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Perspectivele dezvoltării 
sportului in cadrul 

F.M.T.D.
In cursul dimineții de vineri 5 

august a avut loc la sediul Casei 
Tineretului Lumii, de pe strada 
Grojeska, din Varșovia, o reuniu
ne a conducătorilor delegațiilor 
sportive și a conducătorilor diferi
telor delegații participante la Fes. 
tival, al cărei obiect a fost discu
tarea programului sportiv al 
F.M.T.D.

Primul a luat cuvîntul Mihail 
Biro, secretar al FJV1.T.D., care a 
subliniat aportul adds de F.M.T.D. 
la dezvoltarea spoitului în rîndu- 
rile tineretului. Numai în cadrul 
pregătirilor pentru Festival organi
zațiile de tineret din cadrul 
F.M.T.D. au angrenat în diferite 
întreceri 3.200.000 tineri din 86 
țări. De asemenea, F.M.T.D. a ini. 
țiat Intîlnirile Sportive Internațio
nale ale Festivalului, ca și „Ma
rele premiu ciclist britanic" și 
„Cupele Tineretului" la campiona. 
tele mondiale de lupte și scrimă.

In încheiere, M. Biro a invitat pe 
participanți să discute despre mo
dul în care va fi posibil să fie a- 
jutați tinerii de pretutindeni să 
practice sportul de mase.

Președintele federației de ciclism 
a Norvegiei, Hanuske, și-a expri
mat dorința de a vedea din ce în 
ce mai multe întîlniri sportive in
ternaționale ale tineretului. „A- 
cest lucru va fi un ajutor atît pen
tru Federațiile internaționale cît 
și pentru tineretul însuși", a spus 
d. Hanuske.

In inumele sportivilor austrieci, 
conducătorul acestei delegații s-a 
arătat gata să găzduiască chiar 
în acest an o întîlnire a tinerilor 
sportivi, practicanți ai sporturilor 
de iarnă, în Austria.

Cu mult interes a fost ascultat 
indianul Maitra. antrenorul echi
pei campioane mondiale de hochei 
pe iarbă. Acesta a arătat că India 
a obținut î,n hocheiul pe jarbă re
zultate foarte bune în ultimii 25 de 
ani de activitate. „India va ajuta 
cu bucurie pe celelalte țări să-și 
ridice nivelul tehnic în acest joc. 
Dar, la rîndul ei, și ea are nevoie 
să fie ajutată în alte sporturi. In 
această privință credem 
F.M.T.D.-uI poate juca un 
mens, înlesnind astfel de 
buri".

In continuare, a luat apoi 
tul Gunar Martin, vicepreședintele 
asociației sportive norvegiene, 
care a arătat că ideea indianului 
Maitra este foarte bună și că spor
tivii norvegieni sînt gata să-i a- 
jute.

Ceilalți vorbitori 
meroase idei noi. S-a 
despre organizarea unor competiții 
locale (naționale și regionale) care 
să pregătească în anul viitor Jocu
rile Olimpice de la Melbourne. De 
asemenea, s-a discutat posibilitatea 
organizării, de-a lungul frontiere
lor navale, a unor întîlniri de ca
notaj și caiac. Totodată, s-a ho- 
tărît să fie stimulate prin toate 
mijloacele excursiile și întîlnirile 
dintre diferite țări. Toate acestea 
vor fi discutate cu prilejul sesiunii 
Consiliului F.M.T.D. care se va 
desfășura la Varșovia, îndată după 
Festival. La această sesiune pro
blemele sportive ocupă un loc de 
frunte.

După reuniunea de vineri, toți 
conducătorii sportivi prezenți la 
consfătuire și-au exprimat convin
gerea că aceasta va însemna o im. 
portantă cotitură în activitatea 
sportivă a tineretului.
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De la start la sosire9 
pe urmele cicliștilor romîni
Am plecat duminică dimineața 

la ora 9 de la Kolo — cartierul un
de se află cantonamentul sportivilor 
noștri — cu un autobus care trans
porta spre locul de start pe ci
cliști. Cinci cicliști și tot aitltea 
biciclete. De fapt, nu vor pleca în 
cursă decît patru: Dumitrescu, Ma
xim, Moiceanu și Zanoni. Cel de 
aii cincilea — Sebe — va fi doar 
spectator.

Ora 10- 
că echipa 
rînd, se

Se dă primul start. Plea- 
Austriei. Apoi, rînd pe 

avîntă pe șosea ceilalți

C. Dumitrescu

cicliști. Echipa noastră are numă
rul 12. Ne preced finlandezii. Ime
diat după plecarea 
la start cei patru
R.PR.

...5... 4... 3... 2... 
patru au țâșnit ca 
berată dinitr-un : 
Pornim șl noi cu mașina.

In apropiere de punctul de în
toarcere ne. întâlnim cu cicliștii 
noștri- Trec ca o vijelie pe lingă 
noi. Le strigăm: „Hai R.P.R. I". 
La întoarcere mergem cu 80 km. 
pe oră dar nu reușim să-i mai prin* 
dem pe reprezentanții noștri. Apu
căm doar să-i zărim incovoiați 
deasupra ghidonului, trecînd, in
tr-un ultim efort, linia sosirii. Cîtevia 
clipe mai târziu ne aflăm lingă ci
cliști. Ii găsim înconjurați de ofi
ciali și concurenți care discută cu 
însuflețire- Ni se spune că au rea
lizat cel de al doilea timp. Mai.tre- 
buie să sosească însă echipele R. 
Cehoslovace și R.P. Bulgaria care 
contează printre favoriții cursei- 
Clipe de înfrigurată așteptare. To
tuși, pînă la urmă, echipa noastră 
rămâne pe locul doi. Un rezultat 
remarcabil, care a prilejuit multe 
comentarii și aprecieri măgulitoare 
la adresa cicliștilor romîni.

STAVLEF BRITTAIN, cel mai 
bun alergător din echipa Angliei, 
cîștigătoarea probei, ne-a spus: ,,A 
fost o cursă foarte grea. Nu ne aș
teptam că o să învingem după cum 
nu ne așteptam ca cicliștii romîni 
să se claseze ai it de bine. Sintem 
foarte fericiți de victoria noastră".

VIENKOWSKI, din echipa R-P- 
Polone: „Credeam că lupta pentru

lor se aliniază 
reprezentanți ai

1... Start!... Cei 
o săgeată eld- 

a,rc bine întins.

Să întâmpinăm cu cinste 
ziua de 23 August

muncii de
iac o datorie de onoare din a întîm-

pe întreg- cuprinsul patriei

primul loc se va da între Anglia. 
R. D. Germană și U.R.S.S. Despre 
alergătorii dvs. pot spune că m-au 
surprins. Ii apreciez mult pe Du
mitrescu și pe Maxim pe care i-arn 
cunoscut în Cursa Păcii. Nu bă
nuiam însă că aveți o echipă atît 
de omogen pregătită"

GUSTAV SCHUR, din echipa 
R.D.G-, cîștigătorul Cursei Păcii: 
„Pentru noi rezultatul înregistrat 
azi constituie o mare surpriză. Tot
deodată el reprezintă o adevărată 
consacrare pentru cicliștii romîni- 
Faptul că la înapoiere au realizat 
un timp atît de bun, recuperînd 
serios din handicapul ce-i separa 
de englezi, arată marea putere de 
luptă și rezistență a cicliștilor 
d-voastră“.

Să vedem insă și părerea celor 
în cauză! Iată ce ne-a spus C- DU
MITRESCU: „Am mers într-o alură 
puțin obișnuită. Succesul nostru se 
datorește însă și înțelegerii desă
vârșite care a existat între noi 
precum și indicațiilor bune pe care 
ni le-a dat antrenorul nostru, N. 
Voicu". MAXIM recunoaște că a 
trecut printr-uin moment critic: 
„Nu-mi amintesc să mai fi făcut 
pînă acum o cursă atît de rapidă- 
La întoarcere am simțit, la un mo
ment dat, că „mă lasă" piciorul 
sting. Mi-am încordat puterile pen
tru că îmi dam seama că în trei 
oameni echipa noastră ar fi sufe
rit un serios handicap".

N. VOICU, antrenorul echipei: 
„La înapoiere indicatorul mașinii 
în care mă aflam ne-a arătat in 
permanență o viteză de 50-60 km. 
pe oră. Șoferul, un om pUn de tem
perament, sărea în sus nu altceva. 
Și viteza cicliștilor noștri era mai 
mare pe măsură ce ne apropiam 
de sosire. Au avut un finiș de-a 
dreptul extraordinar".

La sosirea în cantonament, pe ta
bla de onoare apăruse „noutatea 
zilei": „Cicliștii noștri au ciștigat 
patru medalii de argint. Bravo, ci
cliști!".

Oamenii, 
noastre își 
Piua ziua de 23 August — marea sărbătoare a 

y eliberării — prin realizări de seamă, muncind, zi
» de z*’ Pentru înflorirea patriei,, pentru o via-
^c—irri din ce *n ce ma‘ îmbelșugată, mai feri

cită. întrecerea socialistă desfășurată în cinstea 
celei de a 11-a aniversări a eljberării patriei noastre cunoaște un avint 
tot mai puternic și cuprinde mase tot mai largi de muncitori din 
uzine, mine, fabrici și de pe ogoare. Mașinile și utilajele sînt tolosite 
din plin, se răspîndește experiența fruntașilor în producție, se întă
rește regimul de economii. Toate acestea sînt căi sigure ce duc spre 
realizarea de acumulări socialiste peste plan, iar acumulările dau sta
tului nostru posibilitatea să-și dezvolte industria, să mărească pro
ducția bunurilor de larg consum, să pună la îndemîna oamenilor 
muncii locuințe, instituții de cultiîră șl sănătate, să ia măsuri în ve
derea efectuării de reduceri de prețuri.

Oamenii muncii din țara noastră, conștienți de faptul că sporirea 
acumulărilor statului duce la grăbirea dezvoltării economiei noastre 
naționale și la ridicarea nivelului de trai, folosesc din plin cele 4811 
minute de lucru, folosesc în mod rațional materiile prime și pe cele 
auxiliare, luptă să lichideze cheltuielile neproductive și să ridice pro
ductivitatea muncii lor. Acum, odată cu apropierea zilei de 23 August, 
succesele dobîndite în industrie, în mine, la strîngerea recoltei, s-au 
înmulțit. Ziarele aduc mereu vești noi despre aceste succese, printre 
care cele mai însemnate sînt realizarea unui nou tip de tractor la 
uzinele „Ernst Thălmann" din Orașul Stalin, a primei combine romî- 
nești pentru recoltat cereale la fabrica „Tudor Vladimirescu" din Ca
pitală, recoltarea la timp a belșugului holdelor noastre în regiunile 
Timișoara, Constanța, Craiova ș. a.

In avîntul acestei întreceri, sportivii sînt alături de cei mai har
nici muncitori. Handbalista Maria Giuvercă, repansatoare la tabrica 
„Textila Roșie' din Orașul Stalin, întimpină ziua de 23 August depă
șind zilnic norma cu 90—100 la sută. Tovarășele ei, atletele Ida Bedo 
și Mana Vlad obțin de asemenea depășiri de 30-35 la sută. Șahistul 
Ludovic Tompa, muncitor în secția de ștanțat a fabricii de încălță
minte „floria" din Jimbolia, a depășit planul cu 115 la sută, iar hand
balistul Ion Zahari, croitor de fețe la aceeași întreprindere, cinstește 
zitia eliberării cu realizări ‘ ' '' ' ‘
100 la sută.

In fruntea muncii de recoltare și de întreținere a culturilor în 
comuna Ciocești-raionul Costești se află și sportivii colectivului local 
„Recolta". Ei se vor prezenta în ziua de 23 August și cu frumoase 
realizări pe tărîm sportiv : 18 purtători ai insignei G.M.A. gr. 1, 5 de 
gr. II și 8 F.G.M.A. La G.A.S. „I. V. Miciurin" Jimbolia, gospodărie 
fruntașă pe regiune la recoltat, printre cei mai vrednici se numără 
fotbalistul Leontin Isain, jucătorul de tenis de masă Iosif Nemeth și 
fotbalistul Mihai Sipoș.

Cu aceeași dragoste, sportivii patriei noastre închină zilei de 23 
August succesele obținute în întrecerile de pe stadioane. Animați de 
dorința de a arăta marele progres realizat de sportul nostru de per
formanță în condițiile create de regimul democrat-popular, sportivii 
noștri fruntași au obținut performanțe valoroase și victorii de răsunet 
în întrecerile sportive din cadrul Festivalului de la Varșovia și în 
campionatele europene de canotaj feminin, disputate zilele trecute Ia 
Snagov. Medaliile de aur cucerite de Angelica Rozeanu, Toma Reiter 
și Matei Gantner (la tenis de masă), de Iolanda Balaș și Hie Savel 
(la atletism), AI. Popescu (la înot), buna comportare a cicliștilor, a 
echipelor de handbal, ș.a.m.d. au arătat, odată mai mult, lumii întregi 
că mișcarea noastră sportivă a ajuns la un înalt nivel.

In timp ce sportivii de frunte luptă pentru creșterea prestigiului 
patriei noastre în competiții și întîlniri internaționale, masele largi ale 
sportivilor întîmpină marea sărbătoare națională a poporului nostru 
întrecîndu-se în numeroase competiții dotate cu „Cupa 23 August". 
La Cluj se organizează concursuri de acest fel la atletism, ciclism, 
lupte clasice, fotbal, popice și tir. In regiunea Bacău au loc întreceri 
la mai multe ramuri de sport. In R.A.M. sportivii își vor disputa în- 
tîietatea la baschet, volei și popice, precum și într-un turneu de 
handbal.

O serie de alte acțiuni, ca excursiile de documentare organizate 
de Palatul Pionierilor din Capitală, concursurile de înot ale copiilor, 
ș. a. sînt de asemenea închinate celei de a 11-a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

Muncind cu dragoste și avînt, în fabrici sau pe ogoare, organi
zed întreceri pe stadioane, amenajîndu-și baze de sport, depășind an-' 
gajamentele luate pe linia complexului G.M.A., sportivii noștri și acti
viștii sportivi dovedesc cit de fierbinte este dorința lor de a putea 
sta cu cinste alături de cei ce vor raporta partidului în ziua de 23 
August că au întimpinat cu cinste marea sărbătoare a eliberării noas
tre de sub jugul fascist de către glorioasele armate sovietice.

ia fel de însemnate : depășiri de peste

I. MANOLIU

Un moment impresionant din timpul demonstrației de gimnastică de la festivitatea de ?
Spcrtachiadei militare de vară. Un exercițiu la aparate care a stirnit admirația celor aproape 100MW de 
spectatori prezenți în tribunele stadionului 23 August. (foto R- V ILARA).



Să îmbunătățim munca administrativ - financiară 
in colectivele sportive

N-au trecut decit puține luni 
de la terminarea alegerilor or
ganelor sportive sindicale. Noile 
consilii ale colectivelor sportive, 
alese în cadrul adunărilor ge
nerale, au trecut de îndată la lu
cru și, în marea majoritate a cazu
rilor, rezultatele sînt din cefe mai 
bune. Importanta acțiune a alege
rilor care, așa cum era și firesc, a 
dus la o considerabilă întărire or
ganizatorică a colectivelor sportive, 
s-a caracterizat atunci printr-o se
rioasă și principială analiză în spi
rit critic și autocritic a activității 
depuse în cadrul acestor unități de 
bază ale mișcării noastre sportive. 
Printre cauzele cars au fost ară
tate a fi contribuit la înregistrarea 
lipsurilor în activitatea colectivelor 
sportive a fost și slaba muncă ad- 
ministrativ-financiară. Intr-adevăr, 
în multe colective sportive, această 
muncă a fost subapreciată. Descon- 
siderînd în mod vădit importanta 
muncă de înscriere de noi membri 
în colectiv, de strîngere a cotizați
ilor și de folosire chibzuită a fon
durilor sportive, multe consilii ale 
colectivelor sportive s-au văzut în 
imposibilitate de a-și consolida 
baza materială, de a extinde practi
carea diferitelor discipline sportive 
în rîndurile tinerilor din întreprin
derea sau instituția respectivă. Sla
ba muncă administrativ-financiară 
și-a arătat urmările in întreaga ac
tivitate sportivă sindicală. Această 
situație a dus de altfel și la elabo
rarea și punerea în practică a unui 
nou sistem de cotizații, mai simplu 
și mai eficace, menit să stimuleze 
munca în acest domeniu de acti
vitate.

De la începutul anului, multe 
colective sportive și-au îmbună
tățit munca administrativ-finan
ciară. Astfel, colectivul sportiv 
Progresul Cluj a reușit în ultimul 
timp să-și ridice numărul membri
lor la 1.300, ceea ce reprezintă o 
depășire de 50 la sută față de nu
mărul membrilor înscriși în colec
tiv anul trecut. Acțiunea de atra
gere a noi membri în activitatea 
colectivului s-a efectuat prin comi
tetele de cerc. Aceasta a dus Ia 
popularizarea acțiunii jos, în rindu- 
rile tineretului, acolo unde se află 
marea masă. înaintea alegerilor or
ganelor sportive sindicate, la colec
tivul Flamura roșie Comerț alimen
tar Timișoara nu activau decit 400 
membri, iar încasarea cotizațiilor 
se făcea defectuos, în „asalt" și, în 
gene-M, nu reușea să-și atingă sco
pul. Acum, acest colectiv se roate 
mîndri cu un număr de 1.200 de 
membri care își plătesc cotizațiile 
la zi. Bune rezultate în munca de 
strîngere a cotizațiilor și de înscri
ere de noi membri s-au obținut și 
la colectivele Progresul Timișoara 
si Locomotiva Complexul C.F.R. 
Timi'oara. Sînt și multe colective 
sport've din mediul sătesc un'’’ 
munca de strîngere a cotizațiilor se 
află printre preocupările cele mai 
de seamă. De pildă, la două dintre 
cole'five'*' soortive sătesti din raio
nul Tg. Ocna, Recolta Dofteana și 
Recolta Oituz, consiliile respective 
de conducere se preocupă îndea
proape de problema cotizațiilor. A- 
sem»nea exemple sînt foarte nume
roase.

Buna gospodărire a fondurilor 
provenite din cotizații a înlesnit 
multor colective să-și îmbunătă
țească baza materială. Au fost con
struite astfel diverse instalații spor-

Mai multă atenție Sață de campionatul 
republican de poliatlon G. M. A.

’ Pe întreg cuprinsul patriei 
:noastre se desfășoară în prezent 
’întrecerile din faza pe oraș și 
raion a campionatului republican 

■de poliatlon G.M.A. Coresponden
tul nostru regional din Bacău ne 
anunță că zilele trecute s-au des
fășurat pe stadionul Libertății 
din Bacău întrecerile din etapa

■ orășenească a eampionatu’aii re
publican de poliatlon G.M.A. La 
aceste întreceri au participat, din 
păcate, mult mai puțini concuren- 
ți decît în anul trecut, deși co
lectivele din oraș au mari posibi
lități de mobilizare. In total s-au 
întrecut șapte băieți și trei fete. 
'O serie de colective sportive, ca 
‘Flamura roșie Partizan. Locomo- 
■tiva. Constructorul și Avîntul. 
tsubapreciind această importantă 
'competiție, n-au trimis nicî un 
«concurent. Totuși, cei prezenți au 
«dovedit o pregătire tehnică și fi- 
>zică mulțumitoare. Cele mai bune 
irezultate au fost obținute de Ce-
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five, au fost amenajate și reame- 
najate terenuri sportive și s-au 
adus numeroase îmbunătățiri baze
lor sportive existente.

Sînt însă și unele colective spor
tive care privesc încă cu ușurință 
problema muncii administrativ-fi- 
nanciare. Astfel, la colectivul Con
structorul Tg. Mureș sînt peste 500 
de membri, dar numai 200 dintre 
ei au cotizația achitată la zi. Deși 
colectivul a ținut pînă acum mai 

multe adunări generale, în nici una 
dintre acestea n-a fost discutată 
problema cotizațiilor, lucru care a- 
rată clar că activiștii acestui colec
tiv sportiv nu sînt interesați în bu
na gospodărire a activității colec
tivului. Situația nu este mai bună 
nici la colectivul Progresul Tg. Mu
reș, unde dintr-un număr de 1910 
membri, doar 485 și-au plătit coti
zațiile. Uneori se mai practică și 
altfel de „metode". De pildă, tov. 
Ana Gali, președinta comitetului 
sindical cooperație Tg. Mureș, s-a 
„ocupat" atît de bine de strîngerea 
cotizațiilor în cercul sportiv din 
care face parte, încît banii s-au... 
volatilizat și au trebuit să treacă 
mai apoi multe luni pînă ce au fost 
puși la loc. Sub așteptări se prczii 
tă munca administrativ-financiară 
și la colectivele I.R.T.A. și 
Locomotiva Atelierele „16 Februa
rie" din Cluj. Nu este întîmplător 
faptul că în toate aceste colective 
activitatea sportivă de mase nu s-a 
dezvoltat. In alte locuri, activiștii 
sportivi muncesc de așa natură, 
încît îndepărtează pe sportivi de 
colectiv și, implicit, de datoria fi
rească de a cotiza la zi. Așa se în- 
timplă, de pildă, în comuna Hele- 
giu, raionul Tg. Ocna, unde preșe
dintele colectivului sportiv Recolta,
I. Busuioc, refuză să înmîneze car
netele de membru unui număr de 80 
de țărani muncitori nou înscriși în 
colectiv, pe motiv că nu are timp 
să le— completeze. La fel și în co
muna Agăș d:n raionul Moinești, 
unde profesorul de educație fizică 
Gh. Apostolescu, însărcinat de con
siliul colectivului cu munca admi
nistrativ-financiară, adoptă aceeași 
atitudine ca și tov. Busuioc.

