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Tînărul nostru înotător Al. Popescu a reușit o performanță 
excelentă, clasîndu-se pe primul loc la proba de 200 m. fluture. 
Iată-l pe podiumul învingători lor alături de VI. Strujanov 
(U.R.S.S.) clasat pe locul 2 și de Fejer (R.P. Ungară) clasat pe lo

cul 3.
----------------- A ★ —

Succesele sportivilor noștri la Festival
A doua ediție a 

jocurilor sportive 
internaționale prie
tenești se apropie 
de sfîrșit. Așa du
pă cum era de 
așteptat, partici

parea unei serii întregi _ de
sportivi de valoare mondială a
făcut ca aceste întreceri sportive 
să se desfășoare la un ridicat ni
vel tehnic. Au fost realizate re
corduri mondiale, europene și na
ționale.

La succesul intîlnirilor sportive 
din cadrul celui de al V-lea Festi
val, au contribuit și sportivii din 
patria noastră. Ca urmare a te
meinicii lor pregătiri și a patrio
tismului lor fierbinte, reprezentan
ții noștri au cucerit pînă cri 9 
medalii de aur, 17 de argint și 
30 de bronz. Aceste succese au fost 
repurtate la următoarele discipline 
sportive:

MEDALII DE AUR
Atletism: Iolanda Balaș (săritura 

în înălțime), I. Savel (400 m. 
garduri).

Tenis de masă: Angelica Ro- 
zeanu (simplu femei, dublu femei și 
dublu mixt), T. Reiter și M. Gant- 
ner (dublu bărbați).

înot: Al. Popescu (200 m. flu
ture) . ,

Canotaj: Mircea Anastasescu (ca
iac, 500 m.).

Echipa orașului București 
în finala turneului de fotbal 

București — Varșovia 1-0 (1-0)
VARȘOVIA 10 (prin telefon de 

fa unul din trimișii noștri). — 
Echipa orașului București a reușit 
să treacă — in semifinalele com
petiției de fotbal — de echipa 
Varșoviei, una din cele mai va
loroase formații care au partici
pat la turneul de aci. Jocul, fără 
să se ridice la nivelul tehnic co
respunzător valorii celor două 
echipe, a însemnat din primul și 
pînă în ultimul minut o luptă 
dîrză pentru obținerea victoriei. A 
fost un meci asemenea unei între
ceri specifice de cupă, o dispută 
pentru victorie, pentru goluri. Echi
pa noastră a jucat sub valoarea ei 
obișnuită. In special atacul nu _s-.a 
regăsit și nu a reușit să țină 
mingea pentru o perioadă de. timp 
miai lungă. înaintașii noștri au 
realizat contraatacuri periculoase, 
dar destul de rare. In schimb, a- 
p ararea șl-a făcut cu prisosință 
datoria avînd în Androvici și Că- 
linoiu adevărați piloni. Se poate 
spune că victoria cucerită în fața 
fotbaliștilor polonezi a fost obți-_ 
mită. în snecial. de apărare care

MEDALII DE ARGINT
Ciclism: echipa R.P.R. (C. Du

mitrescu, N. Maxim, G. Moiceanu, 
L. Zanoni — 100 km. contra cro
nometru pe echipe).

Scrimă : Maria Taitiș (floretă 
fete)

Canotaj academic : echipa R.P.R. 
(Pongratz, Radu Nieulae, Sîngeac, 
Alăcean —- schif 4 fără cîrmaci) și 
echipa R.P.R. (Kapler, Vitcovici, 
Giurcăneanu — schif 2-ț-l).

Lupte clasice : Cernea (cat 52 
kg.).

Caiac: Oprea, Balint (1000)
Canoe: Aghei, Lipalit (10.000 m).

MEDALII DE BRONZ
Atletism: Alexandra Sicoe (400 

m. femei), D. Paraschivescu (marș 
20 km.) și I. Sifter (săritura în 
înălțime bărbați).

Canotaj academic : echipa R.P.R. 
(Rotam, Ispas, Barany, Slahotca, 
Vereș, Sîrbu, Grigoriță, Haiti + 
Frankl—schif 8-ț-l băieți și Al. Fe- 
renezi (schif simplu băieți).

Gimnastică : echipa R.P.R. (Ele
na Leuștean, Anica Ticu, Emilia 
Vătășoiu, Teofila Băiașu, Elena 
Mărgărit, Alexandrina Penciu, Uta 
Schland, Ileana Săcălici — exercițiu 
ansamblu și echipa R.P.R. aceeași 
formație — clasament pe echipe).

Lupte clasice: Belușica (cat. 73 

a reușit să depășească desele mo
mente’ critice. Echipa Varșoviei a 
jucat mai legat în cîmp decît re
prezentanții noștri dar s-a do
vedit ineficace.

In primele minute ale .jocului, 
polonezii atacă hotărît dar încet- 
încet echipa Bucureștiului echili
brează Jocul și începe să supună, 
la rîndul ei, adversarul la o do
minare destul de insistentă. De 
altfel, această perioadă a coincis 
cu cele mai bune momente de joe 
ale .atacului nostru. După ce în 
min. 6 Mihai pierde o bună si
tuație de marcare, Petschowski 
execută foarte bine (min. 9), P<rin 
,,zid“, o lovitură liberă din mar
ginea careului, dar mingea trece 
foarte aproape de bară. In min. 11 
se. inscrie golul victoriei, de altfel 
singurul dim mec:i

Mihai face o cursă toarte fru
moasă pe dxtremă driblează pe 
fundașul Wozniak și—ajuns la_a- 
proximativ 10 metri de poartă—f, 
șutează puternic Szymkowiiak res-

/Cj^oCiituLare in pag. 3-a)

Oaspeți la cantonamentul nostru! 
de la Varșovia

Marți, către ora primului, un 
autobus „Festival", purtind nr. 582, 
s-a oprit în fața intrării căminu
lui studenților In medicină din 
Varșovia, unde sint găzduiți spor
tivii noștri. La toate ferestrele ce
lor trei etaje au apărut apoi spor
tivii romîni curioși să vadă cine a 
venit. Cit ai bate din palme, auto
busul fusese înconjurat de zeci de 
sportivi. Plini de bucurie, ei strîn- 
geau mîinile gimnaștilor și gim
nastelor sovietice care coborau su- 
rîztnd. Puteai recunoaște pe Aza
rian, Șahlin, Korolkov, pe Lati- 
nina. Manina sau Egorova care, 
în întrecerile de pe stadionul Ko- 
lejarz, fuseseră răsplătiți cu en
tuziaste aplauze pentru victoriile 
lor.

însoțiți de sportivii noștri, oas
peții s-au îndreptat spre sala de 
festivități a căminului. Timp de a- 
proape trei ore s-a discutat des
pre o mulțime de lucruri și, în 
primul rînd, despre gimnastică... 
Gimnaștii și gimnastele lotului 
nostru au primit cadouri din par
tea sportivilor sovietici. Pe Una 
din cărțile primite, pe cea a lui 
Kerekeș, am citit următoarea de
dicație: „Sportivilor romîni, cu
toată dragostea, din partea spor
tivilor sovietici".

Boris Șahlin, unul dintre cei 
mai valoroși gimnaști sovietici, 
a fost, cum era și de așteptat, 
cel mai asaltat. Botez, (Jrendi, 
Lakatos și Balogh, din lotul nos
tru, nu mai pridideau cu între
bările. Privirile lor stăruiau în
deosebi pe minunata insignă de 
maestru emerit al sportului pe 
care Șahlin. a primit-o după vic
toria obținută la întrecerile de la 
Frankfurt pe Main.

— Vei fi pentru a doua oară 
campion?, îl întreabă Fr. Orendi.

— Nu se știe, ii răspunse Șa
hlin. zimbind. Dacă aș răspunde 
afirmativ, m-ar contrazice Aza
rian... care e aici, de față.

întrebările se succed tot . mai 
numeroase.

— De cite ori te antrenezi pe 
săptămînă?

— Dacă nu-ți reușește un ele
ment, îl lași, sau continui pînă 
„iese" ?

Antrenorul romîn Robbert Po- 
dlaha stă de vorbă îr-tr-un colț cu 
antrenorul Mihai Levi, căruia îl 
cere indicații amănunțite asupra 
exercițiilor la bară fixă... Iată-l 
și pe celălalt antrenor sovietic, I. MANOL1L)

Campioana olimpică, atleta australiană Shirley Strickland a cîștigat la Varșovia două medalii de aur 
statnlin-d și un nou record mondial la 100 tn.

In clișeu: Strickland, treclnd linia de sosire in cursa de 100

Ucran, vorbind cu Elena Leuștean 
Surprindem tin crimper din con
versație.

— Trebuie să te antrenezi mai 
mult, — îi recomandă antrenorul 
sovietic gimnastei noastre. Numai 
așa vei ajunge la cea mai înaltă 
măiestrie. Deci, foarte multă mun
că! Elena Leuștean o privește a- 
cum cu nețărmurită admirație pe 
Larisa Latinina, a cărei iscusință 
și eleganță în exerciții i-au plă
cut atît de mult la concursul de 
acum cîteva zile.

Deodată, cineva s-a pornit să 
cînte... Apoi cîteva instrumente mu
zicale i s-au alăturat. S-au for
mat perechi, perechi și dansul 
a început... N-a lipsit, bineînțeles, 
la sfîrșit, nici tradiționala „peri- 
niță", pe care sportivii sovietici 
o cunoșteau destul de bine..

• Marți, pe la ora 14, la can
tonamentul nostru a mai venit un 
oaspete. Era conducă!orul delega
ției indiene, domnul Sorab b’ Hot, 
președinte al federației de ciclism 
a Indiei. Domnul Sorab b' Hot, 
care vizitase țara noastră cu pri
lejul Festivalului din 1953, și-a ex
primat dorința să fie și la Varșo
via în mijlocul nostru' măcar pen
tru cîteva ore. In convorbirea a- 
vută cu conducătorii lotului ro
mîn, el a declarat;

— India dorește să strîngă le
găturile de colaborare De tărim 
sportiv cu toate țările, indiferent 
de orinduirea lor socială. De alt
fel, numai in acest an, cicliștii in
dieni au luat parte la „Cursa pă
cii", au concurat in Anglia, acum 
sint la Varșovia, iar la sfîrșitul 
lunii august vor fi prezenți la 
Campionatele Mondiale care se 
dispută în Italia

îmi amintesc cu plăcere despre 
vizita mea in Romfnia. Nică
ieri n-am fost primit cu atît de 
multă dragoste și prietenie ca în 
țara voastră. Ii cunosc pe spor
tivii romîni și în special pe ci
cliști, care mi-au produs o fru
moasă impresie totdeauna. Cu 
pași siguri, sportivii dvs. se în
dreaptă spre primele locuri în ie
rarhia țărilor din lume..."

