion la 
această probă. După el au sosit, 
în ordine, Vasile Angliei (lotul 2) 
1:28,00, Valentin BălSnescu (fo
tul 1) 1:38,9 și Constantin Das-
călu (lotul 2) l:39„00. Pe echipe 
s-au clasat în ordine: loturile II, I. 
III, V.

Mîine pe stadionul „23 August" 
vor avea loc ultimele manifestații 
din cadrul finalei Spartachiadei 
militare. Programul începe la-ora 
17,30 după cum urmează : defila
rea participanților, ansamblul de 
execrcițij cu pușca, ansamblul de 
exerciții libere, ansamblul de gim
nastică la aparate, demonstrație de 
călărie, sosirea din proba de marș 

companii, tabloul final, concert 
fanfare.

TR/MAN IOANIȚESCU

eu 
de

Pe 
de

CARNET CULTURAL SPORTIV
• A apărut „STADION" nr. 

9 din al cărui cuprins menționăm : 
Actualitățile în imagini, Primul 
concurs feminin de orientare de 
M. Rosen, Luptă, dorință de a- 
firmare și... speranțe — Cupa 
R.P.R. de I. Giuran, Schi în miez 
de vară de Gh. Epuran, S-au des
chis ștrandurile din Capitală de 
I. Holban, Cupa Europei Centrale, 
Vă invităm la trei cabane.... Con
cursul celor mai mici jucători de 

Severeanu, Printre 
satul străbătut de 
Crainic, Kilometrul 
Ștefănescu cu iltis-

tenis de C. 
sportivii din 
rîuri de P. 
lansat de G.
frații de Matty.



I

„ZIUA MINERULUI
Poporul nostru muncitor intim- 

ptnă cu bucurie „Ziua minerului". 
Această tradițională sărbătoare 
este un prilej de trecere in re
vistă a cuceririlor dobîndite în 
anii regimului democrat popular, 
de către harnicii mineri, care se 
străduiesc să smulgă pămîntului 
cărbunele și minereul necesar 
dezvoltării tuturor ramurilor eco
nomiei naționale și ridicării ni
velului de trai al celor ce mun
cesc.

Cit de deosebită este viața mi
nerilor noștri de acum de viața 
minerilor din trecut! înainte cu 
ani, minerii duceau un trai de 
robi, o viață de mizerie și înfo
metare. Accidente, salarii de bat
jocură, amenzi cu duiumul — 
iată ce rezerva trecutul muncito
rilor mineri. După actul istoric de 
la 23 August, cind poporul nostru 
a fost eliberat din lanțurile ro
biei hitleriste, viața minerilor no
ștri a început să se schimbe din 
ce In ce mai mult. In anii care 
s-au scurs de atunci, ca urmare 
a investițiilor făcute de stat și a 
avîntului in muncă al minerilor, 
s-au obținut importante succese 
in acest însemnat sector de pro
ducție. In mine a fost introdusă 
tehnica nouă, au fost instalate 
mașini moderne, combine sovie
tice, haveze, mașini de încărcat 
și altele. Dintre muncitorii mi
neri s-au ridicat mulți fruntași 
tn producție care fac cinste cla
sei muncitoare. întreaga țară îl 
cunoaște și-l prețuiește pe Eroul 
Muncii Socialiste Iuliu Haidu, pe 
Mihai Ștefan, pe Barta Ludovic.

Paralel cu îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, s-a ridicat șl 
nivelul de trai al minerilor. Li 
s-au dat în folosință mii de a- 
partamente și cămine, au fost a- 
menajate cantine, băi, dispensa
re, creșe și cămine de zi. A cres
cut numărul bibliotecilor și clu
burilor. In toate centrele minie
re există cinematografe, iar la 
Petroșani se află și un teatru de 
stat. Mii de mineri pleacă în 
fiecare an tn concediu de odih
nă, tn stațiunile balneo-climate- 
rice. Multe realizări s-au obținut 

i și pe tărimul dezvoltării sportu- 
' lui în rîndurile minerilor. Nenu- 
i măr ale colective sportive fac par- 
i te din asociația Minerul. La Pe
troșani, Vulcan, Lupeni, precum 
și tn celelalte centre miniere e- 
xistă stadioane, săli de sport, a- 
rene de popice, terenuri de volei 
și baschet. Minerii au la dispo- 

i z‘(ie echipament și materiale 
' sportive de bună calitate. Nu

meroase echipe alcătuite din 
< muncitori, tehnicieni și funcțio

nari participă la cele mai impor
tante competiții în felurite disci
pline sportive.

Cu prilejul „Zilei Minerului", 
masele de sportivi din țara noa
stră felicită din toată inima pe 
muncitorii mineri și le urează noi 

ț succese pe drumul ridicării pro
ducției și productivității muncii, 
pentru înflorirea și întărirea pa
triei.

Moș Traub, grădinarul, a ales 
cu grijă răsadurile cele mai fru
moase. Le va sădi în jurul terenu
lui de baschet, le va stropi și, 
după-amiază, cind sportivii vor ve
ni la muncă obștească se vor bu
cura mult de surpriza pe care le-a 
făcut-o. Da, vor fi tare mulțumiți, 
dar mai mulțumit va fi moș Traub. 
Sub ochii lui, acești tineri veseli 
— ba și cîțiva vîrstnici printre 
ei 1 — au transformat în cîteva luni, 
maidanul plin cu buruieni și mo
loz, într-o minunată bază sportivă, 
cu ttn teren de baschet și unul de 
tenis, acesta din urmă putirtd fi 
ușor transformat în teren de volei. 
$i nu-i numai atît 1 De jur împre
jurul terenurilor s-au creat zone 
și colțuri verzi. Există și un mic 
parc cu pomi și ronduri de flori. 
Cum să nu se bucure un grădinar 
harnic ca el?

