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S AU ÎNTORS in patrie sportivii care ne-au reprezentat 
LA FESTIVALUL DE LA VARȘOVIA in cinstea zilei de $3] August

1

Bine aji venit!
Bun sosit, vrednici sportivi al 

patriei noastre!
Acesta este salutul cu care vă 

intim piuă astăzi întreg tineretul 
țării, toți cei care v-au însoțit cu 
glndut’în întrecerile aprige des
fășurate la Varșovia, toți cei care 
au trăit alături de voi emoția fie
cărei zile de concurs și care au 
sperat ca reprezentanții sportului 
nostru de tip nou să treacă cu 
succes acest examen pe care l-a 
constituit întîlnirea celor mai buni 
sportivi din Europa și de pe alte 
continente.

Bun sosit, dragi sportivi, vă 
strigă de pe peroanele micilor gări 
zeci și sute de tineri veniți în în
tâmpinarea trenului care vă poartă 
spre București. Și în privirile lor 
care încearcă să fixeze măcar pen
tru o clipă figurile voastre, să vă 
recunoască și să va atragă atenția, 
se poate citi dragoste sinceră, ad
mirație, recunoștință.

Fiți bine veniți,* sportivi ai pa
triei noastre, vă spun la graniță 
și în marile orașe miile de tineri 

, ieșiți în calea voastră. Voi nu ați 
înșelat așteptările noastre și ați

I
ti - j- j- j ...

In drum spre București
Episcopia Bihorului, 17 (prin te

lefon). — Astăzi (N. R. ieri) la 
orele 18,20 a intrat în țară prin 
punctul de frontieră Episcopia Bi
horului, trenul care aduce de la 
Varșovia delegația sportivilor noș
tri, participant la a doua ediție ă 
Jocurilor sportive internaționale 
prietenești desfășurate în capitala 
R.P. Polone cu ocazia cetei de al 
V-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților pentru Pace și 
Prietenie.

Din acest tren al sportivilor lip
sesc numai componenții cîtorva lo
turi — ca de pildă cel de atletism, 
tenis de masă ș. a. — care s-au 
înapoiat în Capitală pe calea aeru
lui, îndată după terminarea compe
tiției respective. In rest, întîlnim 
aceleași figuri pe care, cu două 
săptămîni și ceva în urmă, le-am 
văzut la ferestrele vagoanelor răs- 
punzîud urărilor de drum bun și 
succes adresate de pe peroanele gă
rilor de numeroși tineri. Aproape 
nici nu-ți vine să crezi că au tre
cut mai mult de două săptămîni de 
cînd toți acești tineri plecau spre 
orașul Festivalului. I-am simțit, în- 
tr-adevăr. tot timpul alături de noi 
pentru că în fiecare zi, în ceasul 
zorilor, la amiază sau noaptea

Strickland și Sasahara
VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — 

PAP transm'ite: Alături de Krlvo- 
nosov (U.R.S.S.), Sidlo (R.P. Po
lonă), Sasahara (Japonia) și alți 
sportivi binecunoscuți, figura sim
paticei și modestei Shirley Strick
land, sprintera australiană din în- 
d&nărta'tu! oraș Perth, care a sta- 
biilit unul d:n cele 5 recorduri 
mondiale la Jocurile internaționa
le prietenești ale Festivalului de 
la Varșovia, a stirnit un interes 
deosebit printre amatorii de sport 
polonezi.

Intr-un interviu acordat ziaru
lui „TRYBUNA LUDU“, Strick
land a spus: „Cu cîteva luni în 
urmă, mai aveam intenția să a- 
bandonez sportul. Ca profesoară 
am mult de lucru și în același 
timp trebuie să mă ocup de creș
terea fiului meu, născut de cu- 
rînd. E greu să te antrenezi sis
tematic clnd ai atîtea ocupații. 
Totuși, rezultatele pe care le-am 
obținut la Varșovia m-au incu- 

purtat .gloria țării pînă departe 
prin victoriile pe care le-ați dobln- 
dit la Varșovia. Voi ați arăta.t 
lumii întregi valoarea sportului din 
Republica Populară Romînă, forța 
sa, dezvoltarea sa continuă.

Cinste vouă, dragi sportivi care 
ați pășit la startul probelor, pe 
terenul întrecerilor, însuflețiți de 
dorința fierbinte de a cinsti, ală
turi de întreg poporul nostru mun
citor, marea sărbătoare a eliberării 
de sub jugul fascist de către eroica 
Armată Sovietică, Ziua de 23 Au
gust, prin succese de seamă, prin 
performanțe care vă situează prin
tre cei mai buni sportivi de pe 
continent și chiar din întrega lume.