Consiliile colectivelor sportive 
trebuie să fie conștiente de însem
nătatea muncii administrativ-finan- 
ciare pentru bunul mers al activi
tății sportive. Un colectiv sportiv 
în care munca de strîngere la zi 
a cotizațiilor și de înscriere de not 
membri se duce în mod planificat, 
constituind o preocupare permanen
tă a consiliului colectivului și a 
comitetelor de cerc, va obține și 
rezultatele așteptate în direcția dez
voltării activității de mase. Iată de 
ce consiliile colectivelor sportive au 
datoria de a reorganiza de îndată 
activitatea resoartelor adminîstra- 
tiv-financiare acolo unde este ca
zul, precum și de a intensifica a- 
ceastă muncă acolo unde s-a obți
nut pînă acum rezultate pozitive. 
Cotizația este nu numai o datorie 
de onoare pentru sportiv, dar și un 
prilej de strîngere a legăturilor 
care trebuie să existe între sportiv 
și colectivul sportiv. Pentru colec
tivul sportiv, cotizațiile sînt o sur
să importantă de venituri, un mijloc 
de îmbunătățire a bazei materiale. 
Să depunem deci toate străduințele 
pentru a obține cît mai multe suc
cese în privința muncii administr 
tiv-financiare din colectivele spor
tive.

zar Pîslaru (Progresul), care a 
obținut Ia tir 70 puncte și la 
cursa cu obstacole 56,2 sec. La 
fete, primele două locuri au fost 
ocupate de Eugenia Grigoraș (FI. 
roșie mixt) și Elena Parascănescu 
(Știința). Concurenții clasați pe 
locurile 1 și 2 se pregătesc acum 
pentru etapa regională.

In regiunea Craiova. comisia 
regională G.M.A., muncind cu per
severență, a reușit să facă din 
întrecerile din cadrul campionatu
lui republican de poliatlon G.M.A. 
o competiție de mase rezervată 

purtătorilor insignei G.M.A. gr. I. 
Prin concursurile de poliatlon 
G.M A. organizate de colective 
sportive, cît și prin etapele de o- 
raș și raion, s-a reușit angrenarea 
unui număr însemnat de tineri 
purtători ai insignei G.M.A. gr I 
care, cu acest prilej, și-au trecut 
majoritatea normelor pentru insig
na G.M.A gr II. In raionul Cara
cal, de pildă, au participat la 
concursurile de poliatlon G.M.A. 
187 tineri și tinere. De as menea, 
în raionul Calafat s-au întrecut

73 u venit din cele mai
* ‘îndepărtate coifuri 

ale tării... Și pină în a- 
ceastă luminoasă dimi
neață de iulie, mulțl 
dintre ei nu văzuseră 
încă marea. In tren, 
s-au cocoțat pe geaman
tane sau si-au vîrît ca
petele printre ceilalți 
călători. înghesuiți la 
geamurile vagonului, și 
au reușit s-o zărească. 
Atunci, au rămas pen
tru o clină uimiți. Na 
și-o închipuiseră chiar 
atît de... msfîrșită. atît 
de albastră și atît de 
liniștită...

Sînt mai multi elevi 
și eleve care merg în 

^tabăra de la Costinești 
organizată de Ministerul 
Invăfămîntului. Vorbesc 
tot timpul. Iși fac pla
nuri pentru vacantă. Cum 
or să se joace, ce or 
să facă pe plajă, cam 
cite scoici or să adune. 
Cite unul, mai mărișor, 
întreabă: „Da sport o 
să facem?".

Și iaiă-i ajunși. In 
gara Costinești au fost 
Intîmpinați de directorul 
taberei, profesor loan 
Dinu, apoi s-au dus în 
tabără, și fiecare, oricît

Spartachiada sindicală
întrecerile finale pe asociații

Au început întrecerile finale pe 
asociații din cadrul Spartachiadei 
sindicale. Sîmbătă și duminică, 
multe orașe din țară au găzduit 
întreceri din cele mai disputate. 
La București, Ploești, Arad, Iași, 
Sinaia, Lupeni, Sighișoara, etc., 
șapte asociații sportive au organi
zat întrecerile din cadrul penulti
mei etape a spartachiadei. La a- 
ceste concursuri au participat, pe 
lingă echipele clasate pe primele 
locuri în etapa intercolective pe lo
calități, și cele mai bune formații 
ale asociațiilor respective..

Consiliul central al asociației 
Locomotiva și-a organizat întrece
rile finale de volei pe terenul din 
incinta stadionului Giulești. Timp 
de trei zile echipele colectivelor 
Locomotiva complexul C.F.R. Cra-

85 participanți, în raionul Corabia 
10 participanți, iar în orașul Cra
iova 289 concurenți, dintre care 
57 fete.

In regiunea Craiova mai există 
însă și astăzi colective sportive 
și raioane care nu dau suficientă 
importanță campionatului republi
can de poliatlon G.M.A. Va fi ne
cesar ca membrii comisiilor raio
nale de control G.M.A. din regiu
nea Craiova să manifeste mai 
multă preocupare față de îndru
marea și controlul colectivelor 
sportive în ceea ce privește buna 
desfășurare a campionatului repu
blican de poliatlon G.M.A.

In colectivele sportive din orașul 
Ploești nu se poate vorbi despre 
o suficientă activitate pe linie de 
G.M.A. Mai mullt dieeît atît, cam
pionatul republican de poliatlon 
G.M.A. din anul acesta a fost ne
glijat aproape complet de către 
colectivele sportive din acest 
oraș.

de ocupat era cu despa
chetatul și aranjarea lu
crurilor, tot și-a făcut 
timp să dea o fugă pînă 
la țărm. Plaja a răsunat 
de rtsetele lor și de gă
lăgia pe care o făceau, 
bălăcindu-se în apă.

Astfel a trecut prtma 
zi de vacanță... Repede, 
prea repede chiar. De 
altfel, și celelalte zile 
s-au scurs tot așa de re
pede. Așa se întîmplă în 
vacanță! Ți se pare că 
timpul trece prea iute. 
Și totuși cit de frumos 
ți-l petrecil

Dimineața, pe plajă, 
nisipul cald te îmbie să 
te întinzi la soare. Dar 
nu poți sta mult timp 
așa! Marea te cheamă cu 
valurile ei înspumate. Și 
tntre nisip șl mare, orele 
se scurg una cite una, 
fără să bagi de seamă.

După-amiaza, terenul 
de sport este luai pur șl 
simplu cu asalt. Fotba
liștii, în frunte cu Ion 
Schultez, elev la școala 
profesională metalurgică 
din Oradea și inter stin
gă tn echipa selecționată 
a taberei, se duc la an
trenament. Peste cîteva 
zile susțin doar un meci

cu tabăra de la Vasi'.e 
Roaită și vor să se afir
me cu orice preț. Dincoa
ce, pe terenul de volei, 
două echipe selecționate 
din tabără iși dispută 
cu înverșunare o par
tidă. Avantajul eșfe cînd 
de partea selecționatei 
Aradului, cînd de partea 
selecționatei Bucureștiu- 
tui. Tinerii jucători sînt, 
clteodaiă, cam... nervoși, 
dar eleva Ioana Tănase 
de la școala profesională 
21 Construcții București, 
arbitrul acestui joc, reu
șește să-i cheme la or
din0.

In întreaga activitate, 
sportivă a taberei de cel 
mai mare succes s-a bu
curat campionatul de 
handbal redus. Ai fi zis 
că se dispută cine știe 
ce mare competiție, pri
vind ardoarea cu care. 
Iși disputau copiii fie
care joc. „Gareria" se
lecționatei Ploeștiului 
sărea în sus de bucurie 
cînd elevul Mircea Poto
pea marca un gol și 
nu-și ascundea amără
ciunea atunci cînd loan 
Pecican, elev la școala 
profesională nr. 2 din

iova. Locomotiva CTFT I Bucu
rești, Locomotiva C.T.F.T. II Bucu
rești, Locomotiva Atelierele C.F.R. 
Palas Constanța, Locomotiva Ate
lierele Navale Giurgiu și Locomo
tiva Grivița Roșie București, la 
băieți, Locomotiva C.T.F.T. Bucu
rești, Locomotiva C.F.R. Palas 
Constanța, Locomotiva Gara de 
Nord și Locomotiva M.C.F. Bucu
rești Ia fete, și-au disputat cu în
suflețire întâietatea.

La băieți, întrecerile au fost dîr- 
ze si s-au ridicat uneori la un bun 
nivel tehni" Voleibaliștii feroviari 
din Craiova, formînd un lot omogen 
și fiind în vervă de joc, au reușit 
să cîștige toate meciurile susținute 
și astfel să se situeze în fruntea 
clasamentului.

Pe celelalte locuri s-au clasat, 
în ordine: Locomotiva C.T.F.T. I 
București, Locomotiva Palas Con
stanța, Locomotiva Atelierele Na
vale Giurgiu, Locomotiva C.T.F.T. 
II București și Locomotiva Grivița 
Roșie.

Jocurile feminine au prilejuit 
partide spectaculoase. Formația 
Ministerului C.F.R. a reușit să 
obțină primul loc în clasament, 
fiind urmată, în ordine, de Loco
motiva Gara de Nord, Locomotiva 
Palas Constanța și Locomotiva 
C.T.F.T. București.

Festivitatea de închidere a jocu
rilor a avut loc duminică pe sta
dionul Giulești.

Astfel de întreceri, care au fă-

Spartachiada sindicală la natație
Zîlele acestea, în Capitală ca 

și in restul țării vor avea loc 
concursuri de înot în cadrul Spar, 
tachiadei sindicale, faza pe aso
ciație. Astfel,Ia ștrandul Tineretu
lui din Capitală asociația Știința 
își va organiza competiția 
miercuri 10 și joi 11 august. La 
întreceri vor participa sportivi ai 
asociației Știința din București, 

Arad, înscria un punct 
pentru selecționata Ara
dului. In schimb, strigau 
atuncea arădanii!

Se mai opreau cîteoi 
dată cetățenii pe margi
nea terenului. Veneau a- 
trași de zgomot. Priveau- 
curioși o clipă și apoi 
zîmbeau. Erau atît de 
plini de viață și atît de 
voioși copiii, că nu pu
teai să nu zîmbeștil

Și astfel se apropia 
seara. Iată cit de re
pede trece o zi de va
canță. După două săp- 
tămînl, copiii, cu fețele 
bronzate de soare, cu 
ochii strălucitori de bu
curie, au plecat fiecare 
spre casele lor. purtînd 
cu ei minunate amintiri 
din vacanța petrecută pe 
malul mării. La rîndul 
lor, membrii colectivului 
de conducere a taberei 
(director prof. Ioan Di
nu. administrator D. Mi- 
cu și medic dr. Simona 
Neguș), au păstrat în i- 
nimi satisfacția de a fi 
reușit să asigure copii
lor o vacanță plăcută.

A. CALIN

cut să răsune de aplauze terenu
rile de volei Trestul 3 și Locomo
tiva din orașul Ploești, au fost or
ganizate de consiliul central al 
asociației Flacăra. In finala pe aso
ciație s-au calificat opt echipe mas
culine și patru echipe feminine. 
Corespondentul nostru, Florian^ 
Albu, ne relatează că jocurile au 
fost aprig disputate, fiind urmărite 
de un numeros public spectator. 
La capătul celor trei zile de între
ceri, formațiile feminină si cea mas
culină ale colectivului Flacăra din 
Ploești au reușit să obțină victo
ria.

Este demnă de evidențiat contri
buția pe care a adus-o comisia 
orășenească de volei care a spri
jinit în mod practic organizarea 
în cele mai bune candițiuni a com
petiției și a mobilizat un corp de 
arbitri competenți, asigurînd astfel 
buna desfășurare a jocurilor. Pri
melor echipe li s-au decernat pre
mii și plachete iar celelalte forma
ții au primit tricouri. pantofi de 
tenis și alte lucruri necesare acti
vității lor viitoare.

Pe poligonul Metalul din Arad 
s-au desfășurat concursurile finale 
de tir ale asociației Flamura roșie, 
la care au participat 44 de concu
renți dintre care II femei. Partici- 
panții s-au întrecut la proba 3x20 
armă sport. Primele locuri în cla
sament au fost obținute de Elisa- 
beta Popovici (Arad) 507 p. și Vic
tor Mărgineanu (Cluj) 515 p.

Cluj, Timișoara, Craiova, Galați, 
și Tg. Mureș.

La Cluj, în zilele de 12, 13 și 
14 august, aceeași competiție se 
va desfășura în cadrul asociații
lor Locomotiva și Voința, ambrfe 
asociații și-au început din timp 
pregătirile în vederea bunei des
fășurări a acestor întreceri.



O mare coi
S-a încheiat a doua ediție a 

campionatelor europene feminine 

pe 
a 

de 
au

de canotaj academic. Concurentele 
sovietice se întorc în patria lor cu 
cinci titluri de campioane europe
ne. Este pentru a doua oară cînd 
ele realizează această performanță. 
Rezultatele obținute la Snagcv 
demonstrează cu tărie înalta clasă 
a canotoarelor sovietice. Acest lu
cru este dovedit și de diferențele 
considerabile realizate, cu excepția 
probei de simplu, de primele cla
sate față de sportivele clasate 
locul II. Concurentele la ediția 
doua a Campionatelor europene 
canotaj academic au căutat și 
reușit să învețe mult din avansata 
experiență a sportivelor sovietice. 
De altfel, întreaga desfășurare a 
campionatelor a avut loc sub sem
nul unei strînse prietenii între 
sportivele participante și al unui 
permanent schimb de experiență 
nu numai între sportive ci și între 
antrenori, organizatori și chiar me
dicii sportivi ai loturilor, care au 
avut prilejul să discute împreună 
o serie de probleme medico-spor
tive specifice canotajului academic 
șî să-și dezvăluie reciproc conclu
ziile în aceste probleme.

După comportarea avută în cursul 
campionatelor europene, noi ne pu
tem mîndri cu sportivele noastre 
și cu progresul realizat în această 
ramură a canotajului. Pentru locu
rile secunde existau, în fiecare pro
bă, pretendente redutabile: ceho
slovacele Și olandezele la 4-j-l 
rame, maghiarele și franțuzoaicele 
la 4-f-l vîsle, cehoslovacele și au- 
striecele la dublu și echipajele 
R. P. Ungare și R. Cehoslovace, 
clasate pe locurile III și IV la 
8+1. Cu toate acestea, reprezen
tantele noastre, în toate aceste 
patru probe, au depus eforturi deo
sebite, au pus în valoare tot ceea 
ce acumulaseră în antrenamente și 
concursurile anterioare, au luptat 
așa cum poate lupta numai un 
sportiv însuflețit de o adîncă dra
goste pentru patrie, de o nestăvi
lită dorință de a reprezenta cu 
cinste cu’oiile țării 
reușit să-și învingă 
clasîndu-se în toate

sale, și au 
adversarele, 

aceste patru

Echipajul de 8+1 al țării noastre a reeditat performanța de 
la campionatele de anul trecut, clasindu-se pe locul al doilea.

In fotografie, Samuel Baranyi, președintele Comisiei de organi
zare, înmînează sportivelor noastre medaliile de argint.

(foto M. BANUȘ)

/?.
doilea examen intema- 
acest an înaintea cam- 
europene ce se vor des- 
țara noastră în luna

După întîlnirea de tir R. P. Romînă
Trăgătorii noștri au trecut cu 

succes al 
țional din 
pionatelor 
fășura în
septembrie; ei i-au întrecut la o 
diferență apreciabilă pe reprezen- 
tainții tirului bulgar, obțlnînd per
formanțe bune.

„Taleriștii" noștri, care în a- 
ceastă perioadă și-au continuat 
antrenamentele (aceasta fiind o 
probă mai nouă la noi, necesitînd 
deci antrenamente mai intense), au 
arătat un mare progres. Ei și-au 
întrecut cu 32 puncte performan
țele pe echipe pe care le-au reali
zat la întîlnirea 
Ungare, precum 
individuale prin: 
Bumb, 5 puncte 
2 puncte Ion Gheorghiu și un punct 
Ion Dumitrescu. De asemenea, la 
proba de skeet (talere aruncate

cu formația R.P. 
și performanțele 
6 puncte Gavrila 

Marcel Vasiliu,

tată un aspect din cursa de schif simplu, in care Roza Ciumakova (U.R.S.S.) a reușit să ciștige 
pentru a doua oară titlul de campioană a Europei (foto M. BANUȘ)

probe pe locul II, după echipajele 
Uniunii Sovietice. In probele de 
dublu și 8+1, reprezentantele 
noastre au reușit să-și creeze de-a 
lungul traseului, un avantaj mai 
consistent; la 4+1 rame șl 4+1 
vîsle însă, lupta cu echipajele ad
verse s-a dus pînă pe ultimii me
tri, între locurile II și III existînd 
diferențe de zecimi de secundă. Și 
este ușor de închipuit cît dinamism, 
cîtă spectaculozitate oferă o astfel 
de cursă și cît de... exploziv s-a 
manifestat entuziasmul miilor de 
spectatori, atunci cînd arbitrii de 
sosire au confirmat locul II ocu
pat de echipajele noastre în aceste 
probe. Este un succes remarcabil 
al canotajului nostru academic fe
minin, un succes care trebuie con
solidat și dezvoltat în viitor...

Un succes la fel de lăudabil l-au 
înregistrat organizatorii concursu
lui ; concurentele, ca și conducă
torii de loturi, oficialii și ziariștii 
străini au elogiat unanim modul 
în care a fost organizată cea mai 
importantă competiție de canotaj 
academic feminin a anului.

din turn) individual, au întrecut 
tot cu 6 puncte pe cea de la me
ciul cu reprezentativa R.P. Ungare, 
prin Șerban Țuculescu. Un rezul
tat remarcabil (113 p.) a obținut 
la această probă și Ion Albescu, 
trăgător care se antrenează de 
foarte puțină vreme la proba de 
skeet.

O cauză care a făcut ca trăgă
torii noștri de armă liberă cali
bru redus să nu reediteze aceleași 
performanțe pe care le-au realizat 
cu o lună în urmă la întîlnirea 
cu reprezentativa R. P. U., este 
și aceea că în această perioadă ei 
au întrerupt antrenamentele.

Pînă la campionatele europene 
ei vor trebui să facă 
intense pentru ca la 
competiție să fie în 
formă.

T-’J-vătorii bulgari

antrenamente 
această mare 
maximum de

s-au prezen
tat foarte bine, reușind la probele

O victorie a canotajului feminin
Este oare canotajul un sport pen

tru femei?
Unduirea frumoasă a corpului în 

barca netedă ca sticla, nu prezintă 
oare pericolul de a distruge ceea 
ce se crede că este mai frumos în 
el: finețea, grația?

De ani de zile ascult și citesc a- 
semenea întrebări și altele asemă
nătoare.

Sînt multe lucruri care nu se 
pot explica prin cuvinte. Ele tre
buie văzute, trăite, pentru a fi în
țelese, pentru a li se putea simți 
adevărata valoare.

Cea de a doua ediție a campio
natelor europene feminine de ca
notaj academic, care s-a desfășu
rat în aceste zile pe frumosul lac 
Snagov, a reunit 21 de echipaje 
feminine din 10 țări europene. Ța
ra mea a fost reprezentată de un 
echipaj de 4 \-l rame, care s-a 
străduit să obțină un rezultat cît 
mai bun, dar a trebuit să cedeze 
în fața puternicelor echipaje ad
verse.

Primirea călduroasă, organiza
rea excelentă și atmosfera cu ade
vărat sportivă în care s-au desfă
șurat întrecerile acestui campionat 
ne-au făcut să părăsim Snagovul 
cu multe impresii frumoase. Ne 
vom bucura dacă ni se va da pri
lejul de a ne revanșa față de ca
notorii și canotoarele din R.P.R. 
pentru frumoasa găzduire pe care 
ne-au acordat-o, cu prilejul cam
pionatelor europene de canojaj a- 
cademic, care se vor desfășura in 
anul viitor la Bled, în Iugoslavia.