Noua bază sportivă Minerul a 
fost inclusă în planul de amena
jare a împrejurimilor blocului 
care găzduiește astăzi birourile 
ICEPROC. Membrii cercului sportiv 
al acestei instituții nu au vrut 
însă ca amenajarea bazei sportive 
să fie lăsată cu totul pe seama 
altora. „Dacă dăm și noi o mînă 
de ajutor, vom avea terenurile mai 
devreme", și-au spus ei. Și mina 
lor de ajutor s-a făcut simțită 
încă de la elaborarea proiectului 
de amenajare a bazei. Arhitectul 
G. Petrescu, un vechi rugbist, a 
făcut proiectul pentru ca, apof. 
alături de tineri, să muncească 
pentru realizarea iu?

Sportivii din cercul Minerul — 
ICEPROC au ajutat aoroape la

toate muncile care s-au făcut aici 
pentru amenajarea terenurilor: la 
căratul molozului, la nivelat, la 
montarea grilajului, etc. La fiecare 
din aceste lucrări, membrii cercului 
sportiv alături de președintele lui, 
Vasile Neamțu — un bun organi
zator — urtemiștii mobilizați de 
secretarul organizației, Ștefan T orch, 
și vîrstnicii în frunte cu G. Petres
cu și M. Gavrrlescu, au fost în 
întrecere. încă nu știm cine a cîști- 
gat întrecerea dar, pe cit se spune, 
diferența de puncte a fost minimă, 
pentru că toți au muncit cu aceea
și rîvmă. De aceea, la sfîrșitul 
lucrărilor, toți s-au bucurat la fel 
de mult pentru că întimpinaseră 
„Ziua Minerului", ziu,a celor ce 
extrag din adîncuri plinea indus
triei, cu o frumoasă realizare- si 
pe tărîm sportiv.

Noua bază sportivă „Minerul", 
care poate sta alături de cele mai 
moderne din Capitală, va da spor
tivilor din acest cerc posibilitatea 
să dezvolte practicarea anumitor 
sparturi în rîndurile salariațillor de 
la ICEPROC. Printre aceste spor
turi se află baschetul, voleiul, te
nisul și chiar handbalul redus.

Trebuie să spunem, de altfel, că 
echipele de volei și baschet ale 
colectivului dețin locuiri fruntașe în 
campionatele orășenești și raio
nale. Echipa de baschet feminin 
deține chiar șefia în campionatul 
orășenesc.

Baza sportivă „Minerul" va con
stitui, desigur, un imbold puternic 
pentru lărgirea activității sportive 
și pentru ridicarea nivelului tehnic 
al echipelor existente.

IntilnirHe internaționale
Mîine, trei dintre echipele noa

stre de fotbal vor susține jocuri 
internaționale, două dintre ele 
disputindu-se in cinstea „Zilei 
Minerului".

Astfel, la Petroșani echipa lo
cală Minerul va primi replica for
mației bulgare Minior din Dimitro
vo. Oaspeții, după un scurt popas 
în București, în cursul căruia au fă
cut un ușor antrenament, au ple
cat ieri la Petroșanii, unde vor a- 
linia următoarea formație: Iliev- 
Todorov, Zdravkov, Lișkov-Pușev, 
lanachiev-Dancev, Karadaliev, Mi- 
ladinov, Anghelcv, Bezkadarnîi. 
Rezerve: Ianev (portar), Zahariev 
și Milanov. In legătură cu 
turneul în țara noastră, secretarul 
consiliului central al asociației 
Minior, fvetan Vasilov Kîciov, 
ne-a declarat următoarele:

„Am fost invitați în Romînia cu 
ocazia „Zilei Minerului". Prin în- 
tîlnirile sportive pe care le vom 
susține, ne vom cunoaște mai în
deaproape și vom putea aduce un 
aport însemnat la strîngerea le
găturilor de prietenie între cele 
două popoare care construiesc so
cialismul și luptă activ pentru pa
ce. Aceste întîlniri vor deveni tra
diționale. La 28 august se va săr
bători în Bulgaria „Ziua Mineru-

ale fotbaliștilor noștri
lui" și atunci Minerul Petroșani 
ne va întoarce vizita".

Minerul Petroșani s-a pregătit 
inteșns în vederea acestei întîlniri 
in care primește replica unei for
mații puternice. Minior este cla
sată pe locul 10 în campionatul 
bulgar.

La Baia Mare, Metalul și Ta- 
tran din R. Cehoslovacă se vor 
întilni într-un joc prietenesc in 
cinstea „Zilei Minerului". Oaspe
ții prezintă o formație redutabilă, 
alcătuită tn majoritate din fotba
liști de la Tatran Preșov, care 
ocupă un loc fruntaș în campio
natul categoriei A din R. Ceho
slovacă.

In sfîrșit, Locomotiva susține la 
Sofia primul său joc din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
R.P. Bulgaria. Jucătorii romîni în- 
tîlnesc echipa Lokomotiv Sofia, în 
fața căreia vor alinia următoarea 
formație probabilă: Dungu-Vakarcs 
II, Vărzan, Rodeanu-Busch, Fe- 
renczi-Călin, Roman, A. Covaci, 
ăvasilichioae, Filote. Rezerve: Co
mun, Garbelotti, Mihai, Langa, O- 
laru. Lokomotiv Sofia, clasată 
printre primele în campionat, are 
la activ o victorie cu 4-1 asupra 
formației maghiare Salgotarjanl.

Reîncepe campionatul republican 
de juniori la fotbal

întrerupt după a doua etapă a 
returului, campionatul republican 
de juniori la fotbal se reia mîine 

, în toate cele șase serii. Deci, re
începe lupta — pasionantă — 
pentru ocuparea primului loc și 
pentru calificarea în turneul final. 
In etapa a treia a returului, mîine 
sînt programate următoarele jocuri:

Seria I : Știința Iași — FI. roșie 
Burdujeni; Avîntul Fălticeni — FI. 
roșie Bacău; Dinamo Bîrlad — 
Dinamo Bacău (se dispută obliga
toriu după-amiază) ; FI. roșie Bu- 
huși — Progresul Focșani; Voin
ța Fălticeni — Locomotiva Iași (se 
dispută obligatoriu după-amiază).