Cinste vouă sportivi, vă spune 
astăzi întregul nostru popor mun
citor, fiindcă ați luptat cu hotărîre 
într-o întrecere a păcii și priete
niei, legînd noi și trainice relații 
cu tineretul de pretutindeni și 
fiindcă voi ați afirmat în Capitala 
R.P. Polone dorința vie de pace 
a poporului romin, arătind lumii 
întregi că între hotarele țării noas
tre tineretul se bucură de drepturi 
sfinte și că țelul său este construc
ția pașnică și progresul.

tirziu, telefonul ne aducea noi vești 
despre ei. Și de cîte ori aceste 
vești nu au umplut de buctgie ini
mile noastre ca și ale sutelor de 
mii de tineri și vîrstnțci din țara 
noastră, care au urmărit cu dra
goste evoluția lor în marile între
ceri din Varșovia 1

Iată-i acum pe cei care au făcut 
să răsune imnul Republicii noastre 
iubite în prezența tinerilor veniți 
din peste 100 de țări, stînd liniș
tiți în vagon sau povestind vreo 
întîmplare de care își vor aduce 
mult timp aminte. Iată-le pe neîn
vinsele turneului de handbal: Au
rora Popescu din București, Mora 
Windt din Orașul Stalin, Irina 
Nagy dintr-o comună din R.A.M. 1 
Iată-1 pe pescarul din Deltă, I. Li- 
palit, care împreună cu tovarășul 
său Al. Aghei au întrecut în proba 
de canoe sportivi cu renume mon
dial! Ei ca și alți sportivi care au 
reprezentat cu cinste’tineretul spor
tiv al patriei noastre, vor sosi mîine 
(N. R. astăzi) în Capitală, de unde 
se vor înapoia la locurile unde 
muncesc sau învață. Și acolo, păs- 
trînd încă în suflet amintirea zile
lor de neuitat petrecute în Var
șovia, își vor relua pregătirile pen
tru a urca pe noi culmi prestigiul 
sportiv al patriei.

despre jocurile sportive din cadrul Festivalului
rajat mult și voi încerca să de
pășesc aceste greutăți. Sînt recu
noscătoare pentru tot ce am vă
zut la Varșovia. La întoarcerea 
în Australia voi povesti mult timp 
despre cele văzute la Festival. .4 
fost o minunată întîlnire a tine
retului din lumea întreagă, o în
tîlnire veselă, multicoloră și ne
spus de amicală. Este foarte bine 
că ea a avut loc la Varșovia, o- 
rașul cdît de crud lovit de răz
boi. La Perth am trăit și eu zi
lele cîtorva bombardamente efec
tuate de avioanele japoneze, dar 
este incomparabil, față de ceea ce 
a suferit Varșovia.

In Australia sînt mulți polonezi 
care m-au rugat ca la întoarcere 
să le împărtășesc impresiile mele. 
Trebuie să adaug că mulți dintre 
ei duc dorul țării. Deși nu mă 
ocup de politică, dar după ce am 
cunoscut Polonia, sînt foarte ui
mită pentru ce acești polonezi nu 
se întors In țara lor. Aici la voi

Fac cinste 
sportului nostru

I. Savel

a. cucerit medalia de aur în proba 
de 400 m. garduri

E. Jianu

căpitănia echipei de handbal a 
R.P.R. clasată pe locul I în turneul 

feminin

M. Anastasescu

clasat pe locul I la caiac-simplu
500 m. și pe locui II la caiac- 

simplu 1000 m.

este de lucru pentru toți. Vă do
resc toată fericirea, a spus Strick
land în încheiere, șt fiți siguri că 
atunci cînd echipa olimpică a Po
loniei va veni la Melbourne, ea 
va găsi acolo prieteni sinceri și 
printre ei desigur că voi fi și eu"

Campionul mondial d» lupte, 
japonezul Sasahara a d clarat zi
ariștilor înainte de a părăsi Var
șovia,: „Sfîrșitul războiului a dat 
Poloniei posibilitatea să renască 
din ruine, și în domeniul sportu
lui să atingă un înalt nivel. Sfir- 
șitul războiului ne-a permis nouă, 
sportivilor japonezi și spor
tivilor din alte țări ,să ne întîl
nim la aceste grandioase jocuri 
sportive. Pe viitor, astfel de în- 
tîlniri vor trebui să fie și mai 
frecvente căci ele permit să se 
înțeleagă mai bine sensul cuvin
telor „Pace în lumea întreagă!" 
Eu, sportiv din îndepărtata Japo
nie, sprijin cu toată căldura cau
za păcii și mă alătur ei".