Revenind la întrebarea pe care 
o ridică primele rînduri ale ace
stui scurt articol, pot răspunde- 
că și acest campionat ne-a con
firmat netemeinicia unor păreri du
pă care canotajul n-ar fi un sport 
pentru femei.

Acei care au văzut înainte și 
după cursă pe Ciumakova, pe Si- 
ka, echipajul de 8+1 al R.P.R. sau 
oricare alt echipaj, s-au putut con
vinge de adevărul pe care-l sus

de armă liberă calibru redus să 
realizeze patru noi recorduri repu
blicane, dintre care trei pe echipe 
( la 
rî și 
unul 
chi) 

ca I 
au 
cu < 
ții

poziția picioare, la 3x40 focu- 
la proba de meci englez) șî 
individual (la poziția genun- 
prin Ivan Toșkov.

,Taleriștii“ bulgari, deși plecau 
favoriți în întrecerea pe echipe, 
fost învinși de taleriștii noștri 
o diferență de 5 puncte. Oaspe- 
noștri au reușit în această în- 

tîlnire, unde s-au făcut clasamente 
pe echipe și individual, să cuce
rească un singur
I. Antonov

Valentin Petrov 
tului bulgar ne-a 
terminarea întîlnirii, că echipele 
noastre, atît cele de armă liberă 
calibru redus cît și cele de talere, 
sînt foarte bune. „Trăgătorii bul
gari au avu’ foarte multe lucrurt 
de învățat de la prietenii lor ro

loc întîi, prin

conducătorul lo- 
declarat. după

țin adepții canotajului feminin.
Pe lacul Snagov, canotajul aca

demic feminin și-a cîștigai definitiv 
locul ce i se cuvine în marea fa
milie a sporturilor.

BOSKO STANISICI 
redactor al ziarului „Sport" din 

Belgrad

CITEVA DECLARAȚII

GASTON MULLEGG, președinte
le FISA: „A fost o competiție din 
cele mai frumoase la care am asi
stat în ultima vreme. Mulțumesc 
organizatorilor — pentru munca 
depusă, arbitrilor — pentru felul 
cum și-au făcut datoria, publicului 
— pentru interesul manifestat și 
entuziasta participare. Canotoare
le sovietice și-au reconfirmat va
loarea. Un salt valoric excepțional 
au reușit reprezentantele Romlniei. 
Ele m-au impresionat in special în 
finiș, cînd au decis in favoarea lor 
patru întreceri pentru locul II".

HEINZ DOSE, președinte al co
misiei Centrale de Sporturi Nau
tice din R. D. Germană: „A fost 
o competiție de succes. Echipele 
romîne au arătat un finiș excelent. 
Dacă reușesc să meargă și pe toată 
durata parcursului la nivelul teh
nicii pe care o arată în final, vor 
fi greu de învins în Europa. O men
țiune pentru buna organizare".

TAMARA STOLEAROVA. șefă 
de ramă a echipajului de 8+1 al 
U.R.S.S.: „Trebuie să mărturisesc 
că am încercat din plin emoția con
cursului; și aceasta, mai ales din 
cauză că echipajul romîn se ară
tase foarte puternic la ultimele an
trenamente, la care l-am urmărit- 
In cursă, romincele nu s-au dez
mințit și — pe prima parte a în
trecerii — am fost nevoite să ne 
întrebuințăm mult, pentru a ne 
distanța de ele.

Reprezentantele R.P-R- ne-au si
lit să mergem cu un stroc neobiș
nuit de ridicat".

de vedere, 
de vedere 
Petrov a 
trăgătorii

P. Bulgaria
mîni, atît din punct 
tehnic cît și din punct 
organizatoric". Valentin 

. ținut să sublinieze că 
bulgari au fost entuziasmați de 
frumoasa primire care li s-a fă
cut și de buna organizare a me
ciului. întîlnirea prietenească des
fășurată timp de cinci zile pe po
ligonul Tunari a constituit un 
schimb de experiență foarte util, 
care va ajuta pe trăgătorii bulga
ri și pe cei romîni în pregătirea 
lor viitoare. Valentin Petrov a ți
nut să mulțumească, în numele 
delegației bulgare, tuturor acelora 
care au contribuit la reușita ace
stei întîlniri sportive prietenești.

Cît privește organizatorii, trebuie 
spus că ei au reușit să asigure cele 
mai bune condițiuni de desfășurare 
acestei întîlniri internaționale.

ISABELA MARDARESCU

In campionatul 
republican de polo)

Duminică, în Capitală s-au jucat» 
£ partide în cadrul campionatului re— 
? publican de polo pe apă, catego
riile A și B.

In categoria A, cele șase echipe— 
Știința Cluj, Progresul București,; 

^Constructorul Oradea, Știința j 
București, Metalul Cîuj și Flamu-t 

, ra roșie Timișoara, singurele echi-*' 
>pe rămase cu efectivele complete— 
au fost programate la București ș£I 

'Oradea.
In cuplajul desfășurat la ștran

dul Tineretului din Capitală, înv 
prima partidă cele două echipe: 
„Știința", din București și Cîuj,. 
au furnizat un joc de toată frumu-j 
sețea, care i-a entuziasmat pe ceil 
prezenți. Mai rutinați, studenții dini 
Cluj și-au adjudecat victoria cu: 
scorul de 4-2. Bucureștenii au gre
șit tactic în prima repriză, „ple-- 
cînd” prea mult în ofensivă și ne-.- 
glijînd linia de fund. După pauză,, 
ei au schimbat tactica punînd ac
centul pe defensivă și... n-au mai* 
primit nici un gol. Oricum, întîi— 
nirea lor a constituit o reușită pro
pagandă pentru jocul de polo. AU 
doiîea joc a opus echipele Progre
sul București și Metalul Cluj. Echi
pele și-au împărțit perioadele de- 
superioritate. In prima repriză 
bucureștenii au condus cu 3-1, dar- 
cu puțin timp înainte de fluierul’ 
final au fost egalați. In sfîrșit, la- 
Oradea, Constructorul din locali
tate a întrecut Flamura roșie Timi
șoara

De 
afară 
pelor 
locuri 
mentului, fiind amenințate cu re
trogradarea (anul acesta vor retro, 
grada trei echipe). De aceea, ur
mătoarele lor meciuri suscită un 
interes deosebit. Va fi interesant 
de urmărit care 
pe va reuși să 
locuri.

In categoria
se. desfășoară aproape după pro
gramul inițial, s-au disputat jocu
rile etapei a II-a a returului cu 
excepția celui de Ia Tg. Mureș, 
care a fost amînat. Cele două pre
tendente la primul loc. Locomo
tiva Cluj și Voința Timișoara, au 
întrecut 1'a scor pe Știinta Timi
șoara (11-0) și respectiv Flamura 
roșie Lugoj (12-0). Este limpede 
că amîndouă echipele sînt preocu
pate să-și îmbunătățească, pentru 
orice eventualitate golaverajul. Re
zultatele jocurilor înregistrate în 
cele două etape ale returului n-au 
adus nici o modificare în clasa
ment. De reținut prima victorie 
obținută de Progresul' Cluj, ultima 
clasată, în dauna feroviarilor din 
Timișoara (6-1). Iată care este si
tuația 
gorii:

(în continuu regres) cu 3-2. 
remarcat este faptul că, în 
de Știința Cluj, restul echi- 
programate duminică ocupă 
în partea a doua a clasa-

dintre aceste echi- 
evite Ultimele trei

B, unde meciurile

actuală în cele două catou

CATEGORIA A
C.C.A. 8 8 0 0 83: 8 16
Progr. Tg. Mureș 7 6 0 1 52:12 12
Dinamo Buc. 7511 46:23 11
Știința Cluj 9513 44:28 11
Tîn. dinamovist Buc. 7 5 0 2 28:19 10
FI. roșie Tim. 10 3 1 6 20:54 7
Constr. Oradea 8 2 2 4 W:44 6
Progresul Buc. 10 1 3 6 19:44 5
Metalul Cluj 11 1 3 7 20:62 5
Știința Buc. 9117 17:53 3

CATEGORIA. B

Locomotiva Cluj 9900 67:11 18
Voința Timișoara 9801 92:21 16
Voința Tg. Mureș 8602 48:22 12
FI. roșie Lugoj 9414 43:47 9
Știința Timișoara 9 3 0 6 20:60 6
Voința Oradea 8 2 1 5 26:51 5
Locom. Timișoara 9 1 0 8 24:56 2
Progresul Cluj 9 10 8 19:71 2

din categoria ACele șase echipe 
își vor continua activitatea, pînă la 
reîntoarcerea reprezentativei noas
tre de la Varșovia, după următo
rul program: 11 august — Cluj: 
Știința — Progresul Buc.; Bucu
rești: Știința — Constr. Oradea; 
14 august — Cluj: Știința — Con
structorul Oradea: București: Pro
gresul — FI. roșie Timișoara; 
Cluj: Metalul — Știinta Buc.; 18 
august — Timișoara: FI. roșie — 
Știința Cluj: Cluj: Metalul — Con
structorul Oradea; București; Ști
ința — Progresul Buc.; 24 au
gust — Cluj: Știința — Metaîul 
Cluj; Timișoara: FI. roșie — Ști
ința Buc. Rezultatul partidei din
tre Constructorul Oradea — Pro
gresul București nu este trecut 
în clasament deoarece comisia cen
trală de natație nu l-a omologat 
încă (bucureștenii nu s-au prezen
tat la joc).

Tot joi 11 august. în categoria 
B se dispută meciurile etapei a 
III-a a returului: Voința Tg. Mu
reș — Voința Tim.; Voința Ora-* 
dea — Locom. Cluj; știința Tim.— 
Progr Cluj; Locom. Tim. — FI. r# 
Lugoj.
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Șase zile de întreceri la tenis de masă in sala Palatului Culturii 
și Științei din .Varșovia

T-— FORMIDABILI
_x.a exclamat japonezul Tsunoda, în 
i momentul cînd mingea trasă de 
1 Reiter lovea colțul mesei, ricoșjnd 
’într-o traiectorie ciudată, sub pri- 
'.viri'le neputincioase ale lui Posej- 
pal și Stipek... Era cel de al 21-lea 

/punct al cuplului nostru în setul 
(decisiv din meciul de dublu băr- 
ibați !

Valorosul jucător japonez Tsu
noda, care se afla încă sub im

presia dramaticei întîlniri, nu eco- 
inomisea superlativele la adresa lui 
Reiter și Gantner.

—. „Sincer să vă spun — ne-a 
declarat Tsunoda — nu dădeam 
romînilor șanse prea mari în a- 
ceastă finală. Cunoșteam valoarea 
lui Stipek, mai ales la jocul de 
„dublu", ■ probă la care este de 
altfel și campion mondial. „Sfânga- 
ciul" Posejpal l-a secondat bine 
de-a lungul concursului, așa că cei 
doi cehoslovaci erau favoriți în fi
nală. Odată în plus, însă, am pu
tut să mă conving că dîrzenia și 
puterea de luptă răstoarnă multe 
calcule!... Să remontezi de la 18,—7 
și să cîștigi cu 29—27, este mai 
mult decît formidabil, iar cei doi 
reprezentanți ai R.P.R. care au fă
cut acest lucru, au, fără îndoială, 
„ștofă" de campioni !...

AȘ PUTEA CÎȘTIGA ALATURI 
DE ANGELICA ROZEANU 

1 CAMPIONATUL MONDIAL

...De două ori învingător la sim
plu bărbați și dublu mixt, ceho
slovacul Stipek, pare mulțumit de 
performanțele realizate la Varșo
via.

— La dublu bărbați — ne-a spus 
el — victoria cuplului romîn a fost 
pe deplin meritată. Reiter și Gant-

Matei Gantner

VARȘOVIA, 7 (prin telefon de 
Ia trimișii noștri T. Vornicu și
I. Manoliu). — Notează, te rog, 
sumele acesta : Pruszkowski Krzi- 
iziof. Cine-i Pruszkowski ? E un 
•uști de 12 ani. Un băiat cu părul 
>lond care îi cade mereu pe frun
te, cu năsucul în vînt. L-am în- 
tîlnit la atletism și la natație, în 
Iribunele concurenților, pe la ca
bine, la juriu, la start, pretutindeni. 
Firește. m:-a atras atenția. L-am 
întrebat cine este și am aflat că-i 
liul lui Ștefan Pruszkowski, un ce
lebru atlet polonez, din vremea 
|ui Kuszocinski, specialist în a- 
lergări de 5 și 10 km. și... 400 
ui. garduri. Micul Pruszkowski 
este și el sportiv și încă unul 
iespre care au scris ziarele deși, 
iupă cum am spus, are doar i2 
ini. Este campionul de schi-fond 
>1 Varșoviei la categoria copii, 
rindînțeles.

Odată cu începerea întrecerilor 
tportive din cadrul Festivalului 
fi-a pus în gînd să realizeze o 
performantă puțin obișnuită : să 
obțină autografele tuturor învin
gătorilor din probele de atletism 
fi natație. De o perseverență că
reia nu i-au putut rezista nici 
cei mai zeloși resp.onsabili de or- 
iine, micul Krzisztof a reușit să 
obțină toate autografele învingă
torilor, de la Grigafka, primul me
daliat al concursului de atletism 
și pînă la Cernobai care a fost 
premiat sîmbătă seara. Pe acesta 
din urmă l-a „vînat" chiar în 
momentul cînd cobora de pe po
dium. Aici, în carnetul lui, am 
găsit și semnătura Iolandei Balaș, 

ner ne au dominat net în seturile 1 
și 5 și au luptat extraordinar în 
setul 4. In plus, asociația „cau- 
ciuc-burete“ la perechea romînă 
este extrem de incomodă pentru 
adversar, fapt relevat clar, de alt
fel, în timpul meciului. Despre 
Angelica Rozeanu s-a scris atât 
de mult, încît orice aș spune, n-aș 
face decît să repet. Doresc să fac 
„pereche" cu Angelica Rozeanu la 
Campionatele mondiale de la To
kio și cred, fără să mă acuz de... 
modestie, că am cîștiga... Dar 
campioana dvs. este atît de soli
citată, încît fără îndoială, gîndul 
meu este greu de realizat!

Ce pronosticuri dau pentru cam
pionatele mondiale ? Cred într-o 
reabilitare a paletei „cauciuc" și, 
în consecință, într-o victorie euro
peană în proba de „simplu băr
bați". Mă refer numai la proba de 
„simplu bărbați", pentru că la 
„simplu femei" nu poate fi cam
pioană altcineva decît Angelica Ro
zeanu !...“
JUCĂTORII DE TENIS DE MASA 
DIN R.P. CHINEZA SE AFIRMA 

DIN CE ÎN CE MAI PUTER
NIC!

Aceasta a fost părerea unanimă 
a sportivilor de la Varșovia, în co
mentariile făcute asupra succeselor 
jucătorilor din R.P. Chineză. Lo
curile 2 și 3 la simplu bărbați, lo
cul 2 la dublu mixt, locurile 3 și 
4 la simplu femei, reprezintă o 
confirmare pentru reprezentanții 

R. P. Chineze, țară în care tenisul 
de masă nu are o veche tradiție. 
Cîteva cuvinte despre jucătorii 
chinezi, revelația acestor întreceri.

Sun Mey $n, pe care am vă
zut-o și la București, la Campio
natele Mondiale și-a îmbunătățit 
mult stilul. Trage fulgerător și

Toma Reiter

Oameni și fapte din Oraștil Festivalului
a lui llie SaVel și a lui Alexan
dru Popescu. Campioana olimpică 
Strickland, dublă învingătoare în 
aceste Jocuri, i-a scris în fran
ceză : „Ce frumos e în țara 
ta". (T.V.)

★
Știți cîți fotografi și operatori 

de film l-au înconjurat pe Clfro- 
mik, după ce a terminat cursa de 
5 000 m. ? Peste 300 mai exact 
314.

La nici o altă mare competiție 
din cele pe care le-ărn văzut pînă 
acum, și nici la celelalte — după 
cum mi s-a spus — nu a fost o 
afluență atît de mare de fotografi 
și operatori de film. Și aceasta 
nu numai la atletism, dar și la 
înot, la gimnastică, la baschet și 
fotbal.

Operatorul nostru E. Bradu, 
specializat în filmarea competițiilor 
sportive și care se află acum la 
Varșovia, mi-a mărturisit că 
există o adevărată întrecere între 
operatori pentru a obține cele mai 
frumoase și interesante imagini. 
De remarcat este faptul că în 
ciuda acestei „concurențe", între 
operatori domnește un spirit cu a- 
devărat tovărășesc. Ei schimbă 
între ei imaginile cele mai reușite, 
astfel că toți vor putea duce 
acasă documentare deosebit de 
valoroase. E. Bradu, de exemplu, 
a cedat operatorilor polonezi o 
secvență (porțiune) cu sosirea lui 
Chromik filmată dintfr-un unghi 
original. (T.V.)

★
O caracteristică a Jocurilor o 

constituie prezența unui mare nu- 

are o mobilitate excepțională.
Micuța Chu Dziun Hui, căreia 

ochelarii îi dau o alură de profe
soară, are un joc eminamente o- 
fensiv. Deocamdată greșește des
tul de mult în atac, dar se pot 
întrevedea marile ei posibilități de 
progres. Interesant de remarcat că 
jucătorii chinezi folosesc cu egal 
succes „cauciucul" și „buretele".

Cian Jun Nin, finalistul probei 
de simplu bărbați, are priză „toc" 
și joacă în defensivă. Posedă o 
apărare excepțională peste care 
n-au putut trece nici impetuosul 
Pesch și nici „șiretul" Vihna- 
novski.

Van Ciuan Jao are un stil de

Cuvîntul unui specialist
Emil Clemme este un cunoscut 

specialist belgian în atletism. La 
Varșovia, el a făcut parte din ju
riul concursului atletic. Intr-una din 
zilele de concurs, tocmai privea 
emoționat scena premierii atletului 
sovietic Vitalii Cernobai. După o 
clipă ni s-a adresat, spunîridu-ne:

— „In ultimii ani, de cîte ori 
asiști la concursurile atletice mai 
importante, sau citești despre re
zultatele lor, constați cu ușurință 
că fiecare dintre aceste întreceri 
sportive a constituit un imens salt 
înainte. Concursul de acum de la 
Varșovia poate fi considerat de 
asemenea — prin performanțele rea
lizate ați — un însemnat pas îna
inte în lumea atletismului interna
țional. Și nu vreau să mă refer 
numai Ia cele trei recorduri mon
diale realizate pe pista acestui 
stadion și la nenumăratele recor
duri naționale. Dacă vei lua listele 
de rezultate vei vedea că în seria 
a IH-a a unei probe oarecare, 
chiar și cel de al șaselea concu
rent a realizat o performanță bu
nă. lată de ce consider acest con
curs, ca o mare întrecere interna
țională.

Și de această dată sovieticii au 
demonstrat că au cele mai bune 
echipe — masculină și feminină — 
de atletism din Europa. Dar nu 
numai atît. Așa cum ne-au obiș
nuit ei in ultima perioadă de 
timp, au venit la Varșovia cu o 
serie de elemente tinere, dar valo
roase. Acest lucru înseamnă că ei 
au rezerve prețioase.

Același lucru se poate spune și 
despre reprezentativele celorlalte 
țări de democrație populară, Polo
nia, Cehoslovacia, Romînia. Ele au 
făcut în ultima vreme progrese 
mari. Organizarea concursului a 
fost foarte bună. Făcînd parte din 

măr de echipe și sportivi din țări 
care participă pentru prima oară 
la această mare competiție spor
tivă. Dacă vei sta de vorbă cu de
legații din aceste țări vei afla că 
respectivii- sportivi nu au venit 
cu gîndul de a cîștiga, ci de a 
învăța din experiența celor mai 
buni decît ei.

Așa ne-a vorbit, printre alții, 
și președintele Federației Norve
giene de volei, Relf Ecker. „Noi 
ani venit la aceste jocuri ca să 
cîștigăm o bună experiență și nu 
ca să învingem. Unii susțin că 
tragerea la sorți ne-a dezavanta
jat, dar noi sinteni de altă păre
re. Jntilnind echipe mai puternice 
ne familiarizăm cu tehnica înal
tă. Numai în luptă directă’ cu un 
adversar mai bun ca tine iți poți 
ridica măiestria. Și pe noi aceasta 
ne interesează în primul rînd. 
Trebuie să știți că în Norvegia 
voleiul nu este prea dezvoltat. 
Avem doar 14 echipe de categorie 
superioară: 8 de băieți și <> de 
fete. Iată de ce federația noastră 
a primit cu multă bucurie invi
tația de a participa la Jocurile 
din cadrul Festivalului. Ce-i drept, 
am întîmpinat dificultăți cu for
mala echipei, pentru Că majo
ritatea jucătorilor noștri de volei 
sînt elevi și studenți iar ei se 
aflau. îneă în examene la data 
cînd txebuia siT plecăm. Acum 
cred că nu vă mei miră faptul 
că mă vedeți și pe mine în 
echipă..." (I.M.)