CLASAMENTUL

10. C.C.A. București 12 2 2 8 10:30 6
11. Progr. CPCS Buc. 11 1 2 8 13:54 4

Seria a IV-a: Metalul Arad — 
Minerul Lupeni (se dispută obli
gatoriu după-amiază) ; Știința Ti
mișoara — Metaiul Reșița; Me
talul Hunedoara — Metalul 108; 
Locomotiva Arad — Minerul Pe
troșani ; Locomotiva Timișoara — 
Progresul Timișoara.

CLASAMENTUL

★ ★ ★ 
Manifestații sportive în Valea Jiului

PETROȘANI 4. (De la cores
pondentul nostru regional). — In 
întreaga Vale a Jiului s-au făcut 
intense pregătiri, în vederea nu
meroaselor manifestații și compe
tiții sportive care vor avea loc 
azi 6 și mîine 7 august, în cin
stea „Zilei Minerului". Pe pri
mul plan se situează, desigur, în- 
tîinirea internațională de fotbal 
dintre Minerul Petroșani și echipa 
bulgară Minior Dimitrovo. In des
chiderea acestui meci se vor des
fășura alte trei întîlniri (două 
de handbal: masculin și feminin, 
precum și o întilnire între pitici, 
la fotbal). La handbal se vor în- 
tîlni echipele masculine Progresul 
Sibiu (cat. A) și campioana re
giunii Hunedoara, Minerul Aninoa- 
sa, precum și echipele feminine 
Minerul București și Minerul A- 
ninoasa. Jocul de fotbal-pitici se 
va disputa între echipele Minerul

Petroșani și Minerul Lupeni.
Cu prilejul „Zilei MineruOui" vor 

avea loc în cîteva centre din Valea 
Jiului, finalele pe asociații la vo
lei (Lupeni), atletism (Petroșani). 
Tot în zilele de 6 și 7 august au 
fost programate și alte competi
ții. La Lonea va avea loc un con
curs al echipelor de popice la care 
vor participa 19 echipe masculine 
și 4 feminine, iar la Petroșani se 
va desfășura întîlnirea de șah din
tre Minerul și Constructorul Pe
troșani.

In cinstea „Zilei Minerului" au 
avut loc la Petroșani două meciuri 
de fotbal: duminică 31 iulie: Mi
nerul Petroșani—Progresul Sibiu 
2-—0; miercurj 3 august: Minerul 
Petroșani—Metalul Hunedoara 3-0. 
La Aninoasa s-a desfășurat jocul 
de handbal dintre Minerul Ani
noasa și Progresul Reghin, cîști- 
gat de ultima echipă cu 4—0.

1. Locomotiva Iași
2. Voința Fălt.
3. Știința Iași
4. Dinamo Bacău
5. Avîntul Fălt.
6. FI. roșie Buhuși
7. FI. roșie Burd.
8. FI. roșie Bacău
8. Progresul Focș.

10. Dinamo Bîrlad

11 9 1 1 21: 7 19
11 7 2 2 31: 9 16
11 7 1 3 28:13 15
11 5 2 4 26:15 12
11 6 0 5 27:18 12
11 5 0 6 27:24 10
11 2 3 6 16:27 7
11 3 1 7 10:22 7
11 3 1 7 15:37 7
11 2 1 8 10:39 5

1. Știința Timiș. 11 7 4 0 28: 7 18
2. Metalul 108 11 7 1 b 26:17 15
3. Locom. Timiș. 9621 21:12 14
4. Metalul Arad 11 6 2 3 23:14 14
5. Locom. Arad 10 4 4 2 18:11 12
6. Metalul Reșița 11 4 4 3 22:16 12
7. Metalul Huned. 11 4 0 7 23:29 8
8. Minerul Petr. 10 3 0 7 15:20 6
9. Progresul Timiș. 11 2 1 8 9:26 5

10. Minerul Lupeni 11 1 0 10 6:39 2

Seria a 11-a : Locomotiva Galati
— Dinamo Galati (se dispută o- 
bligatoriu după-amiază) ; Flacăra 
Cîmpina — Știința București (se 
dispută obligatoriu după-amiază) ; 
Flacăra „1 Mai*  Ploești — Fla
căra Moreni (se dispută obligato
riu după-amiază) ; Tînărul Dina- 
movist II București — Locomotiva 
București; Locomotiva Constan: a
— Voința Focsani.

CLASAMENTUL

Seria a V-a: Metalul Oradea 
— Metalul Baia Mare; Metalul C. 
Turzii — FI. roșie Cluj (se dis
pută obligatoriu după-amiază); FI. 
roșie Arad — Progresul Satu 
Mare; Locomotiva Cluj — Știința 
Cluj (se dispută obligatoriu după- 
amiază); Progresul Oradea — Vo
ința Cărei.

Metalul Bucu-
CP.C.S. Bucu-

1. Locom. București 11 9 1 1 39: 9 19
2. Știința Buc. 11 6 3 2 27:15 15
3. Tîn. Din. II Buc. 11 5 5 1 23:13 15
4. Flac. Cîmpina 11 623 12:15 14
S. Locom. Constanța 11 4 4 3 25:16 12
6. Flac. Moreni 11 5 2 4 13:21 12
7. Flac. „1 M'ai“ Pl. 11 4 1 6 25:25 9
8. Dinamo Galați 11 2 2 7 10:22 6
9. Locom. Galați 11 2 1 8 13:33 5

10. Voința Focșani 11 1 1 9 10:38 3

1. FI. roșie Arad
2. Știința Cluj
S. Metalul Oradea
4. Locomotiva Cluj
5. Metalul Baia Mare 
S.Progresul Oradea
7. Met. Cîmpia Turzii 
«. FI. roșie Cluj
9. Voința Cărei

10. Progr. S. Mare

1 37: 7
0 30: 4
4 27:14
3 16:14

CLASAMENTUL
11 9 1
9 9 0

11 7 0
9 5 1

10 3 3 4 20:1#
10 4 0 0 15:17 '
11 2 2 7 20:32
10 3 0 7 13:25
11 2 2 7 14:40

10 2 1 7 8:29

Mîine apare „Programul Prono
sport" ne. 70 cu un bogat material 
documentar și informativ asupra 
concursului Pronosport nr. 32 
(etapa din 14 august 1955) oare 
cuprinde un meci internațional, 7 
meciuri din oadnil Cupei R.P.R. 
și 8 meciuri din campionatul de 
juniori.