, Convorbirea cu domnul Sorab 
b’ Hot s-a prelungit tîrziu. El ne-a 
povestit multe amintiri din viața 
lui, din activitatea lui de sportiv, 
care, din 1909 pînă în 1923, a fă
cut parte din echipa națională de 
hochei pe iarbă a Indiei...

In cinstea zilei le 23 August
ZHme, 96 la sută peste normă

Dacă ai păși 
întira dată pe 
sub poarta 
înaltă a ate
lierelor C.F.R. 
Pailas-Constan-
ța te-ai simți 

parcă stingherfflt în prima clipă și 
inima ți-ar bate mai tare ca de 
obicei. Te întîmpină aici zgomotul 
asurzitor .al mașinilor, pufăitul 
locomotivelor. Dar ceea ce te im
presionează mai . mult este însu
flețirea cu care muncesc oamenii, 
energia lor clocotitoare.

Tînărul. Gheorghe Mitrea. centrul 
atacant și căpitanul echipei de fot
bal a atelierelor, este și el unul 
dintre acești oameni. Invățînd cu 
dragoste de la fiecare, exigent față 
de el însuși, acest tînăr brunet, cu 
privirea ageră, este astăzi turnător 
la secția mecanică și un bun șef 
de echipă. Dacă ai să întrebi, fie 
pe muncitorul de la pompe, fie pe 
lăcătușul, oprit o clipă din lucru, 
vei putea afla că aici, în ateliere, 
ca și pe terenul de sport, M'itrea 
se bucură de mare prețuire.

„Pentru cei tineri, ca și pentru 
cei vîrstnici, Mitrea al nostru este 
o pildă de hărnicie și disciplină", 
ne spune Nico’lae Seco'ă. președin
tele comitetului de întreprindere.

Dar căpitanul echipei de fotbal 
este în primul rînd unul dintre 
fruntașii muncii din ateliere. Lată, 
n-au trecut multe zile de la șe
dința din 1 august și angajamen
tele luate atunci, în cinstea zilei 
de 23 August au prins viață. 
Gheorghe M'itrea și alături de el 
întreaga echipă, depășesc zilnic 
norma cu peste 90 la sută. Totoda
tă, echipa sa a redus simțitor rebu
turile și a ridicat calitatea piese
lor turnate.

,,Nu sîntem mulțumiți numai cu 
atît, ne spune Mitrea. In cinstea 
zilei de 23 August nm ne vom stră
dui să depășim și mai mult anga
jamentele". Și cu aceeași fermitate 
în glas, a adăugat, privind spre 
șeful biroului de evidența muncii: 
„Tovarășii de la evidență pot să 
fie siguri că le vom da destul de 
lucru în luna asta !“

(de la corespondentul 
nostru regional)



Au cuvintul oaspeții sportivi 
ai Varșoviei...

Iuri Ozerov a făcut parte de ne
numărate ori din reprezentativa 
de baschet a Uniunii Sovietice. 
Dar, cu toate că Joacă de patru 
ani în reprezentativa tării sale, 
el se află pentru prima oară la 
Varșovia.

..Am fost impresionat — a decla
rat el — de primirea prietenească 
pe care ne-a făcut-o echipa de 
baschet a R.P. Polone. Jucătorii 
polonezi ne sint vechi cunoștințe 
de la campionatele europene des
fășurate la Budapesta. Aici, la 
Varșovia, lupta va fi grea, pentru 
că au venit multe echipe de valoa
re ridicată.

Sint sigur că Jocurile Sportive 
de la Varșovia vor fi un bun 
prilej de întărire a legăturilor de 
prietenie cu ceilalți sportivi".

★
Tt-li-hua este o tînără înotătoare 

din Republica Populară Chineză, 
care a sosit la Varșovia, venind 
de la Budapesta, unde studiază la 
Ins itutul de Cultură Fizică.

„’/arșooia — a spus ea — mi-a 
făcut o impresie deosebită. Am a- 
vul ocazia să văd >de nenumărate 
ori Varșovia pe ecranele cinemato- 
gra’elor, ca un oraș distrus de pe 
urma războiului. Or, acum văd cu 
totul alt oraș. plin de viață, in 
care urmele groaznice ale războiu
lui au dispărut aproape în între
gime. Categoric, s-a făcut mult in 
ultimii ar.it

■ Participarea mea la Jocurile 
Jnternaț'onale Prietenești coincide 
cu a doua manifestație internațio
nală la care sint prezentă. Pentru 
prima oară am participat la Jocu
rile Mondiale Universitare de la 
Budapesta, desfășurate in anul 
1954. clasîndu-mă pe locul 6 la 
proba de 100 m. fluture.'

„Cu toate că mă aflu de puțin 
timp în capitala Poloniei populare, 
am legat multe prietenii cu îno
tătoarele poloneze. Cea mai bună 
prietenă a mea este Ala Kleminska. 
Și ea înoată la același stil și- la 
acerași probă

Perfrmantele mele nu sint de o 
valoare chiar așa de ridicată și de 
aceea voi căuta să-mi însușesc cit 
mai muUe cunoștințe în acest do
meniu"

★
Swarup Singh, fundașul dreapta 

al reprezentativei de hochei pe iar
bă a Indiei, este jucătorul care, în 
anul 1952. la J.O. de la Helsinki, 
a fost factorul cel mai important 
al victoriei repurtate de echipa sa.

,Cum ne-am pregătit pentru tur
neul de la Varșovia ? In primul 
rind — a spus el — am participat la 
focurile de cupă și în campiona
tul indiei, ceea ce ne-a dat posi
bilitatea să ne pregătim cit mai bi
ne. Concomitent cu echipa care a 
venit la Varșovia, o altă echipă a 
plecat în turneu in Noua Zeelandă, 
iar o a treia in Afganistan. In e- 
chipa de aici sint cîțiva jucători 
care au participat la Olimpiadă. A 
trebuit să ne impărțim și în cele
lalte două echipe care plecau in 
turneu...

Sint un jucător „bătrin". Joc 
hochei pe iarbă de la vîrsta de 10 
ani. Am văzut numeroase țări și 
pot spune că am trecut prin multe. 
Totuș. primirea care ni s-a făcut 
aici întrece tot ce am trăit. O ase
menea primire se face numai ade
văr aților prieteni și noi vrem să 
fim și sîntem adevărați prieteni ai 
tineretului și ai poporului polo
nez".

★
Doctorul Bakr, conducătorul e- 

chipei de fotbal a orașului Cairo, 
a sosit la Varșovia, venind direct 
de la Barcelona și este plin de' op
timism. Nici nu-i de mirare: e- 
chipa sa s-a clasat pe primul loc 

■în turneul de fotbal al Jocurilor ță
rilor mediteraneene.

„La Barcelona am inuins echipa 
Franței cu 6—2, Siria cu 3—0 iar 
cu Spania, după un joc aprig dis- 

,putat, am terminat la egalitate: 
.1—1. Datorită unui golaveraj mai 
ibun, ne-nm clasat pe primul loc. 
îPentru fotbaliștii noștri, actualul 
■ sezon a început sub cele mai bune 
.auspicii. Antrenați de jugoslavul 
IBrosic, ei și-au ridicat mult nive- 
<lul de ioc. La Cairo, am învins e- 
chipa Bulgariei cu J—0, iar la So- 

ifia am pierdut la același scor. Mai 
• tirziu. am învins la Atena echipa 
Greciei, cu 2—l.

„Am avut ocazia să vizităm Var
șovia. Ne-a plăcut foarte mult. Sta-

REZULTATELE DE MARȚI 9 AUGUST
(Prin telefon de la trimișii noștri spec'aii)

dioanele Varșoviei ne-au lăsat o 
impresie deosebită și, in special, 
stadionul „Celei de a 10-a aniver
sări" .
ECHIPA FEMININA DE HAND
BAL A R.P.R. A CIȘTIGAT ME
CIUL CU REPREZENTATIVA 

R. P UNGARE

Cel mai important joc din ca
drul turneului feminin de handbal 
S-a disputat marți după-amiază, 
cînd s-au întîlnit echipele R. P. 
Romîne și R. P. Ungare, singurele 
neînvinse, clasate pe primele două 
locuri, la egalitate de puncte. După 
un meci foarte disputat, echipa 
reprezentativă a R. P. Romîne a 
reușit să cîștige această partidă cu 
scorul de 4-1 (1-1). Strălucita vic
torie a reprezentantelor noastre a 
fost obținută la căpătui' unui mi
nunat efort comun al tuturor ju
cătoarelor.

Inițiativa a aparținut în majori
tatea timpului echipei noastre, care 
a deschis scorul chiar din primele 
minute ale meciului, prin Jianu. 
Spre sfîrșitul reprizei echipa ma
ghiară a egalat prin Hammoryi, 
care a executat o lovitură de la 17 
m. După pauză, reprezentativa 
R.P.R. a jucat în același ritm ca 
și în prima repriză, atacînd conti
nuu și terminînd majoritatea acțiu
nilor cu puternice și precise șu
turi la poartă. Dominarea echipei 
romîne a fost concretizată prin 
cele trei goluri înscrise în ordine 
de Dobre, Windt și Pădureanu.

Au jucat fortnatiile: R.P.R.: 
Nagy — Ugrom, Drasser, Sălă- 
geanu, Popescu, Neurohr — Ba- 
lint, Jianu, Windt, Păc’ureanu, Do
bre. A mai jucat și Răceanu; 
R.P.U.: Dedrak — Molnar, Pasz- 
tor, Durian, Lestak, Simonek — 
Gorenz, Hammoryi, Kiss, Valyi, 
Kovacs.

Întreaga echipă a R.P.R. a jucat 
foarte bine, însă Nagy, Jianu, Pă
dureanu și Răceanu merită o men
țiune în plus. Prin această victorie 
echipa noastră și-a consolidat po
ziția fruntașă din clasament, fiind 
virtuală cîștigătoare a turneului. 
Iată, de altfel, cum arată clasa
mentul înaintea ultimelor jocuri:

1. R.P. Romînă
2. R.P. Ungară
3. R.D. Germană
4. R.P. Polonă

3 3 0 0 22: 3 6
3 2 0 1 30: 8 4 
3 2 0 l 25: 9 4. 
3102 17:15 2

Acestea sînt echipele clasate pe 
primci'e locuri, care vor juca ulti
mele meciuri astfel: R.P. Romînă 
—R P. Polonă (astăzi la ora 10); 
R. D Germană—R. P. Ungară (as
tăzi la ora 16).