★
Sîmbătă după-amiază. în jurul 

unui teren mai mărginaș al cen

joc „japonez". El atacă mereu, 
bombardîndu-și adversarii din toa
te pozițiile. Van Ciuan Jao a reu
șit, de altfel, să-i învingă pe Rei
ter și Posejpal.

Jucătorii chinezi au sosit la Var
șovia venind de la Moscova unde 
s-au antrenat alături de jucătorii 
romîni. în timpul șederii acestora 
în capitala Uniunii Sovietice.

— Succesele de acum, ne-au de
clarat jucătorii chinezi, se dato- 
resc, în bună parte, prețiosului 
schimb de experiență făcut la Mos
cova cu jucătorii romîni, care se 
numără printre cei mai valoroși 
din lume.

VALERIU CHIOSE

juriul lui a trebuit să intervin 
doar de trei ori și atunci pentru 
lucruri puțin semnificative.

Se poate că pentru spectatorii 
din tribune și în special pentru 
dumneavoastră rominii să fi fost 
curios faptul că pe stadion a exis
tat mereu lume multă, puzderie de 
fotografi și de ziariști. Cu toate 
eforturile făcute, noi n-am reușit 
să stăvilim dorința fiecăruia de a 
avea o imagine de la acest con
curs, un autograf sau o declarație 
de la atleții care, aici la Varșovia, 
au realizat performanțe excepțio
nale. Faptul acesta nu face altceva 
decît să confirme succesul între
cerilor.

Cîteva cuvinte despre atleții ro
mîni pe care — pot spune — îi 
cunosc destul de bine. Ei au rea
lizat în aceste întreceri performan
țe bune. Par însă obosiți. Puțină 
odihnă nu le-ar strica, mai ales 
acum, înaintea meciului cu Franța.

Sper că voi veni la București în 
septembrie, însoțind lotul atleților 
belgieni care vor participa la bine
cunoscutele dumneavoastră cam
pionate internaționale. De la Bucu
rești, împreună cu atleții belgieni, 
voi merge la Sofia și apoi la Jena 
unde vom participa la un meci cu 
R.D.G. și Polonia.
. Vă rog să transmiteți salutări 
tuturor sportivilor din Romînia și 
tuturor celor pe care i-am cunos
cut cu ocazia vizitei făcută in fru
moasa dumneavoastră țară. îna
inte de a încheia, aș vrea să preci
zez că scurta mea declarație nu 
poate fi considerată ca o conclu
zie finală a .acestei mari întreceri 
sportive. încă multă vreme, zia
riștii și specialiștii în atletism vor 
avea prilejul să comenteze frumo
sul concurs de atletism de la Var
șovia”.

trului de tenis de la CWKS se 
adunase neobișnuit de multă lu
me. Jucau acoio Zabrodski și Ja- 
woiski, cele mai populare figuri 
ale competiției de tenis din cadrul 
Festivalului. Atenția publicului se 
concentra asupra lui Zabrodski și 
aceasta datorită faimei lui 
de... hocheist..

După terminarea jocului, în 
drum spre vestiar, am schimbat 
cîteva cuvinte cu Zabrodski. Mi-a 
răspuns că-și amintește cu plăce
re de vizita făcută ca jucător de 
tenis în țara noastră în anul 
1947.

— Care este sportul d umi fale 
preferat ?

— Hocheiul, nici vorbă. 11 prac
tic din octombrie pînă la sfirșitul 
lui martie și, toamna, după cîte
va luni de tenis, mă apucă o 
poftă grozavă de hochei.

— Tenisnl este, deci, un fel de 
divertisment pentru D-ta. Nu ?

— Nicidecum. Nu uitați că fac 
parte din echipa reprezentativă a 
țării și ca să păstrez acest loc 
în fața valului de tineri trebuie 
să mă antrenez intens așa că nu 
poate fi vorba de o simplă dis
tracție. Anul acesta, mai mult ca 
orieînd, abia aștept să reiau an
trenamentul de hochei. Se apro
pie Jocurile olimpice de iarnă 
și echipa țării noastre trebuie să 
ocupe iar locul de frunte de altă
dată în ierarhia hocheiului mon

dial. ți. M).

Cîteva considerații 
după turneul de lupte libere
întrecerile din turneul de lupte 

libere la care au participat 67 de 
concurenți din toate colțurile lu
mii s-au ridicat la un înalt nivel 
tehnic. Se poate spune, fără nici 
o exagerare, că la Varșovia s-au 
întîlnit cei mai buni luptători din 
lume: sovietici, japonezi, iranieni, 
libanezi, egipteni etc. Au fost 
prezenți, printre alții, campionul 
mondial la cat. 62 kg. Shoto Sa- 
tahara (Japonia) și Zâmbi Abasse 
(Iran) la cat. 79 kg, care și-au 
confirmat și de data aceasta 
înalta lor măiestrie, cucerind me
dalii de aur.

Turneul a fost dominat de lup
tătorii sovietici, care au format o 
echipă omogenă, cu o exc pțio- 
nală pregătire tehnică, tactică și 
fizică. Ei au cucerit patru medalii 
de aur. După un clasament neofi
cial, echipa U.R.S.S. a cîștigat 
întrecerile în mod detașat, fiind 
urmată de reprezentativele Iranu
lui și R. P. Bulgaria. Cei mai buni 
din echipa U.R.S.S. au fost T. 
Kalkalanidze (cat. 52 kg.) și 
Otar Kandelaki (cat. grea).

Să vorbim ceva și despre ira
nieni. Se poate spune că luptătorii 
iranieni sînt foarte puternici și au 
o tehnică înaltă. S-au evidențiat 
în special luptătorii Zandi (cat. 79 
kg.) Jaguvi (cat. 57 kg.) și semi
greul Takhti. O remarcă: în timpul 
partidelor iranienii au fost foarte 
zgomotoși căutînd să „impresione
ze" în felul acesta adversarii...

Revelația concursurilor au con- 
situit-o- luptătorii bulgari. Ei s-au 
clasat pe echipe, — așa cum am 
spus mai sus, într-un clasament 
neoficial — pe locul 3, reușind ast
fel o performanță excepțională în 
fața unor adversari de valoare ri
dicată. Foarte frumos s-au com
portat Dimov ( cat. 57 kg.) și Stan- 
cev (cat. 79 kg.). După părerea 
specialiștilor acesta din urmă l-a 
întrecut la puncte pe luptătorul 
iranian Zandi. In general, luptăto
rii bulgari s-au evidențiat printr-o 
mare vitalitate, multă dîrzenie șl 
putere de luptă.

lată ceva și despre japonezi. Din 
capul locului trebuie arătat că el 
posedă un stil specific, caracteri
zat prin mișcări rapide, lucrează 
și atacă prin surprindere, într-o 
viteză fulgerătoare. Este foarte in
teresant că ei întrebuințează puțin 
brațele, în schimb folosesc cu o 
mare eficacitate mișcările de pi
cioare. Cei 5 japonezi au stat în 
permanență în atenția spectatori
lor, a ^antrenorilor și luptătorilor. 
Ei au fost întrebați asupra felului 
în care învață și întrebuințează 
așa numita priză, specific japone
ză „Liana".

Q mare surpriză a constituit vic
toria luptătorului polonez Jan Kuc- 
zinski la categ. 67 kg. Fără a a- 
vea o tehnică avansată, el a cîști
gat datorită excelentelor sale ca
lități fizice.

Clasamentele pe categorii expri
mă în mod just valoarea concu
renților, cu mici excepții, atunci 
cînd „sorții" au favorizat pe vreu
nul din concurenți în situațiile de 
egalitate. Așa, de pildă, concuren
tul cehoslovac Splitek a fost avan
tajat de „sorți", clasîndu-se pe lo
cul 3 la categoria 79 kg.

Pentru luptătorii romîni care au 
puțină experiență în acest sport — 
și in special pe plan internațional, 
— concursul de la Varșovia a con
stituit un bun prilej de a învăța 
lucruri noi, de a-și ridica tehnica 
și tactica de luptă. De asemenea, 
atît antrenorilor cit și tehnicienilor 
romîni turneul de lupte libere Ie-a 

' arătat calea pe care trebuie s-o 
urmeze în viitor pentru a ridica 
valoarea acestui sport la nivelul 
celor mai avansate discip'ine spor
tive <Hn țara noastră.

ION ȘEi.tESCU



întrecerile sportive de luni 8 august
(Prin telefon de la trim șii noștri speciali)

Nicolae Linca

E. MĂRGĂRIT ȘI N.LINCA 
ÎNVINGĂTORI

Stadionul Budlowani a găzduit 
a doua reuniune a turneului de 
box. Cei doi boxeri romîni care 
au intrat astăseară în competiție, 
Eustațiu Mărgărit și Nicolae Lin
ca, au terminat victorioși întîlni- 
rile pe care le-au avut de susți
nut. In limitele categoriei pană, 
Eustațiu Mărgărit a întîlnit în 
Schmidt (R. D. Germană), un ad
versar incomod care a utilizat ob
strucții în momentele de dificul
tate. Mărgărit a început lupta 
destul de crispat, dar și-a revenit 
în reprizele următoare și, prin- 
tr-un box variat, aplaudat cu căl
dură de cei peste 10.000 de spec
tatori, a reușit să-și doline ca
tegoric adversarul, cuceriind o meri
tată victorie la puncte. La cate
goria semi-mijlocie, Nicolae Lin
ca a învins la puncte pe egiptea
nul Fahi Abdel Razhan. A fost o 
luptă grea pentru reprezentantul 
nostru. S-au schimbat lovituri 
deosebit de puternice. In repriza a 
doua, Razhan a fost numărat în 
urma unui puternic croșeu al lui 
Linca. Reprezentantul nostru a 
excelat îm special în ultima repri
ză, cînd folosind de numeroase ori 
upercutul, și-a apropiat o catego
rică victorie la puncte.

Alte rezultate: cat. pană: So
kolov (U.R.S.S.) b.p. Kasper (El
veția) ; Salah Sakweer (Egipt) 
b.k.o. tehnic A. Zima (Austria) ; 
Brychlik (R. P. Polonă) b.k.o. teh
nic GentztricH* (Germ, occ) cat. 
semi-mijlocie: Schone (R.D.G.) 
b.ko. tehnic Lundim (Suedia) ; 
Stand (Austria) b.p. Berzano (El
veția) ; Walaszek (R. P Polonă) 
b.p. Nieșcov (R. P. Bulgaria) ; 
Gilart (Egipt) b.k.o. Fischer 
(Germ. occ.). In momentul cînd 
vă telefonez se dispută ultimul 
meci al reuniunii, între polonezul 
Planutis și Michel (R.D.G.).

CANOTORII ROMINI PE LOCUL 
2 LA SCHIF 4 FĂRĂ CIRMACI

In cea de a doua zi a finalelor 
concursului de canotaj academic, 
sportivii romîni au concurat cu 
succes. Astfel, la proba de 4 fără 
cîrmaci (băieți) reprezentanții 
noștri au ocupat locul 2, fiind în- 
trecuți cu numai 4 zecimi de se
cundă de echipajul U.R.S'.S. La 
8+1 băieți, sportivii romîni s-au 
clasat pe locul al III-lea, întrecînd 
echipele U.R.S.S., R.P. Polone și 
Egiptului.

Un succes remarcabil au obținut 
canotoarele sovietice care s-au cla
sat pe primul loc în toate probele 
desfășurate. Iată rezultatele tehni
ce :

BĂIEȚI. Schif 4 fără cîrmaci: 1. 
U.RS.S. 6,47,9; 2. R.P. Romînă
6,48,3; 3. R. Cehoslovacă 6,49,9;
4. R.P. Polonă 6,54,5; 5. R.D. Ger- 
mană 6,57,8. Schif 84-1: 1. R.D.
Germană 6,19,0; 2. R. Ceho
slovacă 6,19,6; 3 R.P. Romînă
6,20,7; 4. U.R.S.S. 6,25,8; 5. R.P.
Polonă 6,27,5; 6. Egipt 6,37,2.
Schif 2 fără cîrmaci: 1. U R.S.S. 
7,07,5; 2. R.P. Polonă 7,10,5; 3
Austria 7,15,0.

FETE. Schif dubiu: 1. U.R.S.S. 
3,52,0; 2. R.D. Germană 3,52,7; 3. 
R.P. Polonă 3,58. Schif 44-1 vîsle: 
1. U R.S.S'.. 3.35,4; 2. R.P. Po
lonă 3,41,0; 3. R.D. Germană 
3,41,3 Schif 8+1: 1. U.R.S.S.
3,22,6; 2. R.D. Germană 3,28,1; 3. 
R.P Polonă 3,38,1.

In continuare se dispută probe 
de caiac-canoe.

ZIUA A DOUA A TURNEULUI 
DE LUPTE CLASICE

In ziua a doua a turneului de 
lupte clasice, reprezentanții R. P. 
Romîne: Cernea, Horvath, Popes
cu și Șuii au obținut frumoase 
victorii. După o luptă echilibrată, 
Dumitru Cuci a fost întrecut de 
campionul mondial Safim Sazan 
(U.R.S.S.), Marin Belușica de că
tre egipteanul Pader, iar Ion Cor- 
neanu de către cehoslovacul Ha- 
rincik

Rezultate: cat. 52 kg.: Vitaala 
(Fini.) bate tuș min. 12 pe Sa- 
raev (U.R.S.S.), Osman (Egipt) 
b. p. Mikin (Franța) ; Cernea 
(R.P.R.) întrece la puncte pe Se- 
eman (R. Ceh.) ; cat 57 kg.: 
Fischer (R.D.G.) învinge prin tuș 
(min. 1) pe Schinntgth (Luxem
burg) ; Abdulahim (Egipt) învin
ge după 30 sec. prin tuș pe Chris
tiansen (Norvegia) ; Horvath 
(R.P.R.) învinge prin tuș în min. 
10 pe Sweed (R. Ceh.) ; Staskie- 
wicz (U.R.S.S.) b. p. Makkinen 
(Fini.) ; cat. 62 kg.: Andersen 
(Danemarca) b. p. Chinazzo (Ita
lia) ; Ion Popescu (R.P.R.) b. p. 
Kabit (Liban) ; cat. 67 kg.: Ka
mel (Egipt) b. tuș min. 7 pe Ma- 
tușka (R. Ceh.) ; Safim Sazan 
(U.R.S.S.) b. p. Dumitru Cuc 
(RtP.R.) ; cat. 73 kg.: Gamarnik 
(U.R.S.S.) bate prin tuș în min 4 
pe Fischendorf (R.D.G.) ; Pader 
(Egipt) b.p. Marin Belușica 
(R.P.R.) : cat. 79 kg. : Animghe- 
nov (U.R.S.S.) bate prin tuș în 
min. 2 pe Majewicz (R. P. Pol.) ; 
cat. 87 kg.: Stancev (U.R.S.S.) 
bate prin tuș în min. 9 pe Laston 
(Danemarca) ; Harinczik (R. Ceh.) 
întrece prin tuș în min. 12 pe 
Corneanu (R.P.R.) cat. grea: Ale
xandru Șuii (R.P.R.) învinge prin 
tuș în min. 9 pe Kiselrud (Nor
vegia) ; Mehmedov (R. P. Bul
garia) întrece la puncte pe Ruzic- 
ka 7R Ceh 1 I
D. MUSTAȚA (R P.R.) IN FINALA 

PROBEI DE SABIE
Interesantele competiții de scri

mă se apropie de sfîrșit.
Ieri a început ultima probă, cea 

de sabie. Țara noastră a lost re
prezentată de trăgătorii I. Istrate, 
M. Baia, Șt. TapaJagă, D. Mus
tață, Uray, Olănescu și Bartoș. 
Cea mai frumoasă performanță a 
reușit-o D. Mustață care, prezen- 
tîndu-se într-o formă excepțională, 
s-a calificat în finala probei care 
va avea loc astăzi.

In sferturi de ftnailă au fost 4 
grupe. In prima au luat parte și 
Baia și Istrate, dar au fost eli
minați; în cea de a doua — Ța- 
palagă și Bartoș, ultimul cali.fi- 
cîndu-se în semifinale; grupa a 
IH-a a fost cîștigată de sovieti
cul Kuznețov, urmat de Mustață, 
Twardokens (R.P. Pol.) și Piat- 
kovski (R.P. Pol.); din ultima
grupă s-au calificat Puschevski
(R.P. Pol.), Rilski (U.R.S.S.),
Pawlas (R. P. Pol.) și Father
(Australia).

In semifinală lupta a fost ex
trem de dîrză și spectaculoasă. 
Prima semifinală a fost cîștigată 
de polonezul Pawlowski cu 7 vic
torii. Reprezentantul nostru Mus
tață a avut o comportare strălu
cită pierzînd numai la cîștigător 
și învingindu-i pe toți ceilalți 
(Puschewski, Pawlas, Zîb, Kuzne
țov, Edderf și Athanasov). Din 
această semifinală s-au mai cali
ficat Pawlas (R.P. Polonă) și 
Kuznețov (U.R.S.S.).

In cealaltă semifinală pe pri
mele trei locuri s-au clasat trăgă
torii polonezi Zablocki. Suski și 
Cseretowski.

Pentru ultimul loc de calificare 
în finală s-au găsit la egalitate 
reprezentantul nostru Bartoș și 

’sovieticul Rilski. In meciul de 
baraj,. Rilski conduce la un mo
ment dat cu 4—1. Cu un splendid 
efort Bartoș egalează, dar final 
victoria revine lui Rilski cu 5—4.

Cei mai în formă finaliști s-au 
arătat a fi polonezii Pawlowski 
și Zablocki și reprezentantul «nos
tru D. Mustață.

R.P.R. — R.P.POLONA 6—t 
(4—1) LA POLO

Echipa noastră a folosit o tacti
că mai bună, bazată pe o continuă 
mișcare, ceea ce j-.t» derutat pe ad
versari. Toți componenții echipei au 
manifestat o deosebită vervă de joc. 
Au marcat: Marchițiti (2), Zahan 
(2), Hospodar și Gruzcrski (auto
gol), pentru învingători, Mm.-irto- 
vicz pentru învinși. Reprezentativa 

noastră a jucat în următoarea for
mație : Deutsch, Hospodar, Zahan, 
Marchițiu, Nagy, Bordi, Simon.

R. P. Ungară — R. D. Germană 
10—1 (6—0).

In clasament conduce R.P.U., ur
mată de U.R.S.S., R.P.R., R.D.G. 
și R. P. Polonă.
ÎNTRECERILE CONTINUĂ LA 

VOLEI
In cadrul competiției feminine 

s-au înregistrat următoarele re
zultate: U.R.S.S.—R.D.G. 3—0 (la 
2, 8, 4); R.P.D. Coreeană— R.P. 
Chineză 3—0 (la 5, 7, 8); R.P. 
Polonă—Austria 3—0 (la 0, 3, 
5); R. Cehoslovacă—R.P.R. 3—1 
(15—11, 15—7, 4—15, 15—9). E- 
chipele au aliniat următoarele 
formații. R. CEHOSLOVACA: 
Standova, Sindalarova, Negato- 
va, Mandanova, Stulcova, Hola, 
Neugebarova, R.P.R.: Corbeanu, 
Sădeanu, Timoșanu, Popovici, 
Colceriu, Cernat, Răzvanță.

întrecerea a fost de un ni
vel tehnic ridicat, jucătoarele ce
hoslovace acționînd mai precis și 
eficace. Jucătoarele noastre au a- 
vut o frumoasă revenire în setul 
trei pe care 1-ait câștigat detașat. 
Ele' au pierdut însă multe puncte 
di|H greșeli. Din rîndurile echipei 
noastre s-au evidențiat Colceriu 
și Sădeanu.

Turneul de băieți: R.P. Polonă 
—R.P. B. 3—1 (13—15, 15—11, 
15—8, 15—8). Rezultatul constituie 
o surpriză.

Jucătorii bulgari au cîștigat 
primul set, dar în seturile urmă
toare au slăbit ritmul de joc. 
Echipa țării noastre a dispus cu 
ușurință de formația Italiei cu
3—0 (la 3, 5, 12). Marți, R.P.R. 
întîlnește echipa R. Cehoslovace, 
iar miercuri pe cea a R.P. Chi
neze.

CONCURSUL DE ÎNOT 
Șl SĂRITURI

Concursul de înot a continuat 
cu probele de 100 m. fluture și 
spate femei (finale) și 150C m. 
serii. Iată rezultatele:

100 m. fluture femei: 1. R

O finală în...
Prima parte a turneului de fot

bal a luat sfîrșit după 18 jocuri 
viu disputate, c»re au atras pe 
terenuri peste 390.000 de spec
tatori. Cu jocurile finale, organi
zatorii turneului speră să atingă 
cifra totală de 650.000 de specta
tori. Cifrele acestea subliniază in
teresul viu pe care l-au suscitat 
și-l suscită meciurile de fotbal. 
Turul final, care va da pe cîștigă- 
tor, este așteptat cu și mai mare 
pasiune, acum cînd se cunosc 

echipele calificate, precum și va
loarea lor.