IN MUNCA ȘI IN SPORT, UN 
EXEMPLU

Pe Ia începutul 
lui august, loan 
Chendreanu II și-a 
luat rămas bun de 
la tovarășii lui rite 
muncă de la Ate
lierele C.F.R. Tc. 
Cluj și a plecat la 
Brăila. „Succes, 

Ioane, succes!'* i-au urat ei tî- 
nărului lăcătuș care se ducea să-i 
reprezinte pe muncitorii ceferiști 
din Cluj la finalele campionate
lor de box ale asociației Locomo
tiva. Cîteva zile mai tîrziu, loan 
Chendreanu se înapoia în orașul 
său, printre tovarășii lui de mun
că, încununat cu titlul de cam
pion la categoria semiușoară. L-au 
salutat cu dragoste tovarășii lui, 
ca și atunci cînd se anunțase că 
în cinstea Festivalului și a zilei 
de 23 August a depășit planul 
pe luna iulie cu 120 la sută. Ute- 
mistul Chendreanu le-a mulțumit 
și după ce le-a povestit cu modes
tie cum a devenit campion, s-a 
întors la uneltele sale continuînd 
șirul realizărilor în cinstea marii 
sărbători a eliberării.

PE DRUMURI DE MUNTE

In munții Cibinului, pe trasee 
necunoscute, înfruntînd fel de fel 
de obstacole, în teme de zi și de 
noapte, echipe de sportivi din toa
te regiunile țării se vor întrece 
zilele acestea în etapa finală a 
concursului de orientare turistică

Turneul zonal de șah de la Goteborg
Gotteborg 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 15 august 
s-a jucat prima rundă a turneu
lui zonal de șah care se desfă
șoară la Gotteborg. La toate me
sele lupta a fost deosebit de strîn- 
să, astfel că numai două partide 
s-au terminat după cele 5 ore de 
ioc. Prima partidă terminată a 
fost cea dintre șahiștii cehoslovaci 
Pachman și Filip, care au căzut 
de acord asupra remizei. Cu pu
țin înaintea închiderii controlului 
timpului, tot cu remiză a luat 
sfirsjit și partida dmtre Spai&skii 
(U.R.S.S.) și Szabo (R. P. Un
gară).

Partida dintre Bronștein șt
Stahlberg nu s-a disputat din
cauză că șahistul suedez este
suferind.

Partidele întrerupte di.n prima 
rundă a turneului zonal de șah 
de la Gotteborg s-au terminat cu 
următoarele rezultate: Maestrul
sovietic Ilivițki și-a valorificat cu 
precizie avantajul îti partida cu 
marele maestru Unzicker (Ger
mania occidentală) și a obținut 
victoria. Medina (Venezuela) a 
cîșitigat la Guimard (Argentina), 
iar partida dintre șahiștii argen
tinieni Panno și Pilmk s-a ter
minat remiză. Cu un rezultat a- 
semănător a luat sfîrșit și par
tida dintre Rabar și Fuderer. Ce
lelalte partide s-au întrerupt.

Întîlnirea de șah dintre echipele de tineret 
ale R.P. R. și RP. Bulgaria

Sofia 17 (prin telefon'). — lin 
cadrul celui de al doilea tur al 
întîlinirii de șah dintre echipele de 
tineret ale R. P. Romine și R. P. 
Bulgaria s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Mititelu (R.P.R.) — 
Kviatkovski (R.P.B.) */2—V2-; Par- 
toș (R.P.R.) — Gherenski (R.P.B.) 
0—1; Negrea (f^PR,). — Poppy 

organizat de Consiliul Central a| 
Sindicatelor în cinstea zilei de 23ț( 
August. Concursul va constitui un£ 
bun prilej de verificare a pro4' 
greșului înregistrat în această for.}' 
mă aplicativă a turismului. 1

24 INSIGNE G.M.A.

24 salariați, tineri și vîrstnicî) 
din stația C.F.R. Ploești-Triajj 
și-au trecut toate normele G.M.A^l 
în cinstea zilei de 23 August;,' 
Printre noii purtători ai insigneS 
G.M.A. gr. I se află sportivii 
Angela Hanea, Gherghina Cosma„ 
Marin Ion, C. Leu și Dan Stă-' 
nescu, președintele colectivului 
sportiv Radu Sîrbu, șeful stației 
Al. Becheru, președintele comite
tului de întreprindere Ilie Băgiw. 
și telegrafistul St. Voicilă cares 
are 56 ani. (Coresip. M. Bedro- 
sian).