In turneul echipelor masculine 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: P. P. Polonă —• R. Ceho
slovacă 6—5 (4—3); R.P. Romî- 
nă-Danemarca 20—0 (8—0). Au 
marcat: Sauer (6), Thelman (4). 
Căliman (4). Wagner (3). Mei- 
thert, Jost, Schuler. R.D. Germa- 
nă-Danemarca 18—1 (11—0).

In clasamentul acestui turneu 
continuă să conducă echipa R. D. 
Germane, urmată de echipa R. P. 
Romîne. Reorezentanții noștri mai 
au de jucat un singur meci, cu 
R. Cehoslovacă

MIRCEA DOBRESCU $1 PETRE 
ZAHARIA IN FINALĂ LA BOX

Turneul de box se apropie de 
sfîrșit. Primele semifinale au avut 
loc marți seara în prezența unui 
mare număr de spectatori. Cinci 
dintre boxerii noștri și-au măsu
rat forțele în această importantă 
reuniune, dar numai doi (Mircea 
Dobrescu și Petre Zaharia) au reu
șit să se califice î,n finale. In li- 
mitei'e categoriei muscă, Mircea 
Dobrescu, făcînd din nou proba 
deosebitelor sale calități tehnice 
și fizice, a obfinut o categorică 
victorie asupra boxerului polonez 
Hajduka. încă din primele secun
de. reprezentantul nostru a tre
cut decis la atac și, după ce ad
versarul a fost numărat de două 
ori. un puternic croșeu de dreapta 
la bărbie al lui Dobrescu a pus 
capăt luptei care devenise ine
gală. Excelentă a fost și compor
tarea lui Petre Zaharia care. în 
cadrul categoriei semi-grea a avut 
o sarcină din cele mai grele în fața 
remarcabilului pugilist sovietic Ro
muald Murauskaș, Meciul a fost 
viu disputat. Zaharia și-a dozat 
foarte bine efortul, a contrat bine 

cu stînga și a lovit apoi cu drepte 
care și-au atins cu precizie ținta 
și, în general, a dat dovadă do. 
o bună orientare tactică în ring.

Demonstrîndu-și superioritatea în 
fiecare repriză, Zaharia a cuce
rit în cele din urmă o meritată 
victorie ia puncte.

Reprezentantul nostru la catego
ria mijlocie-ușoară, Șerbu Neac- 
șu a boxat cu pugilistul sovietic 
Karpov.

Deși a avut avantaj în primele 
două reprize, Șerbu Neacșu a pier
dut meciul din cauza unui avertis
ment nejustificat ce i s-a dat în 
ultima repriză. Acest avertisment 
a influențat juriul, care i-a acordat 
victoria lui Karpov. Intr-o măsură 
a fost dezavantajat și Eustațiu 
Mărgărit. Intîlnind în limitele ca
tegoriei pană pe boxerul polonez 
Brychlik, el a avut — după pă
rerea noastră — un avantaj mi
nim, care putea decide meciul în 
favoarea sa. Decizia la puncte i-a 
fost însă acordată lui Brychlik, 
Meciul dintre „ușorii" Constantin 
Dumitrescu (R.P.R.) și Bojarsinov 
(U.R.S.S.), așteptat cu mui’t inte
res. a oferit o dispută strînsă, dar

Mircea Dobrescu

care nu a corespuns decît în parte. 
Bojarsinov a atacat mai mult. Du
mitrescu a părut obosit și, în plus, 
a abuzat de țineri, fapt pentru care 
a primit și un avertisment. Vic
toria i-a revenit lui Bojarsinov.

Alte rezultate: Cat. muscă: Ka- 
ladjev (U.R.S.S.) b. K. O. tehnic 
Pfeiffer (Austria); cat. pană: Sa
lah Sakweer (Egipt) b. p. Iutii 
Sokolov (U.R.S.S.); cat. semiușoa- 
ră: Milewski (R.P. Polonă) b.p. 
Kaczerowski I IR.D.G.); cat. ușoa
ră: Czajeckit (R.P. Polonă) b.p. 
Nikolov (R.P.B.); cat. semigrea: 
Wojciehowski (R. P. Poi'onă) b.p. 
Khali (Egipt).

ÎNTRECERILE DE SCRIMA AU 
LUAT SFIRȘIT

Cu disputarea asalturilor fina
lei de sabie, competiția de scrimă 
s-a terminat marți seara. Cam
pion al probei de sabie a ieșit 
Pavlovski (R.P.P.) cu 6 v., urmat 
de Zablodski (R.P.P.) și Kuzne- 
țov (U.R.S.S.) amîndoi cu cîte 5 
victorii. Reprezentantul' nostru N. 
Mustață, care a ajuns pînă în 
finală, s-a clasat pe locul 6 (2 vic
torii). De notat că Mustață a con
dus cu 4—1 in asalturile cp pri
mii doi clasați, Pavlovski și Za
blodski.

JOCURI VIU DISPUTATE IN 
TURNEELE DE BASCHET

Marți seară, echipa masculină a 
R. P. Romîne a susținut primul 
meci din cadrul turneului final în 
care a întîlnit echipa R. P. Polone. 
Baschetbaliștii polonezi au obținut 
din nou victoria în fața reprezen
tanților noștri, pe care i-au între
cut de astă dată, cu 70—61 (29-22).

Pe cît. de bine a jucat repre
zentativa noastră în întîlnirea cu 
echipa R. Cehoslovace, pe atît de 
si'ab s-a comportat în acest joc. 
Baschetbaliștii noștri .au jucat.dez- 
organizat și au făcut marea gre- 
șală de a nu folosi avantajul de 
înălțime pe care îl aveau față de 
adversarii lor. In asemenea con
diții, aruncările de la semidistantă 
ale jucătorilor polonezi — deosebit 
de precise — au decis soarta me
ciului. Punctele echipei noastre au 
fost înscrise de: Răducanu (15), 
Nagv (UT, Folbert (11). Nedof 
(8). Fodor (5), Costescu (5). F~- 
donh (4), Kadar (21. Tot în tur
neul final echipa U.R.S.S., care se 
comportă excelent, a dispus de 

echipa R. P. Bulgare cu 86—60 
(34—?5). Baschetbaliștii sovietici 
se anunță drept virtualii cîștigă- 
tori ai turneului masculin. Alte 
rezultate din întrecerea echipelor 
masculine: R. Cehoslovacă-Finlan- 
da 55—47 (37—19).

Deosebit de disputată este com
petiția echipelor feminine. Din în
trecerile de ieri se desprinde vic
toria echipei R. P. Bulgaria asupra 
reprezentativei U.R.S.S. cu 62—59 
(25—23). A fost un joc deosebit 
de echilibrat, învingătoarea nepu- 
tînd fi cunoscută decît în ultimele 
minute. O victorie dificilă au ob
ținut baschetbalistele cehoslovace 
în fața echipei R. P. Polone. Scor: 
55—47 (29—22). Alte rezultate din 
competiția feminină: Finianda — 
R.D.G. 38—25 (20—17); R.D.G — 
Elveția 37—34 (18—22).
TURNEUL FINAL IN COMPE
TIȚIA DE VOLEI MASCULIN

In întrecerea echipelor calificate 
în turneul final, reprezentativa R. 
P. Buîgaria a învins echipa R. P. 
Chineză cu 3—1 (15—9, 9—15, 
15—4, 15—12). Reprezentanții noș
tri au fost întrecuți cu 3—0 (la 
12, 10 și 9) de voleibaliștii ceho
slovaci, care au aliniat formația de 
la campionatele europene, cu ex
cepția lui Schwartzkopf și Tessar. 
Voleibaliștii noștri au jucat foarte 
slab în apărare. Echipa R. P. Po
lone a obținut o victorie clară în 
întîlnirea cu Italia cîștigînd cu 
3 — 0 (la 4, 7 și 3).

TURNEUL DE LUPTE CLASICE

In turneul de lupte ci’aslce se e- 
vidențiază detașat concurenții so
vietici care dovedesc o excelentă 
pregătire. Din cele 8 categorii, la 
6 ei s-au calificat în turul final. 
Iată rezultatele obținute de concu
renții romîni. Cat. 52 kg. Ga- 
raiev (U.R.S.S.) întrece la pun
cte pe Cernea (R.P.R.). Tînă- 
rul nostru reprezentant a făcut o 
partidă frumoasă cu valorosul' lup
tător sovietic, clasat pe locul II la 
campionatele mondiale. In meciul 
următor Cernea l-a învins prin tuș 
în min. 9 pe suedezul Hackansson, 
reușind să se claseze printre pri
mii 3, din 13 concurenți. Cat. 57 
kg. Horvath (R.P.R.) a obținut 
două frumoase victorii prin tuș: 
cu Schwed (R. Cehoslovacă) în 
min 10 și cu Schinke (Elveția) în 
min. 3. A fost însă învins tot prin 
tuș de către Petrov (R. P Bulga
ria). Cat. 62 kg. Ion Popescu (R. 
P. R.) l-a întrecut la puncte pe 
Zaini Hatib (Egipt), dar a fost în
vins tot la puncte de campionat 
mondial Staskievici (U.R.S.S). Cat. 
67 kg.: Dumitru Cuc (R.P.R.) 
întrece la puncte pe Branagliola 
(Italia), dar este aooi învins la 
puncte de Gondzik (R.P Polonă). 
Cat. 73 kg.: Marin Belușica (R. 
P.R.) este întrecut la puncte (2—1, 
greșeală de arbitraj) de către Av- 
deladis (Egipt) și prin tuș în min. 
5 de către Tunpet (Franța). Behi- 
șica a obținut și o victorie prin tuș 
în min. 2 în fața lui Sekkal (R. 
Cehoslovacă). Cat. 87 kg. Ion Cor- 
neanu (R.P.R.) este întrecut prin 
tuș în min. 11 de Harenich (R. 
Cehoslovacă). La categoria grea, 
Al. Suli (R.P.R.) după ce-1 învinge 
la puncte pe Figeoos (Finlanda) 
cedează la puncte în fața bulgaru
lui Mehtnedov, dintr-o greșeală teh
nică, pierzînd astfel șansa de a 
cuceri locul I.