Sorții au hotărît ca semifinalele 
să fie disputate mîine miercuri 
(la Varșovia) de următoarele e- 
chipe: Varșovia—București și 

Budapesta—Cairo. Cercurile spor- 
tive de aici consideră că adevăj 
rata finală a turneului se dfepută 
în.... semifinală: Varșovia—Bucu
rești, cele mai bune formații. In- 
tîlrwea aceasta va avea loc pe 
stadionul C.W.K S., al cărui cîmp 
de joc este mai bun.

Varșovia își va alcătui echipa 
din următorul lot: Szymkowiak. 
Stefaniszyn (portari), Wozniak, 
Korynt, Bartyla, Cichon (fun
dași), Suszczyk, Zientara, Olej- 
nik (mijlocași), Trampisz, Bru- 
chczy, C’eșlik, Kowal, Baszkie- 
wicz (înaintași). Opt din acești 
jucători au făcut parte din repre
zentativa R.P. Polone care la 29 
mai a făcut meci nul (2—2) la 
București cu reprezentativa R.P.R. 
Echipa noastră va alinia, proba
bil, aceeași formație care a dis
pus de Sofia.

Despre valoarea echipelor semi- 
finaliste ne-a vorbit Gregor Ălek- 
sandrowicz, cunoscutul arbitru in
ter național, redactor de speciali
tate la ziarul „Przeglad Ssorto- 
wy“ din Varșovia și președintele 
comisiei de arbitraj a turneului 
de fotbal din cadrul Festivalulu’, 
<-are ne-a spus următoarele-

„Fotbaliștii romîni au jucat ca 
pentru un turneu: n-au forțat în 
primele jocuri, dar au căutat 
să-și asigure victoria în prima 
repriză. In general, și-au menajat

Szekely (R.P.U) 1’15”6; 2. I.
I.angenau (R.D.G.) 1’16”6; 3. M. 
Littomericzki (R.P.U.) 1’18”8.

100 m. spate femei: 1. Pajor
(R.P.U.) 1’15”9; 2. Schneider
(R.D.G.) 1’16’7; 3. Szasz (R P.U.) 
1’17’7.

1500 m. băieți — Seria 1: 1
Csordas (R.P.U.) 19’28’7; 2. La
vrinenko (U.R.S.S.) 19’38’’5; 3
Reich (R.D.G.) 20’02”7. Seria II: 
1. Zaborskî (R.P.U.) 19’38’7; 2. 
Gremlowski (R.P.P.) 20’17”5; 3. 
C Meder (R.P.R.) 20’24”4.

SĂRITURI: S-au disputat cali
ficările la sărituri din turn. Re
zultatele: 1. Capilla (Mexic) 92,05 
p.; 2. Brenner (U.R.S.S.) 88,41 
p. Concureinții romîni Klaus și 
Herbert Wittenberger au ocupat lo
curile 6 (78,28 p.) și respectiv 12 
(67.77 p.).

„DERBIUL" LA HANDBAL 
FEMININ

Luni după-amiază echipa R.P.R. 
de handbal a întîlnit puternica for
mație a R. D. Germane. Victoria a 
revenit echipei germane, care a cîș
tigat cu 12—4 (6—3) un meci în 
care a fost tot timpul superioară. 
Spre deosebire de celelalte partide, 
echipa masculină a R.P.R. a jucat 
de data aceasta slab, în special a- 
părarea care s-a lăsat ușor depă
șită. Este drept însă, că meciul s-a 
disputat pe un teren desfundat, ceea 
ce a convenit mai mult jucătorilor 
germani, excelenți în tehnica indi
viduală. Punctele au fost marcate 
de: Assman (3), Langhoff, Seifert 
(2), Kirsch (3), Mat (3) pentru R. 
D.G. și de Jost (2), Donca și Mei- 
thert pentru R. P. R. Duminică, 
R.D.G. a terminat la egalitate cu 
R. Cehoslovacă: 5—5 (5—4).

Marți se va disputa cel mai im
portant joc al turneului echipelor 
feminine, în care se vor întîlni sin
gurele formații neînvinse pînă a- 
cum : R.P.R. și R.P.U. înaintea a- 
cestui joc, care poate fi considerat 
ca o veritabilă finală, situația în 
clasament este următoarea:

1. R.P.Romînă 2 2 0 0 18.2 4
2. R.P. Ungară 2 2 0 0 29:4 4 

CONCURSUL DE TENIS
Luni au continuat întrecerile 

competiției de tenis. Iată rezulta

Turneul de fotbal
semifinală: Varșovia — București
forțele pentru turul final. Atacul 
s-a comportat mai bine, jucînd 
mai variat. mai iute, mai 
mult pe poartă. Cel mai ban 
mi s-a părut Georgescu, care 
deși este tînăr, are un inteligent 
joc de inter. La acestea tre- 
buiie să adaug și șutul său, foarte 
puternic. Din apărare, cel mal 
bun este Androvici; în meciul cu 
Sofia a jucat fără greșeală. Spec
taculos și util echipei—Voinescu.

„Echipa Cairo a constituit o 
surpriză. Cuprinde jucători cu o 
tehnică individuală excepțională, 
adevărați jongleri, care uneori 

exagerează în artificii tehnice, fn 
schimb, nu strălucesc din punct 
de vedere tactic. însăși așezarea 
lor pe teren constituie ceva neo
bișnuit pentru noi europenii: for
mează două zone, apărare și atac 
și între ele există un spațiu de 
20—30 m. în care adversarul 
dacă sezisează, poate manevra 
cum vrea și-i surprinde pe egip
teni, mai ales că aceștia atacă în 
6 și chiar 7 oameni. Un singur 
lucru i-ar putea scăpa de sur
prize neplăcute: viteza foarte 
bună (ca de altfel întreaga pregă
tire fizică) cu care se regrupează 
în apărare.

tele tehnice: DUBLU BARBAȚI
— Sferturi de finală: Krajcik- 
Schonbrum (R. Ceh.) — Bardan- 
Serester (R.P.R.) 6—2, 6—0, 11—9. 
I,n ultimul set tinerii noștri jucă
tori au reușit să recupereze han
dicapul de la scorul de 4—1 pen
tru adversari și au luat conducerea 
cu 7—6. Semifinale; Javorski- 
Zabrodski (R. Ceh.) — Krajcik- 
Schonbrum (R. Ceh.) 6—4, 7—5, 
6—3. DUBLU FEMEI — Semifina
le : Pujezova-Gazdikova (R. Ceh.)
— Preobrajenskaia - Kuzninenco
(U.R.S.S.) 6—4, 6—3. SIMPLU
FEMEI — Semifinale : Kormoczi 
(R.P.U) Gazdicova (R. Ceh.) 6—0, 
6—0; Pujezova (R. Ceh.) — Jen- 
drejovska (R.P. Pol.) 9—7, 6—2. 
SIMPLU BĂRBAȚI — Sferturi de 
finală : Zabrodski (R. Ceh.) — 
Radzio (R.P. Pol.) 6—2, 7—9,
6—3, 6—3; Guylias (R.P.U) — 
Piontek (R.P. Pol.) 6—4, 6—3,
6—0. Semifinale: Javorski (R. 
Ceh.) — Krajcik (R. Ceh.) 6—4, 
1—4. La acest scor Krajcik acci- 
dentîndu-se, a abandonat.
TURNEUL DE SPADĂ A LUAT

SFÎRȘIT
Clasamentul fina': 1. Przezd- 

ziechi (R.P.Polonă) 6. vîct.; 2. 
Rybicki (R.P.Pol.) 5 v.; 3. Ryidz 
(R.P.Pol.) 4 v.; 4. Czivrny (R.
Cehoslovacă) 3 v.; 5. Vodivcenko 
(U.R.S.S.) 3 v.; 6. Udras
(U.R.S.S.) 3 v.

HOCHEI PE IARBA
In turneul de hochei pe iarbă 

s-au disputat următoarele meciuri: 
Austria—R. Cehoslovacă 2—1
(0—1), Egipt — Finlanda 1—0 
(0-0).

REGATE MOTONAUTICE
La clasa OA 250 cm s-au în

registrat următoarele rezultate fi
nale: 1. Kappner (RUG) 1100 
puncte ; 2. Balicki (R.P.Polonă)
925 pct. ; 3. Cocko (R.P Polonă) 
563 pct.

Clasa OB cat. 350 cm.: 1. Row- 
blewski (R. P. Pol.) 925 p.; 2. 
Piennig (R.D.G.) 800 p.; 3. Mi
chel (R. P. Pol.) 325 p.

T. VORNICII
V. CHIOSE 

1. MANOLIU

„Sportivii și specialiștii polo
nezi sperau ca echipa Budapestei 
să se prezinte mai bine. In pri
mul joc a obținut o victorie no
rocoasă. In al doilea a jucat mai 
bine, datorită liniilor defensive 
care au stăpîr»i<t jocul și au, „îm
pins" înaintarea. După părerea 
mea, dacă nu va atinge un nivel 
de joc mai ridicat în semifinale, 
Budapesta poate avea o surpriză 
cu Cairo. Egiptenii pot obține un 
rezultat strîns.

„In sfîrșit, echipa Varșoviei. Nu 
dispune de cea mai bună forma
ție care se putea alcătui, deoarece 
vreo 2—3 titulari au fost da(i 
echipei Stalinogrod. Și așa însă, 
constituie un adversar puternic, 
un candidat la primul loc. Sorții 
au făcut ca finala turneului să 
se dispute prea devreme, în semi
finală. Varșovia și București sînt 
cele mai bune echipe ale turneu
lui. Indiferent care echipă va 
cîștiga miercuri, ea va cuceri pri
mul ioc".

4r
Tot miercuri, dar pentru locu

rile 5—8 se vor disputa Ia Lodz, 
următoarele jocuri: Karl Marx 
Stadt—Sofia și Stalinogrod—Ti
rana.

* +
★

Turneul de fotbal 
a prilejuit afirmarea 
multor jucătoii ti
neri. Printre aceștia 
se numără și porta
rul echipei pekin, 
Ciang-Ciun Siu. ni
cest tînăr portar a 
făcut o partidă ejCȘ 
celentă în jocul 
VaTșo’ia-Pekin, a- 
părînd spectaculos 
și eficace în si’acjfl 
foarie critice șl rs#- 
pingind numeroase 
atacuri periculoase 
a’>e fotbaliștilor p - 
lonezi. Comportarea 
tânărului jucă'or 

chinez a îndreptățit 
caricatura alăturată 
care a apărut îriș 
tr-un ziar polonez.

★
★ ★



Activitatea atletică in țară
A luat sfîrșit concursul popular de atletism pe anul 1955

SIBIU 7 (prin telefon). — La 
sfîrșitul săptămînii trecute, s-au 
desfășurat aci întrecerile finale ale 
primului campionat popular de 
atletism organizat în țara noas
tră. Au participat peste 250 atleți 
și atlete. Organizarea competiției 
ă fost la înălțime, în ciuda tim
pului neprielnic. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate :

BARB AȚI — 100 m.: 1. N. Bus- 
tan (Cluj) 11,6; 2. Șt. Dobay
(R.A.M.) 11,7; 3. V. Timoftiev (Su
ceava) 11,8; 800 m.: 1. T. Mesza- 
roș (Oradea) 2:04,5; 2. L, Bor- 
cescu (Buc.) 2:05,1; 3. B. Romfeld 
(R.A.M.) 2:05,5; 3000 m.: 1. A. Ba- 
rabaș (R.A.M.) 9:17,0; 2. I. KIein 
(reg. Stalin) 9:18,8; 3. L. Bor- 
cescu (Buc') 9:25,8; 4x100: L
București 47,2; înălțime: 1. M. Sucu 
(Arad) 1,69; 2. M. Hanaru (Ba
cău) 1,69; 3. E. Drăgan (Pitești) 
1,66; lungime: N. Bustan (Cluj) 
6,33; 2. E. Vamoș (Oradea) 6,26;
3. V. Timoftiev (Suceava) 6,01; 
greutate: 1. O. Fischer (reg. Sta
lin) 12,06; 2. I. Palfi (Buc.) 11,87; 
3. L. Seleș (Craiova) 11,72; suliță:
l. P. Osiac (Buc.) 46,27; 2. E. 
Gross (reg. Stalin) 42,87; 3. I. 
Sabău (Cluj) 39,74; FEMEI : 100
m. : 1. Catrinel Serghie (Buc.)
13,4; 2. Gisella Posler (Arad) 13,7; 
3. Eugenia Tudor (C-ța) 13,9; 800 
m.: 1. Anastasia Blaga (Cluj)
2:33,5; 2. Gerda Liehn (reg. Sta
lin) 2:34,3; 3. Teodora Coman
(reg. Buc.) 2:35,0; înălțime: 1. Ve
ronica Gavriluț (lași) 1,33; 2. Ag
neta Mayer (Arad) 1,30; 3. Teo
dora Căpriță (Buc.) 1,30; lungi
me: 1. Victoria Seitan (Buc.) 4,95; 
Elisabeta Stefănescu (Cluj) 4,56; 
3. E. Knall (reg. Statin) 4,39; 
greutate: 1. Violeta Diaconu (Pi
tești) 9,39; 2. Elena Larionesctt
(Suceava) 9,18; 3. Ei’isabeta Szo- 
nia (R.A.M.) 8,57; suliță: 1. Elena 
Ivanovici (Buc.) 26,85; 2. Maianca

Reuniunea ciclistă de dum ni^ă
Merită a fi subliniat modul în 

care comitetul C.F.S. al raionului 
1 Mai a organizat reuniunea ci
clistă de duminică din parcelarea 
Floreasca, unde numeroși iubitori 
ai sportului pedalei se adună în 
fiecare duminică pentru a asi6ta 
la întrecerile cicliste.

La biciclete de oraș, pe o dis
tanță de 18,500 km., Victor Vo- 
loșin (individual) a cîștigat cate
goric (timp: 35’25"; media 31,680 
km.) urmat de I. Badea (Progr. 
Răcari) și N. Enescu (L. B. 11). 
La semicurse: N. Pelcaru (C.G.A.) 
a dominat cursa, parcurgind 22,200 
km. în 32‘08 Media 34,480 km. ; 
Locul 2. C. Baciu (Progr. F.B.); 
3. G. Lăzărescu (FI. roșie). Proba 
feminină: 1. Maria Iliescu (Meta
lul). 5,030 km. în 10’08. Media: 
31,800 km.; 2. Maria Bisac (Progr.
G. S.) 10,15; 3. Constanța Fălti-
ceanu (Progr. F. B.) 10,30; 4. Ște- 
fania Neagu (Progr. F.B.); 5. Cle
mența M'inteanu (Voința). Juniori:

Un mare concurs ciclist popular: 
„CUPA POȘTAȘULUI”

In cinstea zilei de 23 August și 
în întîmpinarea celui de al IV-lea 
Congres al Sindicatului Muncito
rilor C.F.R. și P.T.T.R., colectivul 
sportiv Locomotiva P.T.T. și zia
rul ..Fulgerul” organizează în ziua 
de 14 august o serie de concur
suri cicliste cu caracter popular, 
dotate cu „Cupa poștașului”.

Adunarea participanților se va 
face la ora 7, în fața Poștei Cen
trale, (Calea Victoriei) de unde, 
la ora 7,30, se va da plecarea fes
tivă. Startul efectiv se va da cu 
începere de la ora 8,30, din drep
tul bornei kilometrice 8, de pe 
șoseaua București-Pitești, unde vor 
avea loc și sosirile. Plecările se 
vor da în ordinea următoare: a- 
vansați, categ. I șî II, Bucureșfî- 
Găești și retur, 130 km.; categ. a 
111-a 50 km.; biciclete de oraș 10 
km.; juniori 50 km.; fete 30 km. 
și semicurse 30 km.

Numărul participanților ta toate 
categoriile este nelimitat. înscrie
rile se primesc — pe bază de ta
bele din partea colectivelor spor
tive — la sediul comisiei orășe
nești de ciclism din str. V. Alec- 
sandrî nr. 6, nînă sîmbâtâ 13 au
gust, ora 14. Se amintește că sub 
nici un motiv nu se mai primesc 
înscrieri înainte de plecarea în 
cursă.

SPORTUL POPULAR
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Pop (Cluj) 25,40; 3. Maria Bod- 
nărescu (Suceava) 24,53; 4x100 m.: 
1. București 54,2.

In clasamentul general, primul 
loc a fost ocupat de echipa ora
șului București cu 76 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat: re
giunea Stalin 51,5 p.; Cluj 40 p.; 
Suceava 37,5 p.; R.A.M. 36 p.; 
Oradea 30 p.

Pitariu Cornel și 
Nicolae Nicolae 

corespondenți
★ 

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE JUNIORI — ETAPA 

REGIONALA
PETROȘANI. — Peste 120 de 

tineri atleți din regiunea Hunedoa
ra au participat la întrecerile de 
atletism. S-au remarcat atleții din 
raioanele Alba Iulia, Hunedoara 
și OrăȘtie. CAT. 17—18 ANI: BĂ
IEȚI : 100 m.: D. Szabo (Petro
șani) 12,2; lungime: E. S'teltzer 
(Hun.) 6,15; greutate: P. Gurzău 
(A.l.) 12,95; FETE: 80 m. g.: Lu
cia Weber (Hun.) î7,5; CAT. 
15—16 ANI: BĂIEȚI : înălțime: 
M. Costea (Orăștie) 1,60; 80 m. 
g.: Em. Daian (A.l.) 15,6; FETE : 
«0 m.: Angela Coșeru (A.l.) 12,5.

( Gh.Balogh, coresnondentJ
CLUJ. — Pe stadionul Gh. Gheor- 

ghiu-Dej din localitate s-au des
fășurat întrecerile din cadrul eta
pei regionale. Au participat atleți 
din toate raioanele regiunii Cluj. 
Rezultate : CATEG. 17—18 ANI: 
BĂIEȚI: 100 m.: Em. Cordoș (Clj.) 
11.6; 400 m.: M. Jablonovszky
(Clj.) 55,4; 800 m.: I. Nemeș (Tur
da) 2:10,4: 400 m. g.: M. Jablo
novszky (Clj.) 60,8; 1.500 m. obst.: 
I. Pușcău (Clj.) 4:59,5: greutate: 
I. Sabău (Turda) 10,54; suliță: Z. 
Nagy (Clj.) 42,39; prăjină: V. 
Dombrady (Clj.) 3,18; lungime:
F. Iszlay (Clj.) 6,15; FETE: 400

1. Emil Popescu (Dinamo) 18,500 
km. în 32’08. Media 34,480 km.;
2. D. Pelcaru (Dinamo) 32,23;
3. O. Slobozeanu (Știința); 4. M. 
Laurențiu (Dinamo); 5. R. Do- 
brescu (Știința). In proba antre
norilor și a foștilor cicliști, probă 
așteptată cu deosebit interes de 
spectatori, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: 1. Emil lencec 
(2,650 km. în 3’58’’. Media: 39 
km.) ; 2. G. Țoncu 3’59”; 3. S. 
Chirilovici; 4. D. Hotăranu ; 5. Ta- 
che Ilie; 6. C. Burtea; 7. tir. Mi
hai Teodorescu; 8. D. Grețu, In 
cursa avansaților, F. Wittman 
(C.C.A.) a obținut o victorie me
ritată. 37 km. în 1 h 03,16. Media: 
35,300 km. 2. D. Doncu (Metalul);
3. I. Baciu (C.C.A.) ; 4. V. Milea 
(C.C.A.) ; 5. C. Istrate (Progr. C. 
S.); 6. S. Poreceanu (C.C.A.); 7. 
Mihai Zin (Sc. Tin.). In proba 
copiilor, primul loc l-a ocupat E- 
duard Pelmuș, urmat de C. Vă- 
leanu și N. Văleanu.

Pentru stimularea mobilizării la 
aceste concursuri se va întocmi un 
clasament pe asociații pentru toa
te probele. Asociația care va termi
na probele cu cel mai mare număr 
de concurenți va primi „Cupa poș
tașului”. Pentru poștași se va al
cătui un clasament separat — pe 
sectoare poștale — în care vor 
conta primii șase clasați din fiej 
care sector. Organizatorii oferă 
numeroase premii pentru toate ca
tegoriile de participanți.