„Programul Pronosport" nr. 70 
are următorul sumar:

— Fotbalul nostru în luna au
gust ,ds H. Rapaport, inspector 
general fotbal.

— Ce doriți să știți din fotbal.
— Tabel de variante — Cheia 

Pronosport.
— Buletinul săptămînii (un co

mentariu documentat asupra con
cursului Pronosport nr. 32).

— Rezultate... Clasamente.... (ul
timele rezultate obținute și situa
ția în clasament a echipelor din 
concursul nr. 32).

— Completați exact buleitifld! 
Pronosport; de II ie Ene.

Otanosport
— Rezultatele oficiale ale con

cursului nr. 30 din 31 iulie.
— Premii (Premiile de conso

lare pe luna iunie, premiile spe
ciale).

— Tănăsachz Pronosport.
— Au fost premiitați cu cartea 

poștală Pronosport. De ia un con
curs la altul ,etc.
PROGRAMUL CONCURSULUI PRO

NOSPORT nr. 32 ETAPA DIN 14 
AUGUST 1955

II. Dinamo 6 București-Metalul 
București (Cupa R.P.R.);

I. Progresul Oradea-Tatran R. Ce- 
hoelovacă;

III. Flacăra M^reni-Flacăra C îm-
pina (Cupa R.P.R.);

IV. Dinamo Bîrlad-Știința Iași
(Cupa R.P.R )

V. Progresul Fncșa ni-Di namo Ba-
căi? (Cupa R P.R.);

VI. Voința Odorhei-Fiacăra Mediaș 
(Cupa R.P.R.);

VII. Dinamo Pitești-Știința Bucu
rești (Cupa R.P.R.);

VIII. Metalul Oțelul Roșu-Metal ul 
Reșița (Cupa R.P.R.);

IX. Flamura roșie Bacău-Știința 
Iași (Camp, juniori);

X. Avîntul Fălticeni-Voința Fălti
ceni (Camp, juniori);

XI. Progresul Satu Mare- Metalul 
Baia Mare (Camp, juniori);

XII. Locomotiva Cluj-Flamura roșie 
Arad (Camp, juniori);

A. Metalul Steagul roșu Orașul 
Stalin-Locomotiva Tg. Mureș (Camp, 
juniori;

B. Progresul Focșani-Flamura roșie 
Burdujeni (Camp, juniori);

C. Dinamo Galați-Flacăra 1 Mai 
Ploești (Camp, juniori);

D'. Minerul Petroșani-Mletalul Hu
nedoara (Camp, juniori).

★

Seria a IIl-a:
rești — Progresul 
rești; Tînărul Dinamovist I Bucu
rești — Știința Craiova; Locomo
tiva Craiova — Progresul F.B. 
București (se dispută obligatoriu 
duoă-amiază) ; Tînărul Dinamovist 
Pitești
(se dispută obligatoriu 
amiază) ; Flacăra Ploești 
căra București.

CLASAMENTUL
1. Flac. Ploești
2. Tîn. Din. I. Buc.
3. Progr. FB Buc.
4. Metalul Buc.
5. Flac. București
6. Loc. T. Severin .
7. Locom. Craiova
8. Știința Craiova
9. Tîn. Din. Pitești

Scria a Vl-a: Flacăra Mediaș 
— Progresul Sibiu; Avîntul Re
ghin — Metalul Steagul Roșu 
Orașul Stalin; Dinamo Orașul 
Stalin — Metalul Uz. Tr. Orașul 
Stalin (toate aceste jocuri se dis
pută obligatoriu după-amiază) ; 
FI. roșie Sf. Ghcorghe •— Locomo
tiva Orașul Stalin; Locomotiva 
Tg. Mureș — Constructorul Tg. 
Mureș.

CLASAMENTUL

Locomotiva T. Severin 
după- 

• Fla-

10
12
12
12
12

19
18
17
16
13

o
2
1
3
3

11 4 2 5 21:28 10
12 4 2 6 18:29 10
12 4 1 7 19:23 9
12 2 2 8 15:27 6

Premiul special — o motocicletă 
— de la concursul Pronosport nr. 
29 din 24 iulie, i-a revenit lui 
Marti Ion din comuna Dumbrava, 
raionul Făget, regiunea Timișoara, 
care a avut 5 buletine cu 0 rezul
tate.

1. Progresul Sibiu 11 W 1 0 32: 8 21
2. Loc. O. Stalin 11 8 2 1 25: 5 18
#. Loc Tg. Mureș 11 8 8 3 29:13 16

4. Dinamo O. Stalin 11 6 2 3 17:16 14
ș. Met. Ul. Tr. O. st.

11 4 2 5 17:18 10
5. Flacăra Mediaș 11 4 16 15:18 9
7. Avîntul Reghin 11 3 3 5 15:20 9
». FI. roșie Sf. Gh. 11 3 17 18:31 7
0. Met. st. R. O. St. 11 137 13:25 5

10. Const-r Tg. Mureș 11 0 1 10 5:34 1
Jocurile Locomotiva Orașul 

Stalin — Metalul Steagul Roșu 
Orașul Stalin (4-1) și Avîntul Re
ghin — FI. roșie Sf. Gheorghe 
(2-1) au fost omologate cu rezul
tatul de 3-0 în favoarea echipelor 
Locomotiva și FI. roșie .