NATAȚIE, POLO. SĂRITURI

Marți, au continuat în bazinul 
C.W.K.S. întrecerile de înot cu fi
nalele probelor 200 m. bras băr
bați, 10C m spate bărbați și 4x100 
m liber fete <>/

200 m. bras bărbați: n. S. 
Utassv (R.P.U.) 2:39,4 (nou record 
maghiar): 2. H. Fritsche (R D.G) 
2:42,4; 3. Mu San Sun (R. Ș.
Chineză) 2:43,1 (nou record chi
nez); 4. A. Golocenko (U R.S.S.) 
2:44.2; 5. Felix Heitz (PP.P.) 
2:44,6; 6. K. Enke (R.D.G.) 2:46,7.

100 m. spate: 1. Magvar (R.P U.) 
1:05,6: 2. Bacik (R. Ceh.) 1:06,7; 3. 
Kuvaldin (U.R.S.S ) 1:08.1; 4. Kli
ment (R.P.U.) 1:08,9; 5. Zabala 

(R.P.P.) 1:09,0; 6. Jaskiewicz (R. 
P. P.) 1:09,4.

4x100 m. liber fete: R.P.U. (Sze- 
keîv, Gyergyak, Szoke, Gyenge) 
4:33,4; 2. U.R.S.S. 4:39,4; 3. R.D.G. 
4:48,1; 4. R.P.P. 4:49,9 (nou re
cord polonez).

Polo pe apă: R.P.U. — R.P.R. 
7—1 (4—0); au marcat Karpati (2), 
Zador, Gyarmati, Martin, Bolvari, 
Markovits (R.P.U.) și Nagy (R. 
P. R ). U.R.S.S. - R.D.G. 6—2 
(1—2). Au marcat Gvaharia (3), 
Agheev (2), Kurenoi (U.R.S.S.) și 
Voss, Vogel (R.D.G.).

Sărituri turn: 1. Capilla (Mexic) 
176,41 p.; 2. Ciasba (U.R.S.S.) 
162,49; 3. Brenner (U.R.S.S.) 
160,36; 4. Siak (R.P.U.) 154,86; 5. 
Gerlach (R.P.U.) 146,21; 16. Bielîi 
(U.R.S.S.) 140,82. Săritorii romîni 
Klaus și Herbert Wittemberger au 
ocupat locurile 8 și 9 cu 133,48 p. 
și respectiv — 128,70 p.

PERFORMANTE DE VALOARE 
MONDIALĂ LA HALTERE

Intr-una din sălile Palatului 
Științei și Culturii din Varșovia 
au început marți după-amiază în
trecerile la hăltere. Participă repre
zentanți din 22 de țări printre 
care redutabilii halterofili sovie: 
tici, iranieni, egipteni, polonezi 
etc. Țara noastră este reprezentată 
de Ion Birău, llie Ienciu, Mie 
Dancea și Silviu Cazan.

In prima zi a turneului s-au 
disputat întrecerile de la categoria 
cea mai ușoară și s miușoară. In 
cadrul categoriei cea mai ușoară 
concurentul sovietic V. Stoglov a 
obținut un nou record mondial la 
total, cu 325,5 kg. Vechiul record
i-a  aparținut iranianului Namdjou, 
cu 315 kg. Iată rezultatele înre
gistrate la această categorie : 1. 
V. Stoglov (U.R S.S.) 325,5 kg. 
(103+97,5+125) 2. Maghoub (E- 
gipt) 300 kg. 3. Saitl (R. Cehos
lovacă) 280 kg.

La cat-goria semiușoară, lupta 
pentru primele locuri a fosț deo
sebit de interesantă. Victoria i-a 
revenit, în mod surorinzător con
curentului polonez Zielinski cu o 
performanță de valoare mondială: 
322,5 kg, față de 317,5 kg. cît a 
realizat concurentul sovietic Kir- 
son, clasat pe locul II. Reprezen
tantul nostru Ion Birău a avut o 
comportare meritorie, reușind să 
se claseze pe locul IV, din 9 con
curenți și stabilind două recorduri 
ale țării : 295 kg. la total și 
115 kg. la aruncat. Ion Birău ar 
fi ocupat locul III, dacă juriul 
nu ar fi acordat o mișcare la a- 
runcat (117,5 kg.) concurentului 
bulgar Nicolov, mișcare care a 
fost greșit executată de acesta. 
Iată rezultatele: 1. Zielinski (R.P 
Pol.) 322,5 kg. (95 + 100+127,5)
2. Kirson (11. R.S.S*.) 317,5 kg.
3. Nicolov (R.P. Bulgaria) 297,5 kg. ’
4. Ion Birău (R.P.R.) 295 kg.
(90+90 + 115) 5. Goldschmidt (Ja- , 
maica) 285 kg.

KORMOCZI ÎNVINSĂ LA TENIS!

In penultima zi a întrecerilor de 
tenis s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Simplu bărbați: semifi
nale: Guylias (R.P.U.)-Zabrodskî 
(R. Ceh.) 6—3, 7—5, 1—6, 7—5; 
dublu bărbați: finala: Javorski, 
Zabrodski (R. Ceh.) — Guylias, 
Pujtor (R.P.U.) 11—9, 6—0, 6—0; 
dublu mixt: semifinale: Pujezova, 
Javorski (R. Ceh.) — Kormoczi, 
Guylias (R.P.U) 6—1, 6—2; sim
plu femei: finala: Pujezova (R. 
Ceh.) — Kormoczi (R.P.U) 6—1, 
6—2. Rezultatul constituie o sur
priză, deoarece Kormoczi reușise 
anul acesta rezultate foarte bune, 
fiind semifinalistă la Wimbledon; 
dublu femei: Jendrejovska, Rich- 
kuvna (R.P. Poi’.) — Kormoczi, 
Kovacs (R.P.U.) 6—2, 3—1 (semi
finală).

La acest scor perechea maghia
ră a abandonat

AZI: CURSA DE CICLISM-FOND 
INDIVIDUAL

Azi dimineață se dă startul 
în proba de ciclism fond, indivi
dual. Traseul măsoară 180 km., pe 
nn circuit de 20 km. care va li 
aconerit de 9 ori. Printre favo'iHi 
probei se află: G. Schur, M Di
mov, J. Vesely și C. Dumitrescu.



60 ll-A »7dE ® SPffiWSWE «EH»
WHITE EWTh M^TOESETMILQDS

Rezultatele de miercuri 1© august
(Prin telefon de Ia trimișii noștri spec'aii)

R.P.R.—U.R.S.S. LA POLO 3—3!
Ieri au continuat întrecerile Ia 

înot, polo și sărituri.
POLO. — R.P.R. — U.R.S.S. 

3—3 (1—1). Reprezentativa noas
tră a desfășurat un joc excelent a- 
tît în apărare, cît și în atac. Mobi
litatea, precizia paselor, trasul la 
poartă eficace și dîrzenia cu care 
au luptat jucătorii noștri au fost 
elementele principale care au con
tribuit la realizarea acestui, rezul
tat de egalitate. Primul punct a 
fost înscris de Simon, cu toate 
că echipa adversă era în superiori
tate numerică (Hospodar fiind eli
minat). Musveniradze egalează 
printr-un șut puternic, tras prin sur
prindere. In repriza a doua sovie
ticii ridică scorul prin Gvaharia, 
iar Novac egalează. Din nou repre
zentativa noastră este condusă 
prin punctul înscris de Musvenira
dze. Egalarea survine în ultima 
parte a jocului, cînd la capătul u- 
nei acțiuni colective, Simon înscrie 
punctul egalizator. Arbitrul Bela 
Rajky (R.P.U) a condus foarte 
bine următoarele formații :

R.P.R. : Deutsch, Hospodar, Za- 
han, Nagy, Simon, Novac, Bordi.

U.R.S.S.: Goichman, Teplov,
Sleapin, Prokopov, Leferenko, Mus
veniradze. Gvaharia.

SĂRITURI — Miercuri s-a încheiat 
concursul feminin de sărituri de la 
turn. Iată rezultatele finale: 1. Ka- 
rakașian (U.R.S.S.) 88,95: 2. Goro- 
hovskaia (U.R.S.S.) 81,98; 3. Citi- 
miciova (U.R.S.S.) 80,95.

ÎNOT. — întrecerile au luat sfîr- 
șit ieri. Iată ultimele rezultate; 
Ștafeta 4x100 m. mixt fete (finală):
1. R.P.U. 5:06,6 (nou record ma
ghiar); 2. R.D.G. 5:08,5; 3. R. Ceho
slovacă 5:14,8; 4. R.P.R 5:16,2. 
400 m. liber fete (finală) ; 1. V.
Gyenge (R.P.U.) 5:J2,0; 2. R. Sze- 
kely (R.P.U.) 5:14,2; 3. Sebo
(R.P.U.) 5:18,5; 4. Markova (R.
Ceh.) 5:19,0 (nou record ceho
slovac); 5. Sanda Platon (R.P.R.) 
5:45,2; 1500 m. liber (finală): 1.
Gremlowski (R.P.P.) 18:51,7 (nou 
record polonez); 2. Csordas 
(R.P.U.) 18:56,0; 3. Lavrinenko
(U.R.S.S.) 19:11,0; 4. Zabroski
(R.P.U.) 19:24,7; 5. Reich (R.D.G.) 
19:25,9 (nou record R.D.G.); 6. Se
vera (R. Ceh.) 20:03,4 (nou record 
cehoslovac) ; 7 Meder (R.P.R.)
20:20,6. In timpul acestei probe 
Gremlowski (R.P. Polonă) a sta
bilit alte două recorduri (800 m. — 
10:01,0 și 1000 m. — 12:34,4), iar 
Reich (R.D. Germană) un nou re
cord pe 800 m. (10:18,6).