Trebuie să notăm că, anul tre
cut, concursul poștașilor a cunos
cut o mobilizare importantă și a 
(înregistrat un succes însemnat. 
Și anul acesta, competiția stîrnește 
un interes deosebit în rîndurile 
salariaților Ministerului Poștelor 
șî Telecomunicațiilor. Se știe că în 
rîndurile acestor salariați se află 
un mare număr de posesori de bi
ciclete de oraș, care sînt utilizate 
în interes de serviciu, mulți dintre 
salariați — în special curierii te
legrafici — parcurgînd zilnic zeci 
de kilometri, ceea ce constituie de 
sigur un antrenament serios. De 
la cel mai tînăr și oină la cel mai 
vîrstnic (C. Tătaru, în vîrstă de 
59 ani, curier la Telegraful Central, 
care a participat anul trecut ta a- 
ceastă întrecere) toți posesorii de 
biciclete se pregătesc pentru acest 
concurs.

m.: Marilis Cuțui (Clj.) 60,8; 200 
m.: Maria Roșu (Turda) 32,6; 800 
m.: Marilis Cuțui (Clj.) 2:25,9; 
CATEG. 15—16 ANI : BĂIEȚI : 80 
m. g.: S. Pop (Turda) 13,0; 100 m.:
l. Surducan (Clj.) 12,2; 200 m. g.:
S. Pop (Turda) 30,9; 1.000 m.: Z. j
Jarosievitz (Clj.) 2:54,3; lungime': 
O. Rusu (Clj.) 5,85; disc: I. Csapo 
(Clj.) 32,85; ciocan: I. Gyorgy 
(Turda) 34,97; FETE: 80 m. g.: ' 
Rozalia Cingan (Clj.) 16,2; disc: 
Elena S'chiopu (Turda) 31,13; 80
m. : Clara Gazdag (Clj.) 11,2; 500 
m.: Ana Tuli (Clj.) 1:27,4; 200 m.: 
Ana Tuli (Clj.) 29.2.

(De la subredacfia noastră)'
TIRGOVIȘTE. — In localitate 

au avut loc întrecerile din cadrul 
etapei regionale la care au parti
cipat peste 60 de atleți și atlete. 
Organizarea concursului a fost 
foarte bună. Rezultate : CATEG. 
17—18 ANI: BĂIEȚI : 100 m.: Șt. 

Tănăsescu (PI.) 11,3; 400 m.: N. 
Tufă (Buzău) 56,9; 800 m.: Em.
Nițu (PI.) 2:13,5; 3000 m.: T. Chi- 
riluc (PI.) 9:38,5; lungime: Al. Bruc
kner (PI.) 6,16; triplu: E. Ionescu 
(PI.) 13,27; înălțime: C. Stănescu 
(PI.) 1,76; greutate: C. Popescu 
(PI.) 11,98; FETE: 100 m.: Vic
toria Praja (Cîmpina) 14,5; disc: 
Antina Floca (Cîmpina) 30,50; CA
TEG. 15—16 ANI : BĂIEȚI: 100
m.: Nic. Rotaru (PI.) 11,8: 200 m.: 
Val. Jurcă (PI.) 25,2; 1.000 m.: V. 
Georgescu (PI.) 2:49,8; înălțime: 
Nic. Papovskî (Cîmpina) 1,50;
4-j-3+2+ 100 m.: echipa Flacără’ 
Ploești (V. Georgescu, N. Rotaru. 
Gh. Marcaș, I. Neagu) 2:15,0 nou 
record republican de juniori; 
FETE: 80 m.: Constanța Istrate 
(Cîmpina) 11,1; 200 m.: C. Istrate 
(Cîmpina) 28,9; 500 m.: Elena Po
pescu (Cîmpina) 1:29,6.

(Florian Albu, corespondent)

ARAD (prin telefon). — In 
cadrul campionatului categoriei 
A la tenis, sîmbătă și duminică 
s-a desfășurat în localitate întîl- 
nirea dintre C.C.A. și Flamura ro
șie U.T.A, Arad. Victoria le-a re
venit bucureștenilor cu 8—3. Re
zultate tehnice: Cobzuc—E. Grun
wald 6—1, 6—3, 6-—4 ; M. Viziru 
— Piroș 6—3, 6—3, 6—3; Cobzuc— 
Piroș 8—6, 6—2, 6—2; M. Vizi
ru—E. Grunwald 6—3, 6—1, 6—1; 
Năstase—Takacs 6—2, 6—4, 6—4 ; 
Cliivaru—Lovinger 3—6, 1—6, 6—1, 
6-1, 6-2; Ecaterina Roșianu-Matilda 
Glatt 2—6, 7—9 ; Lia Doboșiu— 
Judith Grunwald 6—2. 6—4 ; E- 
leonora Roșianu, Lia Doboșiu — 
Matilda Glatt, Judith Grunwald 
6—4, 3—6, 2—6 ; Cobzuc, Burces- 
cu—Biro, Takacs 6—3, 5—7, 6—1. 
1—6, 3—6; Eleonora Roșianu. M. 
Viziru—Matilda Glatt, E. Grun
wald 6—0, 6—8, 6—2.

Emeric Grunwald 
corespondent

• FOTBAL. — In cadrul cam
pionatului republican de juniori, 
duminică s-au mai înregistrat ur
mătoarele rezultate:

Hunedoara : Metalul—Metalul
108 2-1 (1—1) — Seria IV.

Sf. Gheorghe: Flamura roșie— 
Locomotiva Orașul Stalin 2—1 
(0—1) — Seria VI.

Reghin: Avîntul — Metalul Uz. 
Tr. Orașul Stalin 1—5^1—0) — 
Seria VI.
• ATLETISM. — Comisia Cen

trală de atletism organizează joi 
și vineri (de la ora 17,30) un 
concurs pentru atleții din catego
ria I și maeștrii sportului. între
cerile se vor desfășura pe stadio
nul Republicii, după următorul pro
gram : JOI : 400 m. g., prăjină, 
suliță, înălțime (F), 100 m>, 200 
m. (F), 80 m. g. (F), 800 m., 
lungime, disc (F), greutate, 5.000 
m„ 800 m. (F), 4x100 m; VINERI: 
110 m. g., înălțime, lungime (F), 
disc, greutate (F), 100 m. (F), 
400 m., 1.500 m., 200 m„ suliță 
(F), triplu salt, 10.000 m., ciocan. 
3.000 m. obst., 4x100 m. (F) șt 
4x400 m.

• HOCHEI PE IARBA. Echipele 
bucureștene de hochei pe iarbă par” 
ticipă la competiția „Cupa 23 Au
gust”. Ultima întîlnire a avut loc 
între echipele Dinamo VI și Con
structorul E.P.C.H1. Victoria a re
venit dinamoviștilor cu scorul de 
3—1, prin punctele marcate de: 
Warhanowski (2) și Ivana. Pentru 
învinși a înscris Bușe.

Următorul meci din cadrul aces
tei competiții are loc azi 9 august 
pe Stadionul Tineretului, unde se 
vor întîlni echipele Dinamo VI și 
Flamura roșie M.I.U. Jocul va în
cepe la ora 17.30. In clasamentul 
corrmo’iției conduce Dinamo VI cu 
4 puncte.

Clasamentele finale ale
Timp de 5 zile, pe marile baze 

sportive din Capitală s-au întrecut 
cei mai buni sportivi din rîndurile 
forțelor noastre armate. Zecile de 
mii de spectatori prezenți în tri
bunele stadioanelor au urmărit 
peste 2000 de finaliști aflați în 
întrecere dîrză pentru obținerea 
victoriei. La capătul unor întîlniri 
vin disputate, mulțimea de specta
tori a fost plăcut impresionată și 
de valoarea tehnică a celor mai 
mulți dintre sportivii militari care 
au realizat performanțe promiță
toare. Astfel fuliu Deac (lot. 6) 
a trecut linia de sosire la proba 
de 400 m. plat cu timpul de 53,8 
sec.; Petre Georgescu (lot. 6) a 
cîștigat proba de 1500 m. cu 4:19,8, 
echipa de ștafetă 4x100 m. înot 
a lotului 3 a învins cu timpul de 
5:04,6, și încă mulți alți atleți, 
înotători, motociciiști, gimnaști și 
handbaliști au obținut rezultate 
frumoase care confirmă valoarea 
lor.

Iată acum primele echipe cla
sate la disciplinele sportive cuprin
se în programul finalei Sparta- 
chiadei militare de vară :

Tinerii voleibaliști și voleibaliste 
s-au pregătit la Tg. Mureș

Intre 10 iulie și 8 august a 
fost organizată în orașul Tg. Mu
reș o tabără pentru pregătirea 
celor mai talentați voleibaliști șî 
voleibaliste, selecționați din echipe 
din diferite orașe. Au venit la Tg.

16 Jucători și 18 jucătoare, 
cea mai mare parte juniori și ju
nioare, elemente care au arătat în 
întîlnîrile susținute în cursul a- 
cestui an că au posibilități de 
dezvoltare.

Conducerea tehnică a taberei a 
revenit unui colectiv alcătuit din 
următorii antrenori: lector Necu- 
lai Murafa, asistent Victor Suru
giu, asistent Ștefan Stroia (Bucu
rești), Laura Brandabur (Galați), 
I. Scurtu și V. Fulger (Cluj).

Voleibalistele aparțin unor co
lective din orașele Cluj, Sibiu, O- 
răștie, București, Tg. Mureș, Brăila, 
Orașul Stalin etc. iar voleibaliștii u- 
nor echipe din Deva, Bîrlad, Cluj, 
Oradea, București, Timișoara etc. 
Din punct de vedere organizatoric, 
tabăra a corespuns, jucătorii și 
jucătoarele avînd asigurate toate

Activitatea la box
IAȘI (prin telefon). — Pe sta

dionul Progresul I. M- din loca
litate s-au desfășurat sîmbătă 
seara, în fața a peste 1.000 spec
tatori, finalele fazei de zonă a 
campionatelor școlilor sportive da 
tineret. Întîlnîrile au fost specta
culoase, boxerii luptînd cu îndîr- 
jire pentru victorie. S-au înregis
trat următoarele rezultate tehnice:

Categoria minimă: Omer Memet 
(Constanța) învinge prin aban
don, repriza a Il-a, pe N. An
ton (Pitești). Categoria hirtie: 
Gheorghe Dima (Iași) cîștigă ta 
puncte în fața lui A. Săraru 
(Constanța). Categoria muscă: FI. 
Uțulică (Constanța) obține o ca
tegorică victorie, prin K.O., re
priza Il-a în fața lui Ion Albiș 
(Craiova). Categoria cocoș: Con
stantin Calenciuc (Pitești) învin
ge la puncte, după un meci foar
te îndîrjit, pe Toader Lucian 
(Medgidia), care nu practică bo
xul decît de un an. Categoria pa
nă: Ștefan Văcaru (Constanța) 
cîștigă la puncte în fața lui Du
mitru Burlaș (Iași). Această dis
pută a fost foarte spectaculoasă 
și îndîrjită. Categoria semiușoa- 
ră: Mircea Albu (Iași) învinge la 
puncte pe O. Mărăcineanu (Cra
iova). Categoria ușoară: Traian 
Jiga (Bacău) este declarat învin
gător în fața lui Ion Ungureanu 
(Craiova) după un meci în care 
Ungureanu a fost superior. Cate
goria semimi’ilocie: Ion Buzac 
(Iași) termină învingător prin a- 
bandon în repriză a IH-a în fața 
lui M. Ionescu (Constanța). Cate
goria mijlocie mică: Adolf Cristea 
(Iași) cîștigă prin k.o. tehnic, re
priza a ITI-a, întîlnirea sa cu I. 
Iancu (Craiova). Categoria mijlo

Spartachiadei militare
ATLETISM: 1. lotul 5—77 p.;

2. lotul 2—63 p.; 3. lotul 1—62 p.;
ÎNOT: 1. lotul 3—37 p.; 2. lo

tul 5—34 p.; 3. lotul 1—32 p.;
TRIATLON: grupa I: 1 lotul 

1—24 p.; 2. lotul 2—20 p.; 3. 
lotul 5—16 p.; grupa II: 1. lotul
5—24 p ; 2. lotul 2—20 p.; 3. lotul 
3—16 p.;

GIMNASTICA — grupa I: 1. 
lotul 1—16 p.; 2. lotul 2—14 p.;
3. lotul 3—12 p.; grupa II: 1. 
lotul 2—16 p.; 2. lotul 1—14 p.; 
3. lotul 3—12 p.;

MOTOCROS: 1. lotul 2—4191 
p.; 2. lotul 1—3942 p.;

PROBA DE MARȘ PE COM
PANII: 1. lotul 1—1850 p.; 2. lo< 
tul 2—1729 p.:

PISTA CU OBSTACOLE : 1. lo
tul 1—33 p.; 2. lotul 5-20 p.;

JOCURI SPORTIVE: 1. lotul
5-32 p.; 2. lotul 3—28 p.; 3. 
lotul 2—20 p.

Clasament general: 1. lotul 5— 
241 p.; 2. lotul 1—223 p.; 3. 
lotul 2—198 p.; 4. lotul 3—191 p.; 
5. lotul 4—93 p.; 6. lotul 6—83 p.

condițiile necesare efectuării an
trenamentelor.

Pregătirea a urmărit, în primul 
rînd, realizarea unei uniformizări 
a execuțiilor tehnice, o corectă e- 
xecutare a elementelor de tehnică. 
In a doua parte a taberei s-a in
sistat asupra pregătirii tactice, e- 
fectuîndu-se pentru aceasta jocuri 
de verificare. Permanent, antreno
rii s-au preocupat de îmbunătăți
rea pregătirii fizice. Din rîndul 
juniorilor și junioarelor s-au remar
cat o serie de elemente ca: Eugenia 
Bojiță, Maria Ștefan, (Voința Sibiu), 
Elena Simionescu (FI.roșie Cluj), 
Elena Corbeanu (Știința Cluj), 
Cornel Vasiliu (Progresul Bucu
rești), Alexandru Iacob (Metalul 
Deva), Nicolae Starinschi (Tînărul 
Dinamovist Oradea), Alexandru 
Fuchs, M. Cozovics (Locomotiva 
Timișoara) etc.

_ In perioada de tabără, jucătorii 
și jucătoarele au participat la în
tîlniri demonstrative în localitățile 
ba'neo-climaterice din jurur ora
șului Tg. Mureș, au făcut excursii, 
au vizitat cele mai importante mo
numente artistice și instituții ale 
orașului Tg. Mureș.

cie: Traian Aravă (Ctjnstanța) în
vinge prin k.o tehnic, repriza a 
IlI-a pe Em. Bonta (Iași). Cate
goria semigrea: Ion Cristea (Con
stanța) e declarat cîștigător, fără 
adversar. In urma acestor rezul
tate, învingătorii s-au calificat 
pentru finala competiției care se 
va desfășura la Orașul Stalin. Me
niurile au fost arbitrate de un ju
riu compus din: I. Mihelfi, B. Ro
bert, I, Bădescu, Kevorkian și Miș- 
covici.

R. f ntu. E. Ursu 
corespondenți

BRĂILA (prin telefon). Peste 
2.500 spectatori au asistat la fi
nalele Campionatului asociației 
sportive Locomotiva, care s-au sol
dat cu următoarele rezultate teh
nice. Cat. muscă. V. Vintilă (Tr. 
Sev) b.ab. rep. a Il-a pe I. Botez 
(Iași). Cat. cocoș. V. Manea (Br.) 
b.p. L. Timbalaș (Cluj). Cat pa
nă. Mihai Pînzaru (Gal.) b.p 
Nicolae Ciriă (Cr.). Cat. semiu- 
șoară. I. Chendreanu (Cluj) b.p. 
Ion Anca (Cluj), Cat ușoară. D. 
Chintea (Br.) b.p. Gh. Tomescu 
(Buc.). Cat. semimijlocie. Dobre 
Pavel (Buc.) b.p. N. Schultz (Buc.) 
Cat. mijlocie mică. Const. Moto
tolea (Br.) b. K.O. rep. a lll-a St 
Ghiglanu (Cluj). Cat mijlocie. Io
nel Buzea (Br.) b.p. Ștefan Rusu 
(Macin). Cat. semigrea. Ghiță 
Alex. (Pl.) b. ab. rep. I D. Stu- 
paru (Cr.). Categoria grea. Dumi
tru Aurel (Br.) b.p. V. Flores- 
cu (Cr.).

Meciurile au fost conduse de G. 
Dumitrescu, Mielu Doculescu și V. 
Visarion

Z. Calenstein 
corespondent



Campionatul de regularitate 
și rezistentă-moto A.V.S.A.P.
In organizarea A.V.S.A.P. Bucu

rești s-a desfășurat duminică pe 
traseul București-Rin. Vîlcea— 
București (350 km.)- campionatul 
de regularitate și rezistență-moto 
cu caracter republican al A.V.S.A.P. 
La aceste întreceri au participat 
campionii regionali (bărbați și 
femei), precum și o serie de aler
gători avansați invitați din cadrul 
diferitelor asociații sportive din 
Capitală. Pentru alergătoare, tra
seul a fost mai redus (300 km.) pe 
distanța București — Dedulești — 
București. O comportare frumoasă 
au avut alergătoarea Jeana Pav- 
lenco (reg. Galați) și motociclis- 
tul Avram Goldstein (reg. Galați).

In urma desfășurării întrecerilor 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

Individual
Categoria alergători începători; 

I. lonescu Călinești (reg. Bucu
rești) 0 p. penalizare și 85 p. la 
tir; 2. D-tru Burlacu (reg. Bucu
rești) 0 p. penalizare și 82 p. la 
tir; 3. Ștefan Neșufescu (reg. 
București) 0 p. penalizare 82 p. 
la. tir ;

Categoria alergători avansați:
1. Șerban Murgu (reg. București) 
0 p. penalizare și 87 p. Ia tir;
2. Iosif Ciulai (reg. Hunedoara) 
0 p. penalizare și 78 p. la tir;
3. Alexandru Roman (reg. Bucu
rești) 0 p. penalizare și 78 p. la 
tir;

Categoria alergătoare începătoa
re : 1. Magda Unghi (reg. Ora
dea) 0 p. penalizare și 26 p. la tir;
2. Aglaia Kicovski (reg. Stalin) 2 
p. penalizare și 62 p. la tir; 3. Ga
briella Szekeli (reg. Cluj) 2 p. pe
nalizare și 52 p. la tir.

Echipe formate din alergători 
începători pe regiuni : 1. București 
(lonescu Călinești, D-tru. Burlacu, 
Ștefan Neșulescu) ; 2. Baia Mare 
(V. Bujor, I. Lăuran, Z. Kiss) ;
3. Arad (Al. Filips-ț- Al. Marton; 
V. Kramer-|-A. Liebenșut).

Dinamoviada la volei
GALAȚI. — Au participat șase 

echipe campioane de regiune. In 
seria I pe locul întii s-a clasat 
echipa R.A.M. urmată de echipele 
regiunilor Iași și Suceava. In seniia 
II, ordinea echipelor a fost urmă
toarea: Galafi. București, Bacău.

BAIA MARE.—Faza de zonă a 
fost organizată de colectivul Di
namo Baia Mare. Au participat re
prezentantele a șase regiuni. Locul 
întîi a revenit voleibaliștilor oră- 
deni care au dovedit o evidentă 
superioritate. Clasamentul final 
este următorul: 1. Oradea 2. Cluj 
3. Baia Mare, 4. Bîrlad, 5. Arad, 
6. regiunea Stalin. La jocuri au 
asistat peste 2000 spectatori.

PITEȘTI. — Faza de zonă a fost 
organizată în bune conditiuni. Au 
participat 4 echipe. Cîștigătoare a 
turneului a fost echipa Dinamo 
Constanta, urmată de echipele 
Dinamo Pitești, Dinamo Craiova și 
Dinamo Ploești. Primele două e- 
chipe s-au calificat pentru finala 
dinamoviadei.

Cu echipa de fotbal
Răspunzînd unei invitații pri

mite din partea Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport din 
R.P. Bulgaria, echipa Flamura ro
șie Arad a intreprins între 23 iu
lie și 3 august un turneu în țara 
vecină și prietenă. Vizita fotba
liștilor noștri a fost așteptată cu 
un viu interes atît de conducătorii 
mișcării sportive, cît și de iubitorii 
de sport din R.P. Bulgaria, ceea 
ce a arătat prestigiul de care se 
bucură fotbalul romînesc în aceas
tă țară.

Fotbaliștii noștri s-au bucurat 
deci, de o primire călduroasă din 
partea prietenilor bulgari, care au 
asistat în număr mare la cele trei 
jocuri susținute. Trebuie subliniat 
în mod deosebit grija cu care 
C.C.F.S. din R.P. Bulgaria a pre
gătit în cele mai mici amănunte 
turneul textilistilor romîni, alcă
tuind un program pe cît de atrac
tiv pe atît de instructiv pentru 
sportivii noștri.

Primul meci a avut loc la Sofia, 
în compania Selecționatei de tine
ret a R.P. Bulgaria, în rîndurile 
căreia activau 6 din titularii „na
ționalei" bulgare. Fără să joace o 
partidă mare, echipa noastră — 
dovedind o maturitate în jocul de 
ansamblu și în tactică și avînd o 
pregătire fizică foarte bună — a 
reușit un rezultat bun (2—2), apre
ciat de cei peste 30.000 spectatori. 
A doua zi după joc, jucătorii au 
avut un program recreativ: excur
sie ia stațiunea ba'neară Balgic 
și vizită la ștrandul local.