PRINTRE CEI MAI VREDNICI

Ca și la alte întreprinderi din 
Tg. Mureș și la atelierul de uti
laj și tîmplărie al I.C.R. snortivii 
sînt printre fruntașii întrecerii 
desfășurate în cinstea zilei de 23 
August. Fotbalistul Iuliu Hota; 
care lucrează în secția renaratiî 
auto, își depășește zilnic norma 
cu 150 la sută. Tîmplarul Andref 
Biro, clasat pe primele locuri în 
competițiile de șah și tir din ca
drul Concursurilor sportive ale 
tineretului își depășește norma zi 
de zi cu 25 la sută. (De la sub- 
redacția din Tg. Mureș).

Gotteborg 17 (Agerpres). —» 
TASS transmite :

In cea de a doua rundă a tur
neului interzonal de șah în cen- 
trul atenției spectatorilor a stat 
partida dintre marii maeștri so 
vietici Petrosian și Ketes. Petros 
sian a evitat să continue încercă-; 
rile de atac și a forțat remiza 
prin repetare de mutări.

Bronștein a obținut un simțitor; 
avantaj pozițional în partida eu 
Unzicker. Partida s-a terminat 
cu victoria lui Bronștein.

Olandezul Donner a jucat cu 
Spasski ajungînd într-o poziție 
superioară. La mutarea 17-a el a 
tăcut însă o greșală gravă și a 
pierdut calitatea. Spasski a con- 
tfouait să-și- valorifice ou preci
zie avantajul material și a cîștigat 
la mutarea 33-a.

Medina (Venezuela) jucând cu 
negrele a pierdut partida cu Fu
derer (Iugoslavia). Partida dintre 
Sliwa (R.P. Polonă) și Ilivițki 
(U.R.S.S.) s-a terminat cu victo
ria șahistuluf sovietic.

După o desfășurare liniștită, 
partida dintre Guimard (Argen
tina) și Bisguer (S.U.A.) s-a dat 
remiză la mutarea 13-a Tot un 
rezultat egal s-a înregistrat și în 
partida Filip (R. Cehoslovacă) —: 
Rabar (Iugoslavia). Partida din
tre Najdorf și Panno (ambii Ar
gentina) s-a întrerupt cu avantaj 
de partea lui Panno.

(R.P.B.) 0—1; Stanciu (R.P.R.) — 
Bogdanov (R.P.B.) V2—'/2; Rodica 
Reicher (R.P.R.)—Petrova (R.P.B.); 
1—0. Partidele Ghițescu-Peev; Dri- 
mer-Kolarov; Botez-Aianski; Gîins- 
bergher-Gazarov; Kandel-Lazarov j 
Dascălu-Țankov și Elisabeta Iones- 
cu-Karamanova, s-au întrerupt. As-’ 
tăzi se desfășoară partidele întrer 
rupte.
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CEL MAI BUN PORTAR FESTIVALUL VĂZUT BE...
• Cînd învățătorul Racz Bandi din
Terechia i-a spus lui Mozes Nagy: 
.„Mozes baci, dumneata trebuie 
să-ți dai fata la școala sportivă. 

>E tare bună la gimnastică !“ —
mici unul din ei nu ar fi bănuit că
4 ani mai tîrziu Irina Nagy 

•va fi cel mai bun portar al unei 
mari- competiții de handbal, cum a 

; fost cea desfășurată la Varșovia, 
în cadrul Festivalului. Să primești 

.numai trei goluri în cursul unui 
întreg turneu de handbal este, in- 

:tr-adevăr, o performanță deose- 
ibită.

Irina Nagy a urmat, după sfa
tul învățătorului, școala medie 

itehnică de cultură fizică. Aici, ea 
ia început să joace handbal. Din e- 
ichipa școlii a trecut apoi la Pro- 
tgresul Tg. Mureș, care _ cîști- 
igat în 1953 campionatul regional
• și în 1954 campionatul țării.

Rapida ascensiune a Irinei a 
-continuat în acest an cînd ea și-a 
făcut debutul internațional, cu pri
lejul turneului echipei austriace 
'Admira. Datorită bunei sale com
portări, i s-a încredințat sarcina

• de cinste de a apăra poarta repre- 
rzentativei de handbal a țării noas- 
-tre în competiția din cadrul Festi- 
■valului de la Varșovia. Și Irina 
’Nagy n-a dezmințit încrederea a-
• cordată. Specialiștii și gazetarii 
sportivi venîți la Varșovia au con-

TSÎderat-o cel mai bun portar al 
'turneului de handbal. Unii au
• spus chiar că a apărat mai bine 
■ ca un băiat Intr-adevăr, Irina 
INagy a reținut lovituri de la 13 
i metri, precum și alte șuturi care 
tpăreau că nu mai pot fi apărate.