Finalele Spartachîadel sindicale la volei
La 20 august vor începe la Con

stanța finalele Spartachiadeî sin
dicale de volei. Jocurile vor avea 
loc după-amiază și seara pe terenu
rile Constructorul și Flamura ro
șie. In vederea finalelor, secția 
cultură fizică și sport a Con
siliului Central al Sindicatelor, or
ganizatoarea întrecerilor, a luat 

din vreme toate măsurile.
Campionatele pe asociații sînt 

în |)jină desfășurare toate aso

ciațiile ajungînd la faza finală. 
Astfel, asociația Metalul a și or
ganizat finala; finala asociației 
Locomotiva a început acum două 
zile pe stadionul Ciulești din Ca
pitală ; iar ieri a început la Iași 
finala asociației Flamura roșie. 
Cît privește întrecerile finale ale 
voleibaliștilor de Ia Progresul, a- 
cestea vor începe săptămîna viitoare 
la Pitești,
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Sportivii romîni din aviație 
în R. Cehoslovacă și R.P. Bulgaria

Mime vor fi desemnate echipajele campioane
Spectatorii care se vor deplasa 

mîine la lacul Snagov vor avea 
prilejul să urmărească, în între
cere dîrză, de ridicat nivel tehnic, 
cefe mai bune echipaje feminine 
de canotaj academic din Europa : 
se dispută finalele celei de-a doua 
ediții a Campionatelor feminine 
ale bătrînului nostru continent. Se 
întrec sportive din 10 țări. Vom 
urmări pe apele Snagovului vtslașe 
din Uniunea Sovietică, deținătoare 
ale tuturor titlurilor pe 1954. din 
Olanda, țară care anul trecut a 
găzduit campionatele europene, din 
R. P. Ungară și R. P. F.Iugosla
via, care participă pentru prima 
dată la lupta pentru titlul euro
pean, din Franța, Belgia, Germa
nia occidentală, R. Cehoslovacă, 
Austria, și bineînțeles, din țara 
noastră

De mai multe zile, sportivele 
concurente se găsesc în frumoasa 
stațiune nautică de la Snagov ; în 
acest timp, ele au avut ocazia să 
se cunoască, să se împrietenească 
și să se antreneze în comun. In 
cursul antrenamentelor, majoritatea 
echipajelor au arătat un nivel teh
nic atît de ridicat încit putem spu
ne, fără teama de a fi dezmințiți 
de desfășurarea probelor, că vom 
asista la întreceri de o va
loare tehnică mai ridicată decît a 
tuturor competițiilor feminine in
ternaționale de pînă acum. In 
plus pregătirea tehnică apropiată 
a diferitelor echipaje ne face să 
întrevedem o luptă strînsă pentru 
pilntele locuri.

In condițiile tehnice șî organi
zatorice asigurate de Comisia de 
organizare a campionatelor și mult 
apreciate de sportivele și specia^ 
liștii străini, putem afirma că a- 
ceastă a doua ediție a campiona
telor va însemna un mare pas 
înainte pe drumul progresului ca
notajului academic feminin în Eu
ropa.

■A-
lată acum cîteva detalii asupra 

celor 5 probe finale la care vom 
asista mîine duoă-amiază.

Schif 4 + 1 rame

Seria întrecerilor finale va fi 
deschisă de această prcbă care, 
din cauza numărului mare de par
ticipante, a făcut necesară disputarea 
de întreceri calificatorii. In prima

Ne vorbesc despre campionate
1NETTE ROCHnUX, con 

ducătoarea lotului francez: „Mă 
bucur că am ocazia să particip 
la această mare competiție. Mă 
bucur cu atît mai mult cu cit, 
ca veche sportivă (N.N.: Antoinet
te Rocheux a fost de 23 de ori 
campioană de canotaj academic a 
Franței!) apreciez excelenta orga
nizare a acestor ‘întreceri. Franța 
prezintă la acest campionat două 
echipaje bine pregătite. La 4+1 
rame se prezintă cu o formalie de 
club din Verdun, campioană a 
Franjei în acest an. La 4+1 vîsle 
prezentăm o selecționată Par is-A- 
miens, formată de asemenea din 
sportive campioane ale Franței, 
dar la alte probe. Atît eu cit și 
sportivele pe care le conduc sîn- 
tem impresionate de frumoasa pri
mire ce ni s-a făcut".

PIOTR RODIONOV, unul din 
antrenorii lotului sovietic: „Toate 
echipele care participă la întreceri 
se dovedesc a fi mai bine pregă
tite d’cît anul trecut la Amster
dam. Anul
au avut adversari puternici în e- 
chipa olandeză de 4+1 vîsle și 
cea romînă de 8+1. Anul acesta, 
echipa de 4+1 rame a Romîniei 
se anunfă și ea foarte puternică. 
De asemenea, se așteaptă cu mult 
interes întrecerea Rozei Ciumakova 
cu Eva Sika, la simplu. După pri
mele antrenamente la care am a- 
sistat. mi-au plăcut și canotoarele 
maghiare. Sportivele sovietice sini 
bine pregătite și gata să ia parte 
activă la întrecerile pentru titlu
rile de campioane ale Europei. In ge
neral, cred că se vor înregistra 
rezultate foarte bune".

JACQUES WAEFELAER. zla 
rist belgian: „Mă aflu aci în du-: 
bla calitate, de reprezentant al zia
rului „Belgique Sport" și de con
ducător al loiului- Am prezentat 
doar un singur echipai de dublu, 
deoarece canotajul academic femi
nin este destul de puțin dezvol
tat la noi. Cele două vtslașe care 

trecut, echipele U.R.S.S.. ficilă: avem

pagină a ziarului nostru găsiți de
talii asupra primelor două serii 
eliminatorii. Azi după-amiază ur-

Eua Sika (Austria) ■ va concura 
în proba de simplu și — împre
ună cu Hermina Konig — in cea 

de dublu.

tnează să fie definitivată (lista par
ticipantelor la finală.

Schif simplu
Este o probă în care toate cele 

6 culoare ale modernei piste de 
la Snagov vor fi ocupate, tîn 
ordine, de echipajele: 1) Florica 
Bruteanu (R. P. Romînă). 2. In
grid Scholtz (Germania occidenta
lă). 3. Libuse Dolezalova (R. Ceho
slovacă). 4. Papp Jenone (R. P. 
Ungară). 5. Roza Ciumakova 
(U.R.S.S.). 6. Eva Sika (Austria). 
Apreciind după ultimele compor
tări. principalele pretendente la 
titlul european se anunță a fi 
Roza Ciumakova și Eva Sika.