Intîlnirea următoare a avut loc 
în centrul miner Dimitrovo, situat 
la 30 km. de Sofia. Vizita aceasta 
ne-a permis să constatăm ritmul 
rapid de construcții și în acest o- 
raș. Multe blocuri muncitorești sî,nt 
terminate, altele în curs de termi
nare. In preocuparea constructori
lor a stat și stă și construirea de 
baze sportive. Stadionul din Dimi
trovo, încă neterminat, va fi o 
Splendidă bază sportivă, cu o ca
pacitate de 45.000 locuri (mai ma
re decît la Sofia), situată înlr-o 
poziție pitorească.

Fotbaliștii din Dimitrovo nu 
pierduseră nici un joc internațional

NOI INTILNIRI
INTERNATIONALE DE FOTBAL

Mîine, trei echipe romînești vor 
susține noi întîiniri internaționale 
de fotbal. Două din ele au loc în 
țară, la Lupeni și Cîmpia Turzii.

La Lupeni, minerii vor avea o- 
cazia să vadă din nou la lucru 
merituoasa formație bulgară Mi
nior din Dimitrovo, care — de 
data aceasta — va primi replica 
echipei Minerul Valea Jiului.

Fotbaliștii cehoslovaci vor juca 
mîine la Cîmpia Turzii, unde vor 
întîlni echipa locală Metalul. A- 
ceastă partidă 
niment sportiv 
tat cti legitimă 
tivii locali.

In sfîrșit, la
Bulgaria, Locomotiva București va 
susține al doilea joc din cadrul 
turneului său; feroviarii vor juca 
în revanșă cu Lokomotiv Plovdiv, 
de care au dispus la București cu 
3—1.

A- 
constituie un eve- 
internațional aștep- 
nerăbdare de spor-

Plovdiv, în R. P.

INFORMAȚII
AMĂNUNTE DESPRE 

Nr. 32 (etapa din 14 
I. Progresul Oradea

R. Cehoslovacă
In clasamente:

I. Progr. (c. B, s. H) 13 10
acasă 7 7

4; Tatran (cat] A) 
” Dinamo 6 * Buc.

(Cupa
Dinamo

acasă
Metalul 

acasă
. Flacăra Moreni 

piua (Cupa
II. FI. Mor. (c. B s. ,

acasă 5
6. Flacăra Cîmpina 

(cat. B seria III) 12
deplasare 7

XV. Dinamo Bîrlad — 
(Cupa R.P.R.)

In campionat: 1954: 1-1 și J2-0; 1955:

Bîrlad: 
— Constructo- 
clasament;

CONCURSUL 
august 1955) 
— Tatran

II.

9.

7.

Flamura roșie Arad în R. P. Bulgaria
pînă atunci și aceasta constituia 
un handicap pentru echipa noastră- 
Totuși, luptînd cu mult elan în li
mitele unei perfecte sportivități și 
manifestînd superioritate în pregă
tirea fizică și în jocul la poartă, 
FI. roșie a reușit să cîștige. Tinerii 
mineri au luptat însă, cu toată în. 
suflețirea, merilind din plin elo
giile presei sportive.

Masa de seară a fost folosită de 
fotbaliștii din Dimitrovo și condu
cătorii colectivului lor pentru a 
afla și învăța cît mai mult din ac
tivitatea sportivă de la noi: jucă
torii s-au interesat de echipele pe 
care le vor întîlni în țara noastră 
(Minior a și jucat la Petroșani), 
conducătorii de forma organizato
rică a asociației FI. roșie. Dornici 
să ne arate cît mai mult din fru
musețile patriei lor, gazdele ne-au 
condus a doua zl la stațiunea de 
odihnă Boroviț unde ni s-a înfăți
șat o nouă imagine a luptei colo
sale a poporului bulgar cu natura: 
construirea unui canal de aproxi
mativ 40 km., a unei hidrocentrale 
etc.

La cererea conducerii delegației 
romîne, în vederea întăririi legătu
rilor cu asociația sportivă „soră" 
Dinamo, organele sportive bulgare 
au organizat o reuniune de cu
noaștere reciprocă a jucătorilor. 
Aici trebuie menționat în mod spe
cial participarea organelor adminL 
strative superioare de conducere 
ca tov.: Ivan Nedev, ministru ad
junct la industria ușoară și ali- 
meintară, Gancev, ministru adjunct 
la aprovizionare, precum și parti
ciparea biroului asociației Dinamo 
în frunte cu președintele său Ia- 
nev, a activiștilor din comitetul 
central al sindicatului respectiv, 
ceea ce arată preocuparea foruri
lor superioare pentru problemele 
sportive.

Atmosfera de caldă prietenie 
care a domnit în tot cursul reuni
unii, legăturile strînse dintre ju
cătorii romîni și bulgari ca și din
tre conducători, vor crea punctul 
de plecare în organizarea de vi
itoare întîlniri pe mai multe ramuri 
sportive, în cadrul aceluiași speci
fic de producție.

Ultimul meci FI. roșie l-a sus
ținut la Stalino. De data aceasta 
textiliștii revedeau cunoștințe mai 
veci* : pe conducătorii și jucătorii 
echipei Spaitak Stalino, cu care se 
întîlniseră în iulie la Arad. Am 
fost întîmpinați cu bucurie, flori 
și îmbrățișări. Conducerea ’colecti
vului sportiv Spartak, în frunte cu 
președintele său Pandov, a ținut 
cu tot dinadinsul să se revanșeze 
de primirea frumoasă care li s-a 
făcut sportivilor bulgari la Arad. 
Aceeași notă de prietenie a carac
terizat și jocul disputat pe tere
nul Spartak. Dimensiunile mici, ca 
și starea acestui teren a făcut ca 
echipa noastră să se resimtă în 
joc. In plus, dorința de a-și luă re
vanșa a fotbaliștilor din Stalino, ca 
și tradiția de a nu fi pierdut pe te
ren propriu, a făcut ca victoria să 
le revină lor. Trebuie să subli
niez însă, că în echipa Flamurei 
roșii au fost cîteva indisponibili
tăți (Vaczi, Birău etc.), ceea ce 
a constituit un handicap pentru 
jucătorii noștri.

Seara, la masă, s-a subliniat de 
ambele părți dorința de a crea o 
tradiție a legăturilor dintre cele 
două echipe. Buna dispoziție a 
domnit tot timpul. Cîntecele romî- 
nești și bulgare s-au întrecut pînă 
seara tîrziu. Jucătorii s-au despăr
țit cu greu unii de alții. La pleca
rea din Stalino, tov. Pandov a dă
ruit colectivului sportiv FI. roșie 
„30 Decembrie" un frumos album 
cu fotografii din timpul șederii 
noastre la Stalino. O surpriză plă
cută care se adaogă fa multele a- 
mintiri de neuitat pe care le păs
trăm din această călătorie în R.P. 
Bulgaria. Drumul de la Stalino la 
Russe, parcurs cu autobusul, ne-a 
îngăduit să cunoaștem și mai mult 
bogățiile pămîntului bulgar, mun
ca harnică și rodnică de pe ogoa
rele bogate, construcțiile pașnice 
ale unui popor care dorește pace 
pentru a-și croi o viață tot maî 
bună.

ION PAUȘAN 
președintele asociației spor, 

tive Flamura roșie.

Jocuri amicale de fotbal
Sîmbătă și duminică, numeroase 

echipe de categorie A și B au 
susținut, în cadrul pregătirilor în 
vederea începerii returului, me
ciuri amicale, care s-au încheiat cu 
rezultatele :

Moreni; Flacăra—Dinamo Bucu
rești 2—4 (2—2) Au marcat : Ene 
(3) și Bidiuță (în proprie poartă) 
Gh. Vasile și Vatani (Flacăra).

Cimpina: Flacăra—C.C.A. Bucu
rești 0—5 (0—2). Au marcat
lătaru, Alexandrescu (3) și V. 
Moldovan.

Anina : Minerul—Știința Timi
șoara 4—6 (1—3).

Cluj : FI. roșie „I. H.“—Locomo
tiva Tg. Mureș 1—5 (0—4). Au 
marcat : Jozsi (2), Soos, Bociardi 
și Katona (Loc.) Nagy (FI. roșie).

Oradea: s-a desfășurat un tur
neu care a dat rezultatele :

Progresul Oradea—Avîntul Re
ghin 6—1 (3—1). Au înscris:
Toth (2), Koszegi (2), Szakacs și 
Cuc (Progr.), Mateon (Av.)_

Metalul Oradea—CCA (tineret)i' 
1—2 (1—2). — Au marcat : De- 
mien (2) și Szakacs.

Metalul Oradea—Avîntul Reghin 
7—1 (3—0). Punctele au fost în
scrise de: Szakacs (2), Konrad 
(2), Pantici (2), Kiss (Met.), Nis- 
tor (Av.)

Progresul Oradea—C.C.A. (tine
ret) 0—0.

Craiova : Locomotiva—Metalul 
108 3—2 (1—1). Au marcat: Ia- 
cob (2), Dilă (Loc.), Babonea și 
Călinescu (Met.).

Mediaș : Flacăra—Metalul C. 
Turzii 0—1 (0—1).

Focșani : Progresul — Știința 
București 4—1 (2—1), Au înscris: 
Firițescu, Vălceanu, Abrainescu, 
Caramanlău (Progr ), Bulboacă 
(Șt.).

Satu Mare: Progresul—Progre
sul CPCS București 3—4 (2—2).

Birlad : Dinamo—Dinamo (tine
ret) București 2—1 (1—1). Au
marcat : Cioboată (2) și Miha- 
lache.

Pe marginea campionatului de fotbal pentru copii 
orașului Bucureștial

Sî,nt cunoscute inițiativele Con
siliului Central al Sindicatelor în 
privința organizării centrelor de 
pregătire pentru cei mai tineri fot
baliști — piticii — precum și pen
tru realizarea unei puternice acti
vități competiționale a echipelor 
de pitici. Față de frumoasele rezul- 
tate obținute anul trecut, C.C.F.S.- 
în colaborare cu secția C.F.S. din 
C.C.S. — a organizat in acest an 
campionatul republican pentru co
pii în orașele București, Timișoara. 
Hunedoara, Craiova, Ploești, Con
stanța, Tg. Mureș, Oradea, Baia 
Mare, Pitești, Iași, Bîrlad, Fălti
ceni, Bacău, Galați, Brăila, Buzău, 
Focșani, Arad, Reșița, Cluj, Ora
șul Stalin și Sibiu.

La București, secția C.F.S. a
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Știința Iași

2-1. La 10 iulie în Cupa R.P.Rj Di
namo Bîrlad—Constructorul
2-0 (1-0); Știința Iași 
rul lași: 3-1 (2-1). In

9. Dinamo
acasă

5. Știința
deplasare 7 3 0 4 8:13 6

V Progresul Focșani — Dinamo 
Bacău (Cupa R.P.R.)

In campionat 1954: 2-2 și 0-2; 1955: 
0-4;'La 10 iulie în Cupa R.P.R.: Pro
gresul Focșani — C.S. “
2-2 fl-Q; 2-2); 
ința Bistrița: 
4; Progresul

1. Dinamo
deplasare

Armata Buc.:
Dinamo Bacău — Vo- 
5-1 (3-0). In clasament:

12 6 24 13:13 14 
acasă 7 4 2 1 10: 4 10

12 10 2 0 33: 9 22
5 4 1 0 14: 5 9

VI. Voința Odorhei — Flacăra Mediaș 
(Cupa R.P.R.)

Voința ocupă locul 5 în campiona
tul regional, duminică a cedat cu 
0-2. în deplasare Voinței Tg. Mureș 
clasată pe locul 3, în camp, regional

VII. Dinamo Pitești — știința Bucu
rești (Cupa R.P.R.)

Dinamo Pitești ocupă primul loc 
în camp, regional fără nici un meci 
pierdut. Duminica a învins în câmp, 
regional Minerul Cîmpulung cu 2-1. 
In Cupa R.P.R. 1955 s-a calificat 
dispunînd de Locomotiva M.C.F. cu 
3-0 (2-0) și Locomotiva Craiova cu 
2-0 (1-0). Știința București s-a califi
cat dispunînd de Flamura roșie Co
merț II Buc. cu 1-0 (0-0). In cat. B 
seria I locul 5 cu: 12 5 3 4 16:17 13, 
iar în deplasare 7 2 2 3 9:12 6.
VIII. Metalul Oțelul roșu — Metalul

Reșița (Cupa- R.P.R.)
Metalul Oțelul roșu s-a calificat 

dispunînd de Metalul III Reșița cu 
2-0 (2-0) și de Locomotiva Arad cu 
2-0 (2-0). Metalul Reșița, care deține 
Cupa R.P.R. pe 1954, s-a calificat în 
acest an dispunînd de Avîntul Deta 
cu 2-1 (1-0). In cat. B seria II ocupă 
locul 3 cu 13 8 2 3 22:13 18, iar în de
plasare 6 3 1 2 11:8 7.
IX. FI. roșie Bacău — Știința Iași

(Camp, juniori seria I)
In tur: 0-1 (0-0). Ultimele rezultate: 

Flamura roșie Bacău — Avîntul Făl-, 
ticeni: 5-5 (1-3); Știința Iași 
mura roșie * ’ ’
clasament: 
8. Flamura 
3. Știința
X. AvSiFul

........................... Fla-
Burdujeni: 2-2 (1-2). in

roșie 12 3 2 7 15:27 8
12 7 2 3 30:15 16

Fălticeni — Voința Fălti
ceni (Câmp. jun. seria 1)

In tur: 2-4. Ultimele rezultate: 
Avîntul Fălticeni — FI. roșie Bacău:

5-5 (3-1); Voința Fălticeni — Loco
motiva Iași l-o (0-0). In clasament:
5. Avîntul 12 6 1 5 32:23 13
2. Voința 12 8 2 2 32: 9 18
XI. Progresul Satu Mare — Metalul 
Baia Mare (Camp. jun. seria V-a)

In tur: 1-0 (0-0) Ultimele rezultate: 
Progresul Satu Mare — FI. roșie 
Arad: 0-8 (0-5); Metalul Baia Mare — 
Metalul Oradea: - - - -
ment;
10. Progresul

6. Metalul
XII. Locomotiva

Arad (camp. jun. ’seria
In tur: 0-4 (0-2). Ultimele 

Locomotiva Cluj 
(0-4); FI. roșie 
Satu Mare: 8-0 
4. Locomotiva 
1. FI. roșie

FI. roșie

0-7 (0-4). In clasa-

11 2
11 3

Cluj —

1 8 8:37 5 
3 5 20:25 9 
FI. roșie 
V-a) 
rezultate: 

Știința Cluj 1-5 
Arad — Progresul 

(5-0). In clasament:
10 514 17:19 11 
12 10 1 1 45:

★
I. S. PRONOSPORT continuă 

acorde premii speciale pentru 
care obțin 0 rezultate și la concursu
rile din 14, 21 și 28 august 1955.

★
La trierea celor 390.521 buletine de- 

puse la concursul de duminică 7 au
gust au fost găsite 4 buletine cu 12 
rezultate exacte, 51 buletine cu 11 
rezultate și 656 buletine cu 10 rezul
tate. *

Premiile speciale de la concursul 
nr. 29 (etapa din 24 iulie) au reve
nit prin tragere la sorți următorilor 
participant: Scheiner Moise din 
Ploești str. Mihai Bravu nr. 72 tun 
aparat de radio), Popa Justin, — Se- 
biș — Arad și Bruner Otto—Bucu
rești, șoseaua Giurgiului nr. 336 (cîte 
un aragaz) și Rontea Ion, — Bucu
rești, str. Carol Davila nr. 65 și Dră- 
gușin Spiridon, — București, str. 
Blănari nr. 3 (cîte o bicicletă).

7 21

să 
cei

Consiliului Sindical Orășenesc in 
colaborare cu comitetul orășenesc 
C.F.S. București a organizat cam
pionatul de fotbal pentru copii, for- 
mîind o comisie dintr-un larg ac
tiv obștesc, care s-a preocupat ca 
întrecerile să se desfășoare în cele 
mai bune condițîuni. In actualul 
campionat s-au înscris 22 echipe 
(însumînd peste 450 mici fotba
liști), aparținînd colectivelor cu 
posibilități mai mari, cum sînt Lo
comotiva Grivița Roșie, Dinamo, 
Metalul ..23 August", C.C.A., Fla
mura roșie F. C. și altele.

Unele colective (Dinamo, Flacă
ra etc.) și antrenori (Steinbach, 
Morărescu, Kluge, Ola, Tănăsescu 
etc.) au acordat atenția cuvenită 
competiției, înregistrînd frumoase 
succese atît pe linie organizatorică, 
cît și tehnică. Muncind cu perseve
rență și conștiinciozitate, antreno
rii de mai sus, ajutați de membri 
ai conducerilor de colective, cum 
sînt Silvestru Raicu (Locomotiva 
Grivița Roșie), Marcel Gheorghiu 
(Flacăra), Gheorghe Dincescu 
(Metalul „23 August"), Niculescu 
(Voința IV) au realizat într-ade- 
văr progrese cu prilejul campiona
tului. Trebuie de asemenea mențio
nată munca dezinteresată și plină 
de roade a membrilor comisiei de 
organizare și în special a tovarăși
lor Vasile Sebe și Săndulescu.

Ca urmare a pregătirii atente^ la 
care au fost supuși și a participării 
la o competiție intensă și de lun
gă durată, o serie de mici fotba
liști au dovedit posibilități serioa
se de dezvoltare, care le deschid 
perspectivele promovării în anul 
viitor în echipele de iuniori. Unii 
pitici ca Ion Mihai, Aleman. Jim- 
boreanu (Sc. Profesionale), C. și 
T. Chiru, Moldovean»! (Locomoti
va), Cioarec, Zâne. Secan (Meta
lul). Mercurian. Coman. Ghită 
(Știința), Bogdănescu, Halagi.an, 
Ștefan (Dinamo) sînt elemente de 
talent care pot progresa și mai 
mult dacă vor fi pregătite și urmă" 
rite cu atenție.

Dacă s-au realizat succese în 
campionatul din acest an atît sub 
raportul creșterii numărului echi
pelor participante, cît și sub acela 
al ridicării valorii jocurilor, s-au 
înregistrat însă și multe lipsuri.

Astfel, colectivul Locomotiva Gri
vița Roșie nu s-a îngrijit la înce
putul campionatului ca cele două

echipe ale sale să aibă echipamen
tul necesar participării la campio
nat. Același dezinteres l-a mani
festat și colectivul Flamura roșie 
„7 Noiembrie". Colectivul Școli 
Profesionale a neglijat total pro
blemele organizatorice, lăsînd to
tul în seama antrenorului Moră- 
rescu. Tot datorită lipsei de grijă 
a conducerii colectivelor, echipele 
Voința II și Metalul Metalica au 
fost eliminate din campionat pen
tru 3 neprezentări.

Datorită muncii de lămurire du
să cu colectivele .respective s-a în
registrat o îmbunătățire a situa
ției la colectivele Locomotiva 
Grivița Roșie și Flamura roșie.

Lipsuri au avut și unii antre
nori. De exemplu antrenorul Ba- 
cinski (Constructorul) nu s-a în
grijit de educarea micilor fotbaliști. 
El a dat un prost exemplu acesto
ra lîntrebuințînd legitimații false. 
Alți antrenori : D. Petre (Avîn’ul), 
Stănescu, Matei Dumitrescu, Bor- 
bil, nu au depus suficientă stăruin. 
ță în rezolvarea sarcinilor ce le re
veneau. In general, s-a observat 
de asemenea, că antrenorii mi iau 
poziție imediată față de greșelile 
jucătorilor lor, lăsînd ca defectele 
să dăinuiască

Credem, de asemenea, că inspec
ția de fotbal trebuia să acorde 
mai mare atenție campionatului, 
programînd unele meciuri în des
chidere la jocurile de categoria A 
sau B. Era necesar de asemenea ca 
membrii colegiului de arbitri să 
desemneze arbitri cu mai multă ex
periență la jocurile acestui campio
nat.

La toate aceste lipsuri a contri
buit și secția C.F.S. din cadrul 
Comitetului Sindical Orășenesc 
București care nu a intervenit [a 
vreme pentru a le lichida sau a fă. 
cut-o fără suficientă convingere.

Invățînd din defecțiunile campio
natului din acest an și urmărind 
succesele înregistrate pînă acum 
vom putea aduce noi contribuții — 
cu prilejul campionatelor viitoare 
— la creșterea viitoarelor cadre a- 
le fotbalului nostru.