ASTĂZI FINALELE LA BOX
In reuniunea de box 'de aseară 

au fost desemnați și ceilalți fina- 
liști ai competiției, iată rezultatele 
tehnice: Cat. cocoș: Schultz (RDG) 
b. p. Gasler (Germania Occ); Sie- 
lezak (R.P. Polonă) b. p. Vorobiev 
(URSS). Cat. semiușoară: Golu
benko (URSS) dispune la puncte 
de Mustafa (Egipt); Niedzwieky 
(R.P. Polonă) învinge prin k.o. re
priza Ill-a pe Huber (Austria). 
Cat. semimijlocie: Nicolae Linca 
R. P. R., net superior a cîștigat 
prin k.o. tehnic în repriza 111-3 
în fata lui Schone (R.D.G ). Linca 
a atacat tot timpul trimițîndu-și 
adversarul la podea în ultima re
priză. Cat mijlocie: Lasota (URSS) 
b. p. Larsson (Suedia); Gilady 
(Egipt) învinge prin oprire pentru 
inferioritate în repriza 111-a pe 
Nichel (R.D.G ). Cat. grea: Repre
zentantul nostru, D. C.iobotaru a 
întîlnit un adversar excepțional în 
Juskenas (URSS). Boxerul sovie
tic e foarte înalt și are 107 kg. A- 
tacînd tot timpul și îovind variat 
și rapid din toate pozițiile, Jușke- 
nas a obținut o categorică victo
rie la puncte. Ciobotaru a fost tot 
timpul în defensivă. La ora cînd 
primim telefonul, se dispută și cea
laltă semifinală a categoriei grea, 
între Pietron (R.P. Polonă) și Ar- 
zomanian (Liban).

Finalele competiției de box vor 
avea loc joi seara. Cei trei boxeri 
romîni finai'iști vor întîlni pugiliști 
puternici Mircea Dobrescu pe Kaia- 
dașev (URSS) la cat muscă. N. Lin
ca pe polonezul Walașek, la s mi- 
mijîocie iar Petre Zaharia pe Woj- 
czekowski (R. P. Polonă) la cat. 
semigrea

REPREZENTATIVA I- E MININ A 
DE VOLEI A R.P.R. A ÎNVINS 

ECHIPA R. P. POLONE
Reprezentativa leminină de vo

lei a țării noastre a realizat un 
splendid succes, întrecînd reduta-

bila formație a R. P. Polone cu 
3-2 (15-12; 15-11; 6-15; 1-15;
15-7). Ambele echipe au jucat bine 
și au realizat un meci de înaltă 
valoare tehnică. Echipa țării noas
tre a avut inițiativa în primele 
două seturi, dar în al treilea, acci
dentarea Rodicăi Sădranu produce 
un moment de slăbiciune. In al 
patrulea set echipa nu-și revine 
și la scorul de 9—0 pentru echipa 
R.P. Polone intră pe teren numai 
jucătoare de rezervă, pentru a se 
permite odihnirea componentelor 
primei formații. Ultimul set gă
sește echipa noastră cu forțe noi. 
Ea luptă cu o hotărîre exemplară, 
și făcînd un joc excepțional, cîș- 
tigă setul la o diferență Conclu
dentă. întreaga echipă (Natalia 
Cernat, Florina Popovici, Doina 
Corbeanu, Rodica Sădeanu, Sonia 
C.olceriu, Tinela Pleșoianu, Ana 
Zabara, Elena Răzvanfă) s-a e- 
vidențiat. Jucătoarele nu au pre
cupețit nici un efort pentru a a- 
duce patriei o frumoasă victorie.

Alte rezultate în turneul echipe
lor feminine: R.P. Chineză-R.D. 
Germană 3-1 (15-6; 14-16; 15-6;
15-10); U.R.S.S.-Austria 3-0 (la 
1-1-6); R. Cehoslovacă-R.P.D. Co. 
reeană 3-0 (la 7-8-10).

★
In turneul final al echipelor mas

culine, reprezentativa țării noastre 
a întrecut echipa R.P. Chineze 
cu scorul de 3-0 (la 8-9-14), echi
pa R.P. Bulgaria a dispus de 
Italia cu 3-0 (la 9-11-7), iar R. 
Cehoslovacă a învins R. P. Polonă 
cu 3-0 (la 8-6-4).

CLASAMENTE
masculin:

1. R. Cehoslovacă 4 4 0 12: 2 4
2. R. P.. Polonă 4 3 1 9: 6 3
3. R. P. Romînă 4 2 2 8: 6 2
4. R. P. Bulgaria 4 2 2 8: 8 2
5. R. P. Chineză 4 1 3 5: 9 1
6. Italia 4 0 4 12:12 0

feminin:
1. U.R.S.S. 6 6 0 18: 2 6
2. R. Cehoslovacă 6 5 1 16: 4 5
3. R.P. Romînă 6 5 1 16: 8 5
4. R.P. Polonă 6 4 2 15: 6 4
5. R. P. D. Coreeană 6 2 4l 8:12 2
6. R. D. Germană 6 15 4:15 1
7. R. P. Chineză 6 15 4;i6 1
8. Austria 6 0 6 0:18 0

CLASAMENTELE FINALE LA
LUPTE CLASICE

Cu întrecerile de miercuri, a 
luat sfîrșit turneul de lupte clasice. 
Iată ultimele rezultate înregistrate:

Cat. 52 kg.: Cernea (R.P.R.) în
trece la puncte pe Vitaala (Fin
landa). In a doua întrecere, Cer
nea a fost învins prin tuș (min. 
14,50) de Osman (Egipt). Lup
tătorul romîn a cucerit medalia de 
argint, clasînriu-se pe locul II. 
Este un rezultat excepțional, ținînd 
seama că în aceste întreceri au 
participat cei mai buni luptători 
din lume.

Categoria 57 kg.: Schneider (R. 
P. Polonă) bate prin tus pe Hor
vath (R.P.R.).

lată clasamentele acestei compe
tiții, unde luptătorii romîni Cer
nea și Belușica au cucerit locul 
II și — respectiv — locul 111.

Cat. 52 kg.: 1. Osman (Egipt);
2. Cernea (R.P.R.); 3. Vitaala
(Finlanda).

Cat. 57 kg. : 1 Sfilridov
(U.R.S.S.); 2. Schneider (R. P. 
Polonă); 3. Petrov (R.P.B.) ...5. 
Horvath (R.P.R.).

Cat. 62 kgr.: 1. Statkievicz
(U.R.S.S.); 2. Raund (Finlanda);
3. Anderson (Sucd'a).

Cat. 67 kg.: I. Safim Sazan 
(U.R.S.S.); 2. Kamel (Egipt); 3. 
Arghirov (R.P.B.) ... 7. D. Cuc 
(R.P.R.).

Cat. 73 kg.; 1. Gamarnik 
(U.R.S.S.); 2. Fischendorf (R.D. 
G.); 3. Belușica (R.P.R.).

Cat. 79 kg.: 1. Animghenov
(U.R.S.S.); 2. Dobref (R.P.B.); 
3. Abdel Mustafa (Egipt).

Categ. 87 kg. : 1. Stancev
(U.R.S.S.); 2. Harinczik (R. Ce
hoslovacă); 3. Albrecht (R.D.G.).

Cat. grea: 1. Mehmedov (R.P.B); 
2. Ivan Bogdan (U.R.S.S.); 3.
Norstreem (Suedia) ; 4. Suli
(R.P.R.).

ÎNTRECERILE DE BASCHET
In cad ui turneului final al echi

pelor .’eminine reprezentativa URSS 
a întrecut reprezentativa R. Ce
hoslovace cu 65—53 (33—32), iar 
echipa R.P.Bulgaria a dispus de 
echipa R.P.Polone cu 64—50 
(23—18).

— Intîlnirea de baschet mascu
lin dintre reprezentativele U.R.S.S. 
și R.P.R. a revenit sportivilor

sovietici cu scorul de 45-40 ( 26- 
26).
ULTIMELE FINALE LA TENIS
In ultima zi a competiției de te

nis s-au înregistrat următoarele re
zultate-

SIMPLU BARBAȚI — finala: 
Javorski (R. Ceh.)-Guylias (R.P U.) 
6-4, 6-0,- 6-0. DUBLU FEMEI — 
finala: Pujezova, Gazdicova (R. 
Ceh)-Jendrejovska, Richkuvna (R. 
P. Pol.) 6-3, 3-6, 6-4. DUBLU
ATIXT — finala: Pujezova, Ja
vorski (R. Ceh.).-Jendrejovska. 
Piontek (R.P. Pol.) 7-5, 6-1.

TURNEUL DE HALTERE

S-au desfășurat întreceri numai 
în cadrul categoriei pînă la 67,5 
kg. Clasamentul final este următo
rul :

1. Ribak (U.R.S.S.) la stilul împins 
112,5 kg., smuls — 115 kg. aruncat 
— 142,5 kg.; total 370 kg.; 2. Gouda 
(Egipt) 102.5—117—145; total 365 

Mircea Anastasescu a
La închiderea ediției trimișii 

noștri ne comunică:
— La întrecerile de canotaj 

sportivii romîni s-au clasat asttel:
Caiac simplu 500 m.: 1. M. A- 

nastasescu (medalie de aur).
Caiac dublu 1000 m.: 2. Balint-

București —
(Urmare din pag. l-a) 

pinge balonul iar Georgescu, care 
urmărise atent faza, îl trimite cu 
un șut sec în plasă: 1—0 pentru 
echipa București.

Polonezii revin puternic în atac, 
însă apărătorii noștri sînt la post. 
Pînă la sfîrșîtu’i reprizei sînt de 
remarcat situațiile ratate de Cies- 
lik (min. 17), Baszkiewicz (min. 
36), Copil (min. 32) și Georgescu 
(min. 37).

După pauză, polonezii intră de
ciși să egaleze și atacă în forță. 
Echipa noastră se bazează pe 

contraatacuri oare produc panică, 
găsind regulat descoperită apăra
rea echipei Varșovia. Așa se pe
trece în mîn. 54 cînd Georgescu și 
Copil trag pe rînd la poartă, lo 
vitura trimisă de ultimul obligînd 
pe fundașul Cichon să plonjeze în 
locul lui Szymkowiak (care fuse
se depășit de balon), respingînd 
balonul cu mina. Arbitrul acordă 
lovitură de la 11 metri pe care 
Petschowski o execută puternic 
dar nu suficient de plasat astfel 
că Szymkowiak printr-un reflex 
extraordinar respinge balonul.

Mai avem o bună ocazie de a 
înscrie (min. 64) cînd Copil trage 
de pe extrema dreaptă, dar Szym
kowiak apără în ultimă instanță. 
Pînă la sfîrșit, avantajul este de 
partea fotbaliștilor polonezi care 
domină insistent. Apărarea noas
tră intervine însă precis și calm, 
lichidind destul de sigur atacurile

Nu-i lucru ușor să vorbești cu Shoto Satahara
In aceste zile de concurs nu-i 

lucru ușor să vorbești cu renumi
tul luptător japonez Shoto Sataha
ra, campion mondial de lupte li
bere și cîștigătorul întrecerilor de 
Ia Festivalul de la Varșovia la 
categoria 62 kg. Cînd Satahara 
are puțin timp liber, e „prins" 
de numeroși amatori ai sportului 
de lupte libere și de numeroși... 
amatori de autografe.