Schif 4 + 1 vîsl»
Participă : în ordinea culoarelor: 

1. R. P. L'ngară (Solyom Andras- 
ne. Granek Istvanne, Rasko Joz- 
seine, Orodian Ida+Szkotniczki 
Ilona). 2. Franța (Anny Surmont. 
Micheline Lebeau, Jacqueline 
Schwal, Iolande Strentz+Jeanette 
Lintz) 3. U.R.S.S. (Maria Zonto
va, Galina Copîlova, Evghenia 
Cerpakova, Liubov Danilova+Vic- 
torina Dobrodeeva). 4. Austria 
(Hermine Konig, Lore Kafka, Si- 
grid Freumis, Melanie IUenberger 

participă la campionate — Miche
line Meunier și Renee Bodart — 
fac part; din clubul „Sport Nau- 
tique Universitaire" din Bruxel
les. Intr-un recent concurs la Pa
ris, ele au reușit să se claseze pe 
locul II, doar la un vlrf de bar
că în urma echipajului francez, 
deși au fost handicapate de faptul 
că au concurat pe o ambarcațiune 
improprie. Am impresia că buna 
formă demonstrată de canotoarele 
noastre le-a determinat pe franțu
zoaice să nu mai participe la du
blu. introduetnd pe cele două 
campioane ale lor în barca de 
4+1 vîsle și „mizlnd", deci, pe 
această ambarcațiune"

HANNA MUSILOVA, concuren
tă cehoslovacă: ,,Am mal fost la 
Snagov acum doi ani, cu ocazia 
Festivalului. Atunci am concurat 
în proba de simplu și m-am cla
sat pe locul II. La acest campio
nat „trag" împreună cu Bartako- 
va, în proba de dublu. SHm că 
în fata noastră stă o sarcină di- 

de apărat șl. eventual, 
de îmbunătățit locul 3 pe care 
l-am cucerit la campionatele de 
anul trecut. Ne așteptăm la o în
trecere care ne va cere multe e- 
forturi, mai ales că și echipa ro
mînă este în acest an foarte bine 
pregătită"

INGRID SCHOLTZ, concurentă 
germană: ..îmi pare rău că, -d!n 
diferite motive, n-am . putut sosi 
la Snagov mai devreme decît joi 
dimineață Sînt convinsă că mai 
multe antrenamente pe minunata 
d-voasfră bază nautică mi-ar fi 
fost de mare folos. Pe adversa
rele mele din probă de simplă 
(Roza Ciumakova, Eva Sika' F lo
rica Bruteanu) le cunosc de la 
recentul- concurs de la Bled, unde 
eu m-am clasat pe locul III. Sper 
că duminică să obțin o performan
ță care să constituie o m’ndrie 
pentru clubul meu din Duisburg. 
Mulțumesc pentru frumoasa pri
mire ce mi s-a făcut".

+ Irnia Roth) 5. R. P. Ronînă 
tSlela Stanciu, Florica Bruteanu, 
Maria Bucur, Maria Laub + Ștefa- 
uia Gurău).

Ultimele antrenamente ni le-au 
arătat pe sportivele sovietice ca 
favorite ale întrecerii. Gtt despre 
echipa noastră, deși de curînd 
alcătuită, ea a avut comportări 
promițătoare.

Schif dubiu
O probă ■ în care șansele sînt 

foarte apropiate, datorită valorii 
ridicate a tuturor concurentelor. O 
luptă strînsă se va da nu numai 
pentru locul I, dar șt pentru locu
rile următoare, între echipajele:
1. R. P. llngară (Sznak Mihalyne» 
Koszegy Janosne) 2. U.R.S.S. (Ni
na Opalenko, Ecaterina Zemlian- 
skaia). 3. R. P. Romînă (Elisa- 
beta Gyorgy, Edith Schwartz) 4. 
Austria (Eva Sika, Hermine Ko
nig) 5. R. Cehoslovacă (Svetla 
Rartakova. Hanna Musilova). 6. 
Belgia (Renee Bodart, Micheline 
Meunier.).

Schif 8+1
Cu mult interes este ■ așteptată 

clasica probă a „opturitor", în ca
re. anul trecut, echipajul nostru a 
obținut locul II, după reprezen
tantele U.R.S.S. Proba este cu 
atît mai interesantă cu cît, pe tîn- 
gă echipele U.R.S.S. și R. P. Ro
mine la startul întrecerii de 
mîine se prezintă și formațiile 
R. P. Ungare și R. Cehoslovace, 
care s-au pregătit în mod special 
pentru această probă. Iată cum 
sînt alcătuite și cum se vor alinia 
ia start cele patru echipaje: 1. 
R. P. L'ngară (Albert Rozalia, 
Sarkozi Jenone, Horvath Marghit, 
Kemeny Inir'-ne, Sprinzll Janosne, 
Szoke Jane Lukacsics Gyo- 

zon?, HamhaT > Istvamne, Benedek 
Antalne) 2. U R.S.S. (Ludmila Mat
veeva, Nina Korobkova, Vera Ta- 
randa, Vera Mihailovna, Z. Ko- 
rotova, Z. Trofimova, Afonieliina 
Alexandra, Tamara Stolearoya, Ma
ria Fomiceva) 3. R. Cehoslovacă 
(Milena Jelinkova, Libuse Verne- 
rova, Ludmila Mrkova, Olga Se- 
bistcova, Alena Koubova, Danica 
Peskova, Alena Vaskova, Jirina 
Karkova, Zdena Halikova) 4. R.P. 
Romînă (Felicia Urziceamt, Marta 
Cardoș, Sonia Bulugioiu, Rita 
Schob, Lia Togănel, Ghizela Ros- 
taș, Emilia Rigard, Lucia Dumi- 
trescud-Angela Cod rearm).