GHEORGHE CLIBA 
responsabilul secției C.F.S. 

a Consiliului Sindical Orășe
nesc București
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Aviatorii sportivi romîai în R. Cehoslovacă și ILP. Bulgaria
înaintea ultimei etape: R.P.R. pe locul V.- George Craioveanu a stabilit un nou record republican

Suspendat intre cer și pămint tinărul parașuiist Gh. Pirvan ma
nevrează cele două parașute, urmărind cu privirea punctul la care tre
buie să aterizeze.

WRCHLABI 8 (prin telefon). — 
Cea de a doua probă (propulsoare) 
a marelui concurs international de 
aeromodelism din R. Cehoslovacă 
a continuat sîmbătă după-amiază 
cu ultimele două lansări. Dacă 
înainte de darea startului victoria 
aeromodeliștilor maghiari sau iu
goslavi în această probă nu putea 
fi pusă de nimeni la îndoială, lan
sările 4 și 5 au dat un cîștigător 
neprevăzut: reprezentantul URSS.

După un slab 2”11, concurentul 
romîn Victor Gaba a „mers" în 
plin, obținînd. de trei <ri conse
cutiv cea mai bună medie • zbor, 
înaintea ultimei lansări el se afla 
pe locul IV, păstrînd astfel resur
se si.’iciente perd.u a-și îmbună
tăți situația în clasament. Dar în 
cea de a cincea lansare, cronome- 
irele au înregistrat pirtru modelul 
său un timp foarte slab (1”22), 
cu niuit inferior celui obținut în 
prima lansare. La această probă 
c! i.amentul definitiv es te următo
rul

1. U.R.S.S. 900 p.; 2. R.P.F.
Iugoslavia 873 p.; 3. R. P. Un
gară 834 p.; 4. R. D. Germană
792 p.; 5. R. P. Polonă 784 p.;
6. R. P. Romînă 753 p.; 7. R. Ce
hoslovacă 726 p. ; 8. R. P. Bulga
ria 674 p. De remarcat că repre

FOTBALUL PESTE HOTARE
Meciurile internaționale ale fotbaliștilor sovietici

Amatorii de sport din lumea în
treagă urmăresc cu viu interes re
zultatele internaționale ale fotba
liștilor sovietici. Este și firesc, pen
tru că în ultima vreme echipele 
sovietice de fotbal au repurtat 
succese răsunătoare. Rezultatul de 
f—0 obținut de reprezentativa 
U R.S.S. la Stockholm în compa
nia reprezentativei Suediei a con
stituit un prilej de largi comenta
rii în presa internațională. Rezul
tate excelente au obținut și echi
pele de club din U.R.S.S. Revista 
italiană „II Calcio Ilustrato" pu
blică ample reportaje despre vizita 
echipei F. C. Milano la Moscova, 
despre valoarea foarte ridicată a 
fotbalului sovietic, despre calda 
primire făcută fotbaliștilor mila
nezi de către amatorii de sport din 
Moscova.

Duminică, echipa Spartak a sus
ținut o nouă întîlnire internațio
nală. Ea a învins la scor (3-0), 
renumita echipă profesionistă en
gleză Wolverhampton Wanderers,

Cu viu interes sînt așteptate ce
lelalte meciuri internaționale ale 
fotbaliștilor sovietici. La 21 august, 
la Moscova, echipa URSS întîl- 
nește reprezentativa Germaniei Oc
cidentale, la 25 septembrie va ju
ca la Budapesta cu puternica for
mație a R. P, Ungare iar în luna 
octombrie, la Moscova, reprezenta
tiva Uniunii Sovietice va întîlni 
selecționata Franței.

In lunile următoare echipele de 
club vor susține de asemenea nu
meroase jocuri, peste hotare. Prin
tre cele mai importante se situea
ză jocurile Dinamo Moscova—F. C. 
Milano la 4 septembrie la Milano, 
Dinamo Moscova—Fiorentina la 8 
septembrie la Firenze, Spartak 
Moscova — Partizan Belgrad la 
Belgrad și Spartak Moscova—Di

(FOTO-AGERPRES)

zentantul U.R.S.S. a obținut, în 
toate cele cinci lansări, cea mai 
bună medie de zbor : 3 min.

La motomodele lupta a fost foar
te strînsă și sfîrșitul ei a dat ur
mătorul clasament: 1. R. Ceho
slovacă 874 p.; 2. R. P. F. Iugo
slavia 843 p.; 3. R. D. Germană 
771 p.; 4 R. P. Romînă 755 p.; 
5. U.R.S.S. 715 p.; 6. R. P. Un
gară 640 p.; 7. R. P. Polonă 554 
p.; 8. R. P. Bulgaria 149 p. Con
curentul romîn Ernest Kiss a ob
ținut în cele cinci lansări următorii 
timpi : 3”00, 2”16, 1”55, 2”04 și 
3”00.

Cele mai interesante întreceri 
ale acestui concurs au fost la ca
tegoria mecanice cu zbor captiv 
2,5 cmc. Principalul animator a 
fost concurentul cehoslovac Iosif 
Zladky, cîștigătorul probei respec
tive la campionatele mondiale des
fășurate în luna iulie la Paris. F.l 
a obținut timpul de 180 km./h, cu 
numai 10 km./h inferior recordului 
mondial și cu 8 km/h superior 
timpului realizat la campionatele 
mondiale. Clasamentul final: 1.
R. Cehoslovacă 180 km./h; 2.
R. P. Ungară 173 km./h; 3.
U.R.S.S. 171 km./h.; 4, R, P, F. 
Iugoslavia 167 km/h; 6. R. D. 
Germană 120 km./h ; 7. R. P, Bul

namo Zagreb Ia Zagreb (aceste 
jocuri vor avea loc în septembrie).

DE PRETUTINDENI

• După cum anunță ziarul 
„Neues Deutschland" la meciul in
ternațional dintre echipele U.R.S.S. 
și Germaniei occidentale vor asis
ta 1500 amatori de sport din Ger
mania occidentală. Trenurile, pe- 
ciale, care vor transporta pe turiști 
vor pleca la 16 august din Berlin.

• Duminică s-a desfășurat la 
Belgrad întîlnirea dintre S. K- 
Beogradski și echipa maghiară 
Vasas Budapesta. Victoria le-a re
venit gazdelor cu 2—0.

• La Frankfurt pe Main, echipa 
Turbine Erfurt (RDG) a terminat 
la egalitate (1—1) cu echipa vest- 
germană FSV Frankfurt.

• Din echipa selecționată a Eu
ropei care va întîlni sîmbătă 13

II In cadrul finalei zonei europene 
a competiției de tenis „Cupa Davis”, 
s-a desfășurat la Milano întîlnirea 
dintre echipele Italiei și Suediei. 
Victoria le-a revenit jucătorilor ita
lieni cu scorul de 4-1. Rezultatele în
registrate: Gardini — Davidsson 6-4, 
0-6, 3-6, 6-1, 6-3; Merlo — Bergelân 6-1, 
6-8. 6-8, 8-6, 6-1; Pietrangeli. Sirola — 

Davidsson, Johansson 6-3, ’ 6-4, 2-6, 
6-1; Sirola — Davidsson 2-6, 6-8, 4-6; 
Gardini — Stockenberg 6-4,’ 6-1, 6-4.

■ La Montreal s-a desfășurat fi
nala zonei americane a „Cupei Da
vis” între echipele Australiei și Ca
nadei. Victoria a revenit Australiei 
cu 5-0. In urma acestui rezultat ea 
va întîlni pe finalista zonei de Est, 
echipa^ Japoniei. Invingătoarea din 
această întîlnire va juca cu repre
zentativa Italiei, cîștigătoarea zonei 
europene. La rîndul lor învingătorii 
vor întîlni, în finala competiției, 
echipa S.U.A. deținătoarea cupei.

■ In apropierea localității Kassel 
(Germania occidentală), s-a desfășu
rat o competiție ciclistă internațio
nală pe 150 km. la care au partici

garia 122 km./h. Polonia nu s-a 
clasat.

La această probă țara noastră 
a ocupat locul V. Concurentul ro
mîn George Craioveanu a obținut 
cu acest prilej o strălucită perfor
manță depășind de fiecare dată, 
în toate cele trei lansări vechiul 
record republican (136 km./h.).
Timpul realizat a fost de 146, 145, 
șl 148 km./h ceea ce înseamnă o 
corectare a vechiului record cu 12 
km./h.

La categoria reactoare a avut 
loc pînă în prezent doar o singură 
lansare. Cel mai bun timp a fost 
obținut de reprezentantul U.R.S.S. 
Ștefan Purice (R.P.R.) se află pe 
locul III cu rezultatul de 208 km./ 
h. (recordul țării deținut de Ana- 
nia Moldoveanu este de 236 km./h).

înaintea ultimei etape, care se 
atlă în curs de desfășurare, cla
samentul pe țări se prezintă în 
felul următor : 1—2. R. Cehoslova
că și R. P. F. Iugoslavia 25 p.; 
3. R. P. Ungară 24 p.; 4. U.R.S.S. 
22 p.; 5—6. R. P. Romînă și R. D. 
Germană 17 p.; 7. R. P. Polonă 
7 p.; 8. R. P. Bulgaria 6 p.

ȘTEFAN LUPULESCU

MUSACEVO (prin telefon). — 
Vîntul puternic care a bătut du
minică, a împiedicat deschiderea 
la timp a importantului concurs 
international de parașutism din 
R. P. Bulgaria. De aceea, startul 
în prima probă a acestei compe
tiții — salt individual de la 600 
m. înăRime cu deschiderea auto
mată a parașutei — s-a dat de-abia 
luni.

In momentul de fată, întrecerile 
se află în plină desfășurare. La 
ora cînd telefonăm, ultimul concu
rent din cei 5 parașutiști romîni 
se află la start. Ținînd cont că 
sintem la prima ieșire peste ho
tare, și în comparație cu compor
tarea altor concurenți, performan
tele obținute de cei patru sportivi 
romîni sînt mulțumitoare. Nu pu
tem însă anticipa nimic, întrucît 
clasamentul probei respective va 
fi cunoscut marți dimineața.

Marti va avea loc proba — salt 
în grup de la 1000 m. cu deschi
derea automată a parașutei, ur- 
mînd ca miercuri și joi concurenții 
să participe la probele de la mari 
înălțimi.

I. COPREANU

august la Belfast (Irlanda) repre
zentativa de fotbal a Marii Bri
tanii, vor lipsi, probabil, cunoscuții 
jucători maghiari Puskas și Koc- 
sis. După jocurile din C.E.C. și 
înaintea meciurilor internaționale 
din toamna acestui an ei au ne
voie de o perioadă de repaus.

• In toamna aceasta echipa re
prezentativă a R. P. F. Jugoslavia 
va susține următoarele meciuri : la 
25 septembrie la Belgrad cu Ger
mania occidentală; la 19 octom
brie la Dublin cu Irlanda; în a- 
ceeași, zi la Londra, se întîlnesc 
echipele B ale Angliei și R. P. F. 
Jugoslavia; la 30 octombrie la 
Viena cu Austria, iar la 11 noiem
brie la Paris cu echipa Franței.

• Primul meci din sezonul de 
toamnă al echipei R. P. Ungare 
se va desfășura la 17 septembrie 
la Lausanne, în compania repre
zentativei Elveției. Biletele s-au 
pus în vînzare la 9 august și au 
fost epuizate în cîteva ore.

pat și cicliștii din R.D. Germană. 
Victoria a revenit ciclistului olandez 
Stolcker care a înregistrat timpul de 
4:06,44. Pe locul doi s-a clasat A. 
Schur (R.D.G.) cu timpul de 4:08,14.

■ Cu prilejul unor concursuri in
ternaționale de atletism desfășurate 
în localitatea Boras (Suedia), atletul 
suedez Ericksson a stabilit un nou 
record al țării sale la proba de 2000 
m. cu timpul de 5:09,6. In locali
tatea Varberg atletul american Shel
ton a sărit în înălțime 2,06 m., cla- 
sîndu-se înaintea suedezului Nilsson 
care a sărit 2,04 m. Concurînd din 
nou ia Boras, Nilsson s-a clasat pe 
primul loc cu performanța de 2,07 m, 
în timp ce Shelton a realizat 2,05 m.

■ întîlnirea internațională de po
pice dintre reprezentativele Austriei

O poveste care nu e... poveste
Acum citva timp, c:nd dădeai ochii cu vreun buzoian și venea 

vorba despre orașul său, era cu neputință ca la despărțire să nu-fi 
adreseze și o călduroasă invitație:

— Și dacă ai drum vreodată, prin Buzău, nu uita să treci să 
ne vizitezi și stadionul Locomotiva din Cringul Orașului... E o fru
musețe, zău așa...

De la o vreme, ce să vezi însă ? Sportivii din Buzău au început 
să se laude mai puțin cu stadionul lor din crîng. Ba chiar preferă 
să... schimbe vorba l Măi, măi, ce să fie oare de nu-ți mai dau zor 
buzoienii să le vizitezi stadionul din cring ? Ce s-a întimplat cu el ? 
Că de... dispărut, nu poate dispare, peste noapte, de pe suprafața 
pămintului. De dispărut, n-a dispărut el, dar, după cum ne infor
mează corespondentul nostru Stan Roșculeț, nici mult nu mai are... 
Deci, să ne grăbim să-l vizităm cit timp mai dă semne de viață...

In fond, să știți, că nu s-a schimbat prea multe lucruri pe sta
dion... lată'-l... Tribuna e la locul ei... Terenul de joc, la fel. N-a 
dispărut nimic. Dimpotrivă, lingă cabine, a apărut casa de locuit 
a lui Ion Crețu. îngrijitorul terenului La prima vedere, acest lucru 
n-ar prezenta nici un fel de importanță. Ce, n-are voie omul să lo
cuiască lingă stadion ? Cu atît mai bine; va putea gospodări cum 
trebuie stadionul l

Numai că îngrijitorul Ion Crețu s-a... îngrijit de altceva. S-a în
grijit, în primul rînd să aibă pe Ungă casă niște păsări și niște vite 
și apoi, bineînțeles, a avut omul grijă să te asigure hrana. Fîneața 
trebuie ? Trebuie l Și ce fîneață mai bună și mai... convenabilă mai 
ales poate exista, decît... terenul de sport, aflat chiar la doi pași ?

Așa că, să tot cauți prin Buzău, n-ai să găsești om mai fericit 
ca Ion Crețu. Ore întregi stă în prispa casei, privindu-și cu drag 
capra, vaca și perechea de boi, care desăvîrșesc opera de... nivelare a 
terenului, păscind cu poftă mai toată ziulica... De altfel, n-au decît 
să pască liniștite, că tot nu le mai deranjează nimeni de la un timp... 
Sport, nu se mai poate face... Barele de la porți, bietele de ele, abia 
se mai țin. iar pista de atletism pe care tinerii își treceau înainte 
probele G.M.A. este tot mai puternic... marcată în fiecare zi de ro
țile căruțelor cu care Ion Crețu cară pămint spre oraș... Căci am 
uitat să vă spunem: îngrijitorul Ion Crețu vrea să se mute in car
tierul Mihai Viteazul șl să-și facă acolo și o căsuță... Ne îndoim însă 
că acolo unde vrea să se mute, va mai avea la dispoziție un pei
saj atît de interesant ca aici pe stadionul din Cring... Mai ales 
seara, e o minune aici... La lumina stelelor, Ion Crețu poate asculta 
oricînd concertul broaștelor... O să spuneți, ce caută broaștele pe 
terenul de sport ? Te pui cu iov. Crețu ? Uite că a fost cu putință și 
una ca asta. In partea dinspre uzina electrică a terenului s-a tot 
strîns apă, c'te un pic. cite un pic, pînă s-a formai o baltă. Dar baltă, 
nu glumă, utilată cu de toate: cu stuf, papură, șovar și bineînțeles... 
broaște.

Sintem siguri că vreți să ne întrebați: bine, bine, e vinovat îngrijito
rul Crețu, dar conducerea colectivului Locomotiva nu s-a interesat deloc 
de situația creată pe stadionul din Crîng? Cum să nu se intereseze ? 
S-a interesat. Intr-o bună zi a apărut acolo chiar președintele co
lectivului sportiv, tov. Gheorghe Nedelcu, care a găsit toate așa 
cum vi le-am. povestit noi. Și măsurile n-au întîrziat să vie. Și încă 
operativ. Chiar a doua zi, tov. Gheorghe Nedelcu și-a adus și el... 
capra la păscut! De ce să consume pită iarbă, cînd are la dispoziție 
terenul reglementar de fotbal ?

Sintem curioși să vedem ce se va întimpla acum, după ce. din 
coloanele ziarului, lumea a aflat care e situația cu stadionul din 
cring, de la Buzău.

Nu există decît două alternative: ori (ceea ce ar fi de dorit) 
comitetul de întreprindere de la Atelierul Materiale Cale Buzău va 
lua măsurile care se impun, ori locuitorii din Buzău, citind toate 
acestea, se vor grăbi să-și aducă și ei caprele și vacile să pască 
pe terenul Locomotiva... De ce să fie avantajate numai caprele tov. 
Crețu și Nedelcu ?...

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACHE

întîlnire internațională de ciclism
SOFIA 8 (prin telefon de la co

respondentul nostru). In zilele de 
6 și 7 august, s-a desfășurat pe 
velodromul din Sofia întîlnirea 
internațională de ciclism între 
echipele R.P.Builgariei și Belgiei 
(amatori). întrecerile au început 
prin desfășurarea probei de vi
teză. Pe primul loc s-a clasat T. 
Boidjev 4 v. urmat de N. Proda- 
nov 4 v.; B. Novakov 3 v.

Proba de urmărire individuală 
4 kilometri a revenit cicliștilor 
bulgari N. FIristov și N. Filapov. 
Cicliștii belgieni Valter și Sur- 
mon au ocupat locurile III și 
respectiv IV.

Duminică dimineața s-a dat ple
carea în cursa de fond 121 km., 
desfășurată pe străzile Sofiei. Pe 
primele 3 locuri s-au clasat cicliș
tii bulgari C. lliev, I. Kîrstev, I. 
Oknenski, toți cu timpul de 
3:47,2. Belgianul Thumas a venit 
la 2,56 de primul clasat.

Singura victorie a sportivilor 
belgieni a fost realizată la proba

și Republicii Democrate Germane, 
desfășurată la Dresda, s-a terminat 
cu victoria sportivilor germani cu 
scorul de 4095-4862.

■ La New York au luat sfîrșit 
campionatele S.U.A. la natație. Con- 
curenții din Hawai au realizat cele 
mai bune rezultate. 200 m. spate: 
Oyakawa în 2:26,1. Ford Konno a 
cîștigat proba de 400 m. liber cu 
timpul de 4:38. Proba de 100 m. liber 
a revenit lui Gideonese cu timpul 
de 57,6. Recordmanul lumii, Cleve
land, a realizat pe această distanță 
timpul de 57,8.

H Echipa vieneză Rapid și-a ter
minat turneul în Australia susținînd 

de 1 kilometru contra cronometru 
cu start de pe loc. Ciclistul bel
gian A. Gelarj a parcurs distanța 
în 1:16 urmat de D. Novakov, 
care a realizat timpul de 1:16,5.

Cursa italiană a revenit cicliș
tilor bulgari .

Ultima probă a fost aceea de 
semâ-fond 60 de ture cu 20 sprin
turi. Pe primul loc s-a clasat 
Hristov 75 p. urmat de D. Fiflipov 
45 p., I. Kaburov 27 p., I. Gheor- 
ghiev 15 p.; Z. Valter (Belgia) 
14 p.

întîlnirea a revenit echipei R.P. 
Bulgaria care a totalizat 55 p., 
față de cele 115 p. acumulate de 
echipa Belgiei.

In cursul acestei săptămîni vor 
sosi la Sofia echipele de ciclism 
amatori ale Franței și Danemar

cei. Este posibil ca pe velodro
mul din Sofia să se desfășoare 
întîlnirea triunghiulară între re
prezentativele R.P. Bulgaria, 
Franței și Danemarcei.

TOMA HRISTOV

a 4-a întîlnire cu reprezentativa 
țării. Meciul s-a desfășurat la Mel
bourne și s-a terminat din nou cu 
victoria echipei Rapid de astă dată 
cu scorul de 4-1.

■ Echipa jugoslavă de fotbal Rad* 
nicki Belgrad se află în turneu în 
Germania occidentală. Jucînd cu e- 
chipa Freiburger S. O. fotbaliștii iu
goslavi au obținut victoria cu scorul 
de 6-2.

B Hocheiștii canadieni au început 
pregătirile în vederea turneului o- 
limpic care va începe anul viitor la 
Cortina d’Ampezzo. Au fost ales© 
3 echipe din care una va reprezenta 
Canada. Acestea sînt: Kitchener 
Waterloo — cîștigătoarea cupei Allan 
pe anul 1955, — Fort Wiliam Miner 
și cea mai bună echipă din Canada 
de Nord, Brandon Wheat Kings.
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