Pe cît e de combativ pe saltea, 
pe atît e de timid cînd îi luăm 
acest scurt interviu. Nu-i place să 
se laude. Cînd l-am întrebat cum 
a reușit să cîștige titlul de cam
pion mondial, mi-a răspuns foarte 
laconic...

— M-am pregătit cu atenție... și 
asta-i totul.

De fapt, despre el am aflat 
unele lucruri de la conducătorul 
echipei și dintr-o scurtă prezentare 
scrisă, pe care am citii-o aci. 
Shoto Satatiăra are 26 de ani și 
a terminat recent universitatea 
Khuo din Tokio. După cum am 
spus mai sus, el este camp’on 
mondial, dar în afară de acest 
titlu Satahara mai are și o serie 
de alte titluri care l-au făcut cu

kg.; 3. Czepulkowski (R.P.P) 102,5- 
105-137,5 (record); total 345 kg. 
(record) 4. Abadjiev (R.P.B.) 97,5 
(record) — 112,5 —132,5 (record); 
total 342,5 (record) 5. Belza (R. 
Ceh.) 97,5—100—135; total 332,5 
kg-

HANDBAL i
La handbal masculin s-a dispu

tat o singură întîlnire: R. Ceho
slovacă — Belgia 19—‘•î (12—3).

TURNEUL DE HOCHEI 
PE IARBA

Finala turneului s-a disputat în
tre echipele Indiei și R.P. Polone. 
Victoria a revenit echipei Indiei, 
campioana olimpică, cu scorul de 
4—1 (1—0), după un joc foarte fru
mos. Pentru locurile 3—4 s-au în
trecut Austria și Egipt. Victoria a 
revenit primei echipe cu scorul de
2—1 (1—I). Clasamentul final este 
deci următorul : 1. India; 2. Polo
nia; 3. Austria; 4. Egipt.

V. CHIUSE 
J. MANOLIU 
T. VORNICU

cucerit medalia de aur
Oprea (medalii de argint).

Canoe dublu 10.000 m.: 2. Aghei- 
Lipalit (medalii de argint).

Caiac dublu 10.000 m.: Balint- 
Oprea — locul IV.

Canoe simplu tO.OOO m.: L. Rot- 
man — locul IV.

Varșovia 1-0 (1-0)
echipei Varșoviei, realizate preia 
mult cu pase laterale. In această 
perioadă Baszkiewicz (min. 70), 
Cieslik (min. 72), și Brychczy 
(min. 76) ajung în situații bune, 
dar Voinescu, Androvici sau Că
linoiu intervin de fiecare dată cu 
succes, înlăturînd pericolul.

Arbitrului Steiner (Austria) i 
s-au prezentat următoarele for
mații: I

BUCUREȘTI: Voinescu-l-Pahon- 
(u, Androvici, Szdko — Călinoiu, 
Băcuf 1 — Copil, Petschowski, 
Ozon, Georgescu, Mihai .

VARȘOVIA: Szymkowiak—Woz
niak (din min. 40 Barty la), Ko- 
rynt, Cihon—Suszczyk, Zientara— 
Trampisz, Brychezy* Kowai, Cies
lik, Baszkiewicz.

Cei mai buni jucători au fost: 
Androvici, Călinoiu, Băcuț I, 
Georgescu, Korynt, Trampisz, 
Cieslik și Baszkiewicz.

★
In a doua semifinală .echipa 

orașului Budapesta a întrecut pe 
cea a orașului Cairo cu 3—0 
(1—0). Au marcat: Henni (min. 
40), Matrai (min. 46) și Bedi 
(min. 53).

Pentru finala turneului de fot
bal, care se va desfășura sîmbătă 
pe marele stadion „A 10-a ani
versare" în cadrul festivității de 
închidere a jocurilor Sportive In
ternaționale Prietenești, s-au cali
ficat echipele orașelor București și 
Budapesta.

noscut în lumea întreagă: in anii 
1953 și 1954 el a obținut titlul de 
campion al Japoniei, iar în 1954 
a ocupat primul loc la campiona
tele S.U.A.

Firește, întrebările celelalte pe 
care le-am pus au gravitat în ju
rul concurenților și al Festivalului.

— „Concursul de aici — ne-a 
spus Satahara — s-a ridicat la un 
nivel superior. Luptătorii sovietici 
nii-au făcut o impresie deosebită, 
fiind, fără îndoială, cei mai buni 
din lume. Dar surpriza cea mai 
mare au constituit-o 'luptătorii bul
gari. Cit despre Festival, nu pot 
spune prea multe, deoarece pînă 
acum am fost ocupat cu antrena
mentele și concursul. Sper că de 
aci înainle in zilele cît voi mai 
rămîne la Varșovia, voi vedea lu
cruri minunate. M-a impresionat 
prietenia care s-a legat între tine
rii venițî din toate colțurile lumii, 
atenția cu care aceștia sînt întâm
pinați la fiecare pas. Cît despre 
mine, pot spune că am rămas pro
fund impresionat de încurajările șl 
aplauzele pe care le-am primit in 
timpul concursului".

1- Ș.

A doua edi(ie 
a „Cupei uinamo” 

ia călărie
Intre 12 și 14 august, stadionul 

Metalul din Constanța va găzdui 
întrecerile din cadrul celei de, a 
doua ediții a „Cupei Dinaino". 
Prima ediție, desfășurată anul 
trecut la Ploești, s-a bucurat de 
un frumos succes, pe primul loc 
în clasamentul individual clasîn- 
du-se maestrul sportului Mihai 
Timu (cu caii Troica și Mindir). 
In acest an, întrecerile din ca
drul „Cupei Dinamo" se anunță 
deosebit de disputate și ele vor 
prilejui, fără îndoială, o temeinică 
verificare a loturilor noastre de 
călăreți și cai care ne vor repre
zenta în viitoarele concursuri in
ternaționale.

La „Cupa Dinamo" vor partici
pa alături de sportivi din echipa 
hipică a Armatei, călăreții fruntași 
ai asociației Dinamo, tinerii că
lăreți de ia asociația Recolta, etc. 
Programul concursului va cuprinde 
probe de dresaj, obstacole, ștafe
tă. întrecerile vor începe mîine 
dimineață cu proba de dresaj 
categoria „I“. întrecerile de 
la Constanța reprezintă un bun 
prilej pentru îmbunătățirea pregă
tirii tehnice a călăreților noștri.

Se înfrumusețează 

bazele sportive din Capitală
Duminică 14 august 1955, va 

avea loc inaugurarea bazei spor
tive a colectivului Progresul Fi
nanțe Bănci din str. Dr. Staico- 
vici. In timpul din urmă, acestei 
baze i s-au adus multe îmbunătă
țiri. Astfel, terenul de fotbal a 
fost din nou gazonat, — au fost 
refăcute tribunele și terenurile de 
baschet, etc. In cadrul festivități
lor sportive se va desfășura me
ciul de fotbal Progresul — C.C.A. 
In pauza meciului se vor disputa 
probe atletice și o cursă ciclistă de 
urmărire. Programul începe la ora 
17,30.________

Turneul cicliștilor 
de la C. C. A.

Pe linia acțiunii inițiată de 
C.C.A, pentru organizarea de de
monstrații sportive în diferite» cen
tre din țară, formația ciclistă se 
va deplasa sîmbătă 13 august la 
Buzău și duminică 14 august la 
Brăila. In aceste orașe, cicliștii 
de la C.C.A. vor lua parte la o 
serie de probe demonstrative, care 
vor constitui un bun schimb de 
experiență pentru cicliștii localnici.

Din lotul care se declasează, 
sub conducerea antrenorilor E. 
Norhadian, I. Gociman și D. Pan- 
tazescu, fac parte maeștrii spor
tului V. Oprea și I. Ioniță, cicliștii 
fruntași I. Constantinescu, I. Hora, 
G. Șerban, I. Vasile, S. Porecea- 
nu și alții.

JOCURILE DE FOTBAL 
DE DUMINICĂ DIN CAPITALĂ
CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI — ETAPA a IV-a 

A RETURULUI:
Progresul FB—Fiacăra București 

Stadion Progresul FB (str. Dr. 
Staicovici) ora 9; C.GA. — Meta
lul București, teren Locomotiva 
PTT, ora 9,15; Locomotiva Bucu
rești — Locomotiva Constanța, Sta
dion Ciulești, ora 9; Tînărul Dina- 
movist II — Știința București, te
ren Dinamo-Obor, ora 15.15, Pro
gresul CPCS-Flacăra Ploești. te
ren Progresul C.C.S. ora 9. Cupa 
R.P.R. Dinamo 6 — Metalul Bucu
rești, teren Dinamo-Obor (care se 
inaugurează cu acest prilej), ora 
17.

Azi, pe stadionul Dinamo (ora 
17.30) — meci amical Dinamo— 
Metalul „23 August" București.

Informații PRONOSPORT
• In urma omologării celor 390.341 

buletine depuse la concursul PRO
NOSPORT nr. 31 (etapa din 7 au
gust 1955) au fost stabilite urmă
toarele premii: Premiul I: 4 bule
tine cu 12 rezultate exacte a cîte 
23.176 lei fiecare; Premiul II: 51 bu
letine cu 11 rezultate exacte a cîte 
2.181 lei fiecare: Premiul III: 656 
buletine cu 10 rezultate exacte a 
cîte 254 lei fiecare. Premiul I a re
venit lui Lovăsz Francisc sir. A. 
Szilaghi nr. 4 Oradea, Gherlea Teo
dor com. Văleni str. Mare nr. 87, 
raion Huedin, regiunea Cluj, Tudor 
Niculae str. Rumeoară nr. 20. raion. 
23 August-București și Gîjlilă Con
stantin str. Arcuda nr. 2 raion Le
nin, București.

De remarcat faptul că Tudor Ni
culae a obținut pe cele 11 buletine 
multiple depuse la acest concurs 
un premiu I, patru premii II și 6 
premii III, ceea ce totalizează peste 
33.000 !