«I Probele cellei de a doua e- 
diții a Campionatelor europene de 
canotaj academic (feminin) vor fi 
arbitrate de: S. Barani (R.P. Ro- 
mină), Van der Ploeg Christian 
(Olanda), Pierre Huet (Franța), 
Fr. Hansen (Danemarca), Mii’ller 
Elblein Herbert (Austria), GI1. 
Bunescu, Bogdan Ștefănescu, Eu
gen Coreni, Gh. Gheorghiu (R. 
P. Romînă).

• Duminică, după fiecare pro
bă de concurs, se va face pre
mierea echipajelor cîștigătoare. Se 
premiază locurile I, 2 și 3. Pentru 
aceasta a fost instalat un podium 
plutitor.
• lată rezultatele înregistrate 

în prima ediție a acestor campio
nate, care s-a deslășurat la Am
sterdam, anul trecut;

44-1 rame: I. U.R.S.S.; 2. O- 
landa; X Anglia. Simplu: Roza 
Ciumakova (U.R.S.S.), 2. Eva
Sika (Austria), 3. Agnes Reuter 
(Olanda). 4 4-1 vjsle: 1. U.R.S.S.
2. Austria, 3. Olanda. Dublu : t.
U.R.S.S.; 2. Germania: 3. R. Ce
hoslovacă. 8-4-1: 1. U.R.S.S.; 2.
R.P. Romînă; 3. Olanda.

— In vederea facilitării trans- j 
i portului spectatorilor de la: 
i București la Snagov a fost pus ; 
i în circulație un tren special cu j 
i plecarea din București-Nord la \ 
1 ora 13.10 și sosirea ia Snagov- ; 
i Plajă la 14.16. Prin grija j 
i I.G.A.S.-ului este asigurat trans- \ 
i portul spectatorilor de la gară 1 
i la tribuna sit rtj pe malul 1 
i opus. Pentru intrarea în tribu- ! 
i ni nu se percepe nici o taxă, 1 
; Pentru întoarcere spectatorii au i 
i la dispoziție de asemenea un î 
j tren spec'al cu plecarea din j 
j Snagov Plajă la ora 21.30 Ș* * i 
i sosirea în București Nord la i 
î 22.27.’ ’ |

care se ailă de mai multe săptămîni 
în turneu în Australia a jucat recent 
cu reprezentativa Australiei. Victoria 
a revenit surprinzător de greu echi- 

i austriace cu 5—3.
• Iată cîteva rezultate obținute în 

competiția atletică a țărilor medite
raneene: 400 m. plat: Degats 47,3 (re

cord al Franței) 5000 m.: Mimoun
(Fr.) 14:27,6 110 m. garduri: Candau 
(Fr.) 14.9.

B Atletul Strache (Germa
nia occidentală) a alergat re

cent 1:49,2 pe 800 m. La Leipzig, 
atletul Lein (R.D.G.) a obținut un nou 
record al țării sale la săritura în înăl
țime: 1,95 m.

B In campionatul de fotbal al 
U.R.S.S., ia 1 august s-a disputat în
tîlnirea dintre echipele Spartak Mos
cova și Sahtior dîn Stalino După un 
meci foarte echilibrat victoria a re
venit echipei Spartak u 4—3.

In clasament continuă să conducă 
Dinamo Moscova cu 27 p., urmată de 
Spartak Moscova 24 p.. șl TDSA cu 
21 p.

VRCHLABI 5 (prin telefon). — 
Joi după-amiază au luat sfîrșit în
trecerile din cadrul probei pla
noare a întîtnirii internaționale de 
acromodelism din R. Cehoslovacă. 
Rezultatele au fost foarte strînse 
și primul loc i-a revenit, la o 
mică diferență de puncte, concu
rentului maghiar N. Radoczi. Ur
mătoarele locuri au fost ocupate, 
în ordine, de: 2. V. Korina (R. 
Ceh), 3. N. Knok (R. P. F. Ju
goslavia), 4. Ionel Georgescu 
(R.P.R.), 5. St. Bodvinov (URSS),
6. K. Edelman (R. D. Germană),
7. A. Bonev (R. P. Bulgaria) 8. 
I. Weselov (R P. Polonă).

Reprezentantul nostru s-a clasat 
pe louul IV, deoarece în lansarea 
a patra a realizat un timp sub
2 minute. Iată timpurile reușite în 
cele 5 ilansări: 2’28”, 2’03”, 2’38”, 
1’48” și 2’48”. Orictum însă. în 
comparație, de pildă, cu rezultatul 
.obținutde St-, Benedek la concursul 
internațional de >la Moscova (Tusino
1954) unde a ocupat locul VII, 
comportarea lui Ionel Georgescu 
este mai mult decît meritorie.

Ieri au început întrecerile din 
cadrul probei propulsoare. Cel mai 
redutabil concurent se anunță a 
fi polonezul W, Nestoi, care a, 
obținut în primele două lansări 
cea mai bună medie de zbor —
3 min.

După același număr de lansări 
concurentul nostru Victor Gaba 
se afla printre primii trei clasați. 
Deși la toate lansările de antre
nament acest concurent a obținut 
media de zbor cea mai bună, totuși, 
în concurs, după un start exce
lent (3 min.), în cea de a doua

Fotbalul peste hotare
VOROS LOBOGO A CUCERIT 
„CUPA EUROPEI CENTRALE” 

LA FOTBAL

PRAGA, 4 (prin telefon). — Joi 
după-amiază s-a desfășurat la Praga 
cea de a doua întîlnire din cadrul 
finalei competiției „Cupa Europei 
Centrale” la fotbal, între echipele 
U.D.A. Praga și Vdros Lobogo Bu
dapesta. In primul meci, echipa ma
ghiară cîștigase la Budapesta cu sco-’ 
rul de 6-0. La Praga, fotbaliștii ma
ghiari au terminat din nou victo
rioși, de astă dată cu scorul de 2-1 
(0-1) cîștigînd prețiosul trofeu cu 
scorul total de 8-1.

Meciul începe în nota de superio
ritate a echipei pragheze care do
mină majoritatea timpului. In min. 
31 de joc Prada deschide scorul. 
U.D.A. conduce cu. 1-0. In repriza 
secunda, cu toată dominarea echipei 
U.D.A.. jucătorii de la Voros Lobo- 
go joacă organizat și în min. 55 reu
șesc să egaleze prin Hidegkuti, iar 
eu trei minute înainte de sfîrșitul 
Jocului, Palotas înscrie golul victo
riei.

Jocul a fost condus de Mayer (A- 
ustria). Au asistat 55.000 spectatori.

PROGRAMUL MECIURILOR DE 
FOTBAL DIN CADRUL COMPETI

ȚIEI „CUPA EUROPEI”

Cu prilejul ședinței din 18 iulie- 
a comitetului U.E.F.A., care a avut 
loc la Paris, a fost alcătuit progra
mul competiției fotbalistice „Cupa 
Europei”. După cum se știe, la a- 
ceastă competiție participă echipe 
de club. Iată programul primei eta
pe: Chelsea (Anglia)-D jur garden

(Suedia); Real (Spania)-Servette (El

Nou record mondial 
la proba de 800 m. plat
OSLO 5 (Agerpres).
Pe stadionul Bislet din Oslo, 

în oadrul u>nui concurs atletic in
ternațional, belgianul Roger Moens 
a doborît recordul mondial al pro

O Campionatele europene mascu
line de canotaj se vor desfășura în
tre 25 și 28 august în orașul Gând 
(Belgia). Pînă în prezent și-au anun
țat participarea următoarele 14 țări : 
U.R.S.S., ,Finlanda, Franța, Anglia, 
Olanda, Italia, Belgia, Danemarca. 
Germania (sportivii din R.D. Germană 
și Germania occidentală vor prezenta 
echipe comune), R.P.F. Jugoslavia, 
Austria, R.P. Polonă, Suedia și El
veția.

B Iată cîteva rezultate înregistrate 
în cadrul campionatelor de înot 
ale S.U.A.: 100 m. liber bărbați : Gi- 
denose 57.6. Recordmanul mondial 
Cleweland s-a clasat ne locul al doi
lea cu 57,8! 209 m. liber ; Woolsey 
2:08.2. Konno 2:10,4.

© Săptămîna trecută s-a disputat 
la Kosice o dublă întîlnire interna
țională de polo pe apă. Echipa R. 
Cehoslovace a întrecut reprezentativa 
Austriei cu 8—7, iar selecționata ora
șului Viena a dispus de cea a ora
șului Kosice cu 7—2.

0 Echipa de fotbal Rapid Viena 

lansare cronometrele au înregis
trat pentru modelul lui Gaba doar 
2’11”.

Duminică dimineața, concursul 
ini rnațional de aeromode ism, 
continuă cu proba de motomodele, 
la care participă reprezentantul 
nostru Eugen Kiss de mai multe 
ori campion al țării.

ST. LUPULESCU

MUȘACEVO (prin telefon). După 
șapte zile de antrenamente inten
se în localitate, ne aflăm în a- 
junul marii întîlniri internaționale 
de parașutism din R P. Bulgaria, 
care va începe mîine dimineață 
pe aeroportul sportiv de la Mușa- 
cevo (aproximativ 25 km. de So
fia).

Dintre concurenții cu care ne 
ne vomîntîlni se remarcă în primul 
rînd sportivii din Uniunea Sovieti
că și R.P. Bulgaria, care, timp 
de cîteva săptămîni, s-au antre
nat împreună, eectuind numeroase 
salturi de noapte pe apă și pe 
uscat. Foarte bine se prezintă și 
loturile de sportivi din R. P. Po
lonă și R. Cehoslovacă care, cu 
prilejul antrenamentelor colecta 
ve, au dovedit o bună pregătire. 
Echipa noastră reprezentativă por
nește în această întrecere cu un 
mare handicap, din cauză că unul 
din cei mai valoroși concurcnți — 
Nicolae Velicu — a devenit indis
ponibil. Cu toate acestea, sportivii 
noștri aH un moral ridicat și sînt 
hotărîți să realizeze, în ciuda a- 
acestui handicap neprevăzut, perfor
manțe cît mai valoroase.

V. NICOLAIE

veția); Milano (Italia)-Saarbriil<cn 
(Saar); Rott-Weis Essen (Germania 
occ.)-Hibernians (Scoția); VOros Lo- 
bogo (Ungaria)-Anderlecht (Belgia);
Reims (Franțța)-Bold Club (Dane

marca) ; Rapid (Austria)-reprezentan- 
ta Olandei; Partizan (Iugoslavia)- 
Sporting Club (Portugalia).

In ipoteza că unele echipe nu ar 
confirma participarea pînă la o anu
mită dată, ele ar fi înlocuite cu alte 
echipe și anume: Spartak Sokolovo 
(Cehoslovacia), Dinamo (R.P.R.), Lu
xemburg și Gwardia (Polonia).

A ÎNCEPUT TURNEUL ECHIPELOR 
FEROVIARE DE FOTBAL DIN 

R.P. BULGARIA

SOFIA, 4 țprin telefon). — Joi a 
început în R.P. Bulgaria turneul de 
fotbal care se desfășoară*  cu prilejul 
„Zilei Feroviarilor”. La Sofia, Loko
motiv a întîlnit echipa maghiară 
Tdrekvcs. Victoria a revenit echipei 
oaspe cu scorul de 1-0. La Orașul 
Stalin s-au întîlnit Lokomotiv din 
localitate cu Lokomotiv (Cehoslova
cia). Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 3-2.

B La Pleven s-a disputat meciul 
dintre echipele Vasas Stalinvoros 
(R.P. Ungară) și Spartak Pleven, 
întîlnirea a luat sfîrșit cu scorul de 
3—1 în favoarea echipei Vasas.

Tot joi a sosit la Sofia echipa aso
ciației sportive Locomotiva din 
R.P.R. In primul meci, la 7 august» 
fotbaliștii romîni vor întîlni echipa 
Lokomotiv Sofia.

bei de 800 m. plat, realizînd tim
pul de 1’45’7/10. Vechiul record 
mondial data din anul 1939 și fu
sese stabilit de Rudolf Harbî< 
(Germania) cu timpul de r46"6/10.
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