După campionatele europene feminine de canotaj academic
• In campionatele europene de 

canotaj academic, nu se obișnu
iește a se întocmi un clasament 
oficial pe țări. Gu toaite acestea, 
în dorința de a stimula o cit mai 
largă participare și o cît mai bună 
comportaire in întrecerile europene, 
primii organizatori ai campionate
lor feminine de canotaj academic 
ale continentului nostru, olandezii, 
au instituit un trofeu al cărui nume 
îți evocă o caracteristică a peisa
jului olandez: Cupa challenge 
,,Moara de vînt“. Această cupă a 
fost oferită în 1954 reprezentativei 
naționale care va totaliza cei mai 
mare număr de puncte și a re
venit atunci Uniunii Sovietice. Bi
neînțeles, pentru aceasta a fost 
necesară întocmirea unui clasa
ment pe țări. Un asemenea clasa
ment a fost întocmit și în anul 
acesta, după întrecerile de ia Sna- 
gov.

Cupa challenge „Moara de vînt“ 
a revenit din nou echipei U.R.S.S. 
care a totalizat 42 de puncte. Și 
este interesant să privim în tota
litatea sa acest clasament, care 
vorbește clar și despre comportarea 
foarte lăudabilă a sportivelor noas
tre. Intr-adevăr, pe locul II în cla
samentul respectiv se arlă R. P. 
Romînă cu un total de 32 puncte, 
acumulate în urma celor 4 locuri II 
și un loc 5, cucerite în întrecerea 
cu cele mai bune echipaje din 
Europa. In urma țării noastre fi
gurează în acest clasament țări cu 
o veche tradiție în canotajul acade
mic feminin : 3. R.P. Ungară cu 23 
puncte. 4. R. Cehoslovacă — 19 
puncte, 5. Austria — 11 puncte, 
6-7. Franța și Olanda cu 4,5 
puncte.

Iată o nouă prizmă prin care 
poate fi privit remarcabilul succes 
al canotoarelor noastre la cea de a 
doua ediție a campionatelor euro
pene de canotaj academic.

• De cele mai multe ori, pu
blicul care asistă la o mare în
trecere sportivă aplaudă din toată 
inima pe sportivul care a reușit o 
performanță. Așa s-a întâmplat și 
duminică după amiază la Snagov, 
cînd miile de spectatori au ovațio
nat îndelung echipajele de dublu, 
4+1 rame, 44-1 vîsle și 8+1 ale 
tării noastre, care ne-au adus satis
facția unor comportări și rezultate 
superioare. Și, fără îndoială, cano
toarele noastre au meritat din plin 
omagiul publicului 1 Dar nu trebuie 
să se uite nici o clipă că sporti
vul, în lupta pentru performanță, 
are "alături de el un prieten, un 
sfătuitor, un părtaș la îndelun
gata muncă de pregătire: antreno
rul. Iată de ce, și noi, vom aminti 
numele celor care, părtași la greul 
muncii de pregătire, merită sâ fie

Activitatea atletică
FINALELE campionatelor 
REPUBLICANE DE JUNIORI

La sfîrșitul acestei săptămâni se 
vor desfășura la Oradea pe sta
dionul Progresul I.C.O. întrecerile 
finale din cadrul campionatelor 
republicane de atletism pentru ju
niori' și junioare pe anul 1955. La 
aceste întreceri vor participa cei 
mai buni atleți juniori din întreaga 
țara.

in afara faptului că prin aceste 
concursuri vor fi desemnați cei 
mai buni atleți ai țării, campionii 
juniori, la fiecare probă, pe acest 
an, întrecerile de la Oradea con
stituie și cel mai bun prilej de ve
rificare a tinerilor noștri atleți, 
în vederea viitoarelor întreceri in
ternaționale.

CONCURSUL DE VERIFICARE 
A ATLEȚILOR FRUNTAȘI.

Numai nouă zile ne mai despart 
de cel de al doilea meci interna
țional al anului pe care echipele 
noastre reprezentative îl vor susți
ne (la 20-21 august) cil puterni
cele echipe ale Franței. In vederea 
acestei întâlniri, care se va desfă
șura pe stadionul Republicii din 
Capitală, atlețli noștri își desăvlr- 
șesc pregătirea fizică și tehnică.

In acest scop, mîine se va 
desfășura pe stadionul Repu
blicii un concurs de verificare, la 
care sînt chemați să participe at- 
leții de categ. I și maeștrii spor
tului. Este foarte posibil ca la 
startul multor probe să fie pre- 
zenți șl atleții care au reprezen
tat țara noastră la întâlnirile 
sportive din cadrull Festivalului de 
Ia Varșovia, și care au sosit ieri 
în Capitală.

Concursul se desfășoară pe sta
dionul Republicii cu începere de 
la ora 11,30.

(FOTO M. BANUȘ)

părtași și la culegerea satisfacții
lor morale. Vom aminti deci de 
antrenorul de stat Cornel Flores- 
cu, de Zol-tan Torok (antrenorul 
echipajelor de dublu și 4+1 rame), 
de Sergiu Zelinschi (antrenorul e- 
chipei de 8+1), de P. Dîngă și O. 
Magherușan (care s-au ocupat de 
echipajele de 4-j-1 vîsle) de F. 
Cserhati și Z. Benedek.

• O remarcă de ordin general 
în ceea ce privește echipajele noas
tre este aceea că ele au știut să 
lupte cu toată ardoarea, reușind sa 
ocupe locurile doi în urma efortu
rilor depuse în special în finalul 
probelor. O privire sumară asupra 
timpurilor intermediare ale echi
pajelor noastre în comparație cu 
cele clasate pe locul III este eloc
ventă în această privință.

La 4 + 1 rame, la 500 de metri, 
echipa noastră a trecut în 1.51.2, 
fiind pe locul 4, în urma U.R.S.S. 
(1.44.5), R. Cehoslovace (1.48.5) 
și Olandei (1.50.9). La 750 de 
metri, ne aflam încă pe locul Ill 
cu 2.51.2 față de 2.49.2 cît avea 
echipa cehoslovacă, aflată pe locul 
II. Pe ultimii 250 de metri deci, 
reprezentantele noastre nu numai

Aviatorii sportivi din R.P.ft. in ft. Cehoslovacă 
si ft. P. Bulgaria

Vrchlabi 10 (prin telefon).
Proba reactoare — ultima a 

concursului — a scos din nou 
în evidență superioritatea aeromo- 
deliștiiior sovietici. Deși specialis
tul probei, Mihail Vasilicenco, nu 
a luat startul, totuși înlocuitorul 
său, Ivanicov, s-a dovfedit bine 
pregătit, obținînd o prețioasă 
victorie. Modelul său a zburat cu 
o viteză de 253 kni/h., timp su
perior cu 28 km./h. , celui realizat 
de concurentul maghiar I. Horvath, 
clasat pe Jocul II. Ștefan Purice 
(R.P.R.) și-a menținut locul III 
cu o performanță de 208 km/h., 
realizată chiar în prima lansare. 
Iată clasamentul acestei probe: 
1. U.R.S.S. 253 km/h; 2. R.P.

Șahistul Boris Spasski 
campion al lumii la juniori

bruxelles, (Agerpres). —
A luat sfîrșit turneul final al ce
lui de al treilea campionat 
mondial de șah pentru juniori 
Pe locul întîi s-a clasat tî- 
nărul șahist sovietic Boris Spas
ski, cai 2 a cîștigat astfel titlul 
de campion al lumii la juniori. In 
decursul turneului final, Spasski nu 
a suferit nici o înfrîngere, cîști- 
gînd 7 partide în timp ce pe alte 
două le-a remizat. El a totalizat 
astfel 8 puncte din 9 posibile.

In acest turneu, Spasski a avut 
doi adversari foarte puternici, ame
ricanul Mednis și spaniolul Farre. 
Mult timp aceștia au fost la egali
tate cu el, dar pierzînd sau remi- 
zînd partide cu adversari mai slabi, 
ei nu au mai putut ține pasul cu 
Spasski. Astfel, Mednis s-a clasat pe 
locul doi, cu 7 puncte, iar Farre pe 
locul trei cu 6'/? puncte.

In rest, clasamentul se prezintă 
astfel: 4. Partisch (R.P. Ungară) 5'/? 
puncte; 5. Tringov (R. P. Bulgaria) 
5; 6. Keller (Elveția) 4; 7. Van Os- 
terom (Glanda) 31/, ; 8. Halstroem 
(Finlanda) 2i/?; 9. Schweber (Argen
tina) l’/oî 10. Johanssen (Norvegia Ii) 
l'/2. 

că au recuperat cele două secunde, 
dar au mai și luat un avans de 9 
zecimi cu care și-au adjudecat locul 
II. La 4+1 vîsle. la 500 m., echi
pa noasțră era pe locul IV, după 
U.R.S.S., R.P.U. și Franța. Ea 
trece însă a treia pe la 750 de 
metri și pe ultimii 250 metri cîș- 
tigă 2,7 sec. față de echipa R.P.U., 
terminînd pe locul 11.

Și mai decisiv a „sprintat" schi
tul de 8 + 1, care și-a disputat lo
cul 2 cu echipa maghiară. La 500 
metri reprezentantele noastre a- 
veau un avans de 3,3 sec. La 750 
metri el scade la 2,6 secunde, pen
tru ca pînă la urmă sportivele 
noastre să termine cursa cu un a- 
vans de... 11,2 sec. față de ad
versarul direct I

Toate acestea ne fac să ne gîn- 
dim la temeinicia afirmației lui 
Heinz Dose, președintele Comisiei 
Centrale de Sporturi Nautice din 
R.D.G. : „Dacă romîncele vor reuși 
să meargă și pe toată durata par
cursului la nivelul tehnicii pe care 
o arată în final, vor fi greu de în
vins în Europa 1“

RADU URZICEANU
V. ARNAUTU

Ungară 225 km/h ; 3. R.P. Romînă 
208 km/h; 4. R. Cehoslovacă
202 km/h; 5. R.P. Bulgaria
189 km/h; 6. R.P.F. Jugoslavia 
163 km/h; 7. R.D. Germană
133 km/h. R.P. Polonă nu s-a 
clasat. In clasamentul pe echipe, 
ordinea este următoarea: 1. R. P. 
Ungară 31 pct; 2-3. R. Ceho
slovacă și U.R.S.S. cîte 30 pct.;
4. R.P.F. Iugoslavia 28 pct.; 5. 
R.P. Romînă 23 pct.; 6. R.D.G. 19 
pct.; 7. R. P. Bulgaria 10 pct.; 8. 
R.P. Polonă 7 pct.

Ștefan Lupulescu

★

Mușacevo (prin telefon). In pri
ma lor ieșire peste hotare, parașu- 
tiștii romîni au debutat cu o fru
moasă victorie. In cadrul probei- 
salt individual de la 600 m. cu 
deschiderea automată a parașutei, 
sportivul Ion Negroiu a obținut 
în toate cele trei lansări cea mai 
bună performanță medie a anului 
—6,50 m. — cane constituie, tot
odată, un nou și valoros record 
republican.

La această probă clasamentul pe 
țări este următorul: 1. R.P. Bul
garia ; 2. U.R.S.S. ; 3. R. Ceho
slovacă ; 4. R.P. Romînă; 5. R.P. 
Bulgaria B; 6. R.P. Chineză ; 
7. R.P. Polonă. La proba salt în 
grup de la 1000 m. cu deschiderea 
automată a parașutei, R.P- Ro
mînă ocupă locul III, după R.P. 
Polonă și U.R.S.S. Joi dimineața, 
participanții la această mare în
tâlnire se vor întrece în cadrul 
probei salt individual în cădere 
liberă de la 1.500 m. cu deschi
derea parașutei după 10 secunde.

CRISTU BOTA

Jocurile internaționale ale fotbaliștilor noștri

Locomotiva București — Lokomotiv Plovdiv 3-0 (0-0)
PLOVDIV 10 (prin teiefon de 

la corespondentul nostru). — 
Miercuri după-amiază, echipa ro
mînă Locomotiva București a sus
ținut cel de al- doilea joc^ din 
cadrul turneului’, pe care îl în
treprinde în R.P. Bulgaria, ju- 
cînd ila Plovdiv cu Lokomotiv din 
localitate. Victoria a revenit fot
baliștilor romîni cu scorul de 3—0 
(0—0).

In primele lt) minute, jocul este 
echilibrat .ambele echipe practi
ci nd un joc confuz. Oaspeții sînt 
aceia care își revin, întreprind 
atacuri periculoase și pun de mul
te ori în pericol poarta gazdelor, 
înaintarea romînă, în care a ex
celat Avasiliciitoaie, continuă să 
preseze și pe rînd, Covaci, Filote 
și Olani ratează. Superiori din 
punct de vedere tehnic, oaspeții 
domină întreaga repriză.

La reluare, gazdele joacă mult 
mai bine și timp de citeva mi
nute atacă dezlănțuit. Bucurește- 
nii echilibrează jocul și este rîn- 
dul lor să atace periculos.

In min. 71, în urma unei com
binații Langa—Olaru, acesta din 
urmă pasează Iui Covaci aflat pe 
postul de extremă dreapta care 
de la 10 m. marchează imparabil 
primul gol. Noi ocazii de mărire

Metalul Cimpîa Turzii—Tatran
CTAPIA TURZII, 10 (prin te.e- 

fon). — Mai mult de 10.000 spec
tatori a atras primul joc inter
național de fotbal disputat în a- 
cest orășel muncitoresc. Ei au pu
tut aplauda, la capătul a 90 mi
nute de joc spectaculos, cu faze 
rapide, victoria cu scorul de 3—2 
(1—2) a echipei locale Metalul 
Cîmpiiia Turzii asupra formației 
cehoslovace de prima categorie 
Tatran.

In repriza I, Tatran domină 
timp de 35 minute și înscrie pri
mul punct in min. 29, prin Si- 
mansky, care reia cu capul o 
centrare venită de la Kapek.

Oaspeții își măresc avantajul în 
min. 33 cînd Carapeț, neatent, 
scapă un șut ușor tras de la vreo 
20 m. de același Simansky.

In ultimele 10 minute ale re
prizei I, gazdele se regăsesc și 
trec în ofensivă. In min. 37, A- 
vram execută o lovitură liberă din 
apropierea liniei de fund, Semeș 
respinge defectuos și Cormeanu, 
care urmărise cu atenție, reia pu
ternic și înscrie primul punct al 
metalureristi’<->-

MINERUL VALEA JIULUI —MINIOR DIMITROVO 0-2 (0-1)
LUPENI 10 (prin telefon). — 

Peste 3000 de spectatori au fost 
prezenți la întâlnirea internațională 
dintre echipele Minerul Valea Jiu
lui și Minior Dimitrovo (R.P. Bul
garia). Victoria a revenit oaspeți
lor cu 2-0, datorită eficacității mai 
mari de care a dat dovadă atacul 
lor. Echipa gazdă, dr.și a dominat 
mai mult, nu a reușit să concreti
zeze ocaziile avute. Față de as
pectul jocului, ar fi fost mai just 
un rezultat de egalitate.

Minior Dimitrovo a atacat puter
nic la începutul jocului, dar apoi 
meciul se echilibrează, echipa din 
Valea Jiului avînd superioritatea 
în jocul de cîmp. Fotbaliștii bul
gari contraatacă în permanență pe
riculos și reușesc să deschidă sco
rul (min. 39) prin Karadaliev, 
după ce Minerul Valea jiului pier
duse ocazii clare prin Paraschiva 
(min. 25) și Filimon (min. 30). 
După pauză, oaspeții sînt mai ac

Turneul interzonal pentru campionatul mondial de șah
MOSCOVA 10 (Agerpres).— La 

10 august a plecat din Moscova 
spre Suedia un grup de șahiști so
vietici care vor participa la turneul 
interzonal pentru campionatul mon
dial de șah. Din delegație fac par
te marii maeștri internaționali Paul 
Keres, Efim Gheller și Tigran Pe
trosian. In afară de aceștia, la tur
neul interzonal vor mai participa 
alți trei șahiști sovietici : marele

Moscova va găzdui Olimpiada de $ah din 1956
STOCKHOLM 10 (Agerpres). 

TASS transmite:
După cum transmite Biroul tele

grafic suedez, la 9 august s-a des
chis la Goteborg cel de al 26-lea 
congres al Federației internațio
nale de șah. Printre alte probleme, 
congrfcsul' a luat în discuție orga
nizarea turneului pentni desem
narea candidatului ce va întîlni 

a avantajului sînt ratate de Ro
man și Olaru.

Atacurile oaspeților se țin lanț 
și în min. 80, Roman face o cursă 
spectaculoasă pe extremă, pasează 
lui Olaru, care cu toate că era 
jenat de doi adversari, reușește 
să expedieze balonul în poartă ri- 
dicînd scorul la 2—0. Nu trec 
nioi 4 minute și Roman, după ce 
a driblat mai mulți adversari, în
scrie cel de al treilea gol stabi
lind scorul final la 3—0. Locomo
tiva București a practicat un fot
bal modern, cu schimburi de 
locuri fiind dese ori aplaudată de 
spectatori.

A arbitrat corect 1. Takov (So
fia) următoarele formații:

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI: 
Dungu—Vacarcs II, Vărzan, Ro- 
deanu—Busch, Ferenczi — Călin 
(Roman), Olaru, Covaci, Avasili- 
chioaie (Langa), Filote.

LOKOMOTIV PLOVDIV: Be- 
civarov—Panev, Popov, Gheor- 
ghiev—Denev, Damianov—Tașev 
(Koșerov), Panaiotov, Kolev, Sa- 
cimaliev Decev.

Sîmbătă, Locomotiva București 
joacă în orașul Stara Zagora.

TOMA HRICTOV

(R. Cehoslovacă) 3-2 (1-2)
ln repriza a 11-a, Metalul face 

un joc mult mai bun. Comparti
mentele conlucrează fructuos și 
poarta echipei Tatran este stră
punsă de două ori. In min. 52, în 
urma unei, frumoase combinații în
tre Copil I și Avram, acesta din 
urmă centrează și Anghel Buru
ian înscrie un gol splendid în 
colțul din dreapta sus: 2—2. In 
min. 67 se produce o învălmă
șeală la poarta oaspeților. Moldoj 
van reușește să-și facă loc. să 
tragă, iar Copil I schimbă traiec
toria mingii, care pătrunde în pla
să prin colțul din stînga-sus,
3—2.

Arbitrul Al. Toth a condus co
rect formațiile.

METALUL: Carapeț (din min. 
46 Todor) — Mureșan, Mari, Fe- 
lecan—Ban, Ruzici-—Corneanu (din 
m. 67 Moldovan), Copil II, A- 
vram. Copil I, Anghel Buruian.

TATRAN: Havlicek—Zibrini,
Karel, Fecko—Valacek, Semesi— 
Kapek, Kadiș (din m. 46 Petros), 
Maly (m. 46 Iliașek), Hejski, Si
mansky.

R. FISCH

tivi la început. In această pe
rioadă, ei își măresc avantajul prin 
golul marcat de Vladimirov (min. 
62) la un corner .După acel gol, 
echipa Minerul Valea Jiului luptă 
din răsputeri pentru a reduce han
dicapul și domină insistent. Gu 
toate acestea, nu reușește, să mar
cheze, deși Nemeș (min. 64), Sima 
(min. 79) și din nou Nemeș (min. 
80) au bune ocazii.

Arbitrul D. Schulder a condus 
următoarele echipe:

MINERUL VALEA JIULUI : 
Crîsnic-Panait, lacob, Vasilt-Gro. 
za, Brătiiâ-Paraschiva, Filimon 
(din min. 46 Gabor), Turcuș (din 
min. 46 Goidum), Sima, Nemeș 

MINIOR DIMITROVO: Iliev 
(din min. 85, Ianev)-Todorev, La- 
zarov, Liskov-Arghirov, Pușev-Dan- 
cev, Vladimirov, Karadaliev, Pa
vlov, Milanov.

Ion Ciortea 
corespondent

maestru internațional David Bron- 
ștein, maestrul internațional Boris
Spasski și maestrul Gheorghi Ili- 

vițkî.
Turneul de șah va începe la 14 

august la Goteborg (Suedia). In 
afară de cei șase șahiști sovietici 
vor mai lua parte argentinienii 
Najdorf, Guimard, Pilnik și Panno, 
iugoslavii Fuderer, Rabar și Pire, 
campionul S.U.A., Bisguer, și alții.

pe Mihail Botvinik în meciul pen
tru titlul mondial de sah în anul 
1956.

Congresul a hotărît ca următoarea 
olimpiadă de șah să se desfășoare 
la Moscova, în luna septembrie a 
anului viitor. Cel de al 4-lea cam
pionat mondial de șah pentru ju
niori se va desfășura în anul 1957 
în orașul TorcKifo (Canada).
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