'Trebuie să spunem că între ea 
își Voinescu, portarul echipei de 
’fotbal, a fost o adevărată întrece- 
're pe care, cifric, a cîștigat-o Voi
nescu pentru că nu a primit decît. 

•un gol. „Totuși, titlul de cel mai 
ibun portar îți rămjne ție“ — i-a 
ispus Voinescu felicitînd-o pentru 
-medalia de aur cucerită.

Și acum — pentru că bănuim că 
vă interesează — iată proiectele 
Irinei pentru viitorul apropiat: 1. 
să-și ia în primire postul de pro- 

■fesoară de educație fizică, fiindcă 
a terminat anul acesta S.M.T.C.F.; 

:2. să-și continuie antrenamentele 
•cu toată seriozitatea, pentru că e- 
echipa sa — Progresul Tg. Mureș 
-— ocupă numai locul... 2 în actua- 
(lul campionat. Or, atît ea cit și to
varășele ei de echipă vor să reedi

teze performanța de anul trecut.

I. MANOLIU

...PROFESOR DOCTOR LOTH 
(R.P. POLONA), MEMBRU IN 

COMITETUL OLIMPIC 
INTERNAȚIONAL

„Organizarea acestor minunate 
întreceri sportive a fost pentru noi 
o misiune grea dar frumoasă și nu 
am precupețit nici un efort pentru 
a o duce la bun sfirșit. Aceste In- 
tîlniri Sportive Internaționale Prie
tenești și-au demonstrat cu priso
sință rațiunea de a exista. Sportivi 
din atîtea țări au avut prilejul să 
se cunoască, să se apropie.

Alături de sport, Festivalul a 
cuprins și nenumărate alte mani
festări. Eu iubesc însă atît de 
mult sportul incit am găsit rareori 
timp să pot vedea și spectacolele 
din programul atît de interesant 
și de bogat al Festivalului. In ceea 
ce mă privește, am urmărit cu a- 
tenție întrecerile de volei și tir 
cu arcul și desfășurarea lor mi-a 
întărit convingerea că aceste spor
turi trebuie să figureze în cadrul 
Jocurilor Olimpice. După întîlni- 
rile de la Varșovia voi susține cu 
și mai multă tărie în C.t.O. ca a- 
ceste sporturi să figureze chiar în 
programul Jocurilor Olimpice de 
la Melbourne".
...GENERAL IOSIF EL AGROUDY 
CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI 

EGIPTENE, VICEPREȘEDIN
TELE COMITETULUI OLIMPIC 

EGIPTEAN
„Pentru prima dală la un Fe

stival Egiptul a fost reprezentat 
de un grup atît de numeros de 
sportivi. 170 de tineri au fost se
lecționați de Comitetul nostru O- 
limpic pentru a participa la între

Aspect din cursa ciclistă de fond (t80 km.), desfășurată pe
străzile orașului Varșovia.

cerile de la Varșovia. Acum pot 
afirma că participarea delegației 
noastre a însemnat pentru spor
tul egiptean un real succes. Este 
vorba nu numai de medaliile și 
rezultatele bune obținute de unii 
dintre sportivii noștri, cit mai ales 
de faptul că aci am luat legături, 
am stabilit contacte cu numeroase 
personalități ale vieții sportive 
internaționale, am fixat jaloanele 
pentru o și mai intensă activitate 
internațională a sportului egip
tean. Astfel, pentru începutul lunii 
decembrie am și perfectat o în- 
tîlnire de fotbal între Egipt și Po
lonia.

Discutind cu membrii Comitetu
lui Olimpic polonez, ca și cu alți 
coflducători sportivi aflați la Var
șovia, am stabilit ' un adevărat 
plan de intens schimb de expe
riență între sportivii țărilor noa
stre.

Acesta este rezultatul cel mai 
valoros cu care părăsim orașul 
care ne-a găzduit cu atita drago- 
ste**

...WACLAW IIENDRILCH, CON
DUCĂTORUL LOTULUI DE 
SPORTIVI CEHOSLOVACI

„.4 doua ediție a Intîlnirilor 
Sportive Internaționale Prietenești 
a însemnat o nouă afirmare a 
sportului din țările lagărului so
cialist.

Aceste jocuri au constituit pen
tru noi un foarte bun prilej de a 
vedea unde trebuie să punem ac
centul în pregătirile pe care le e- 
fectuăm în vederea Jocurilor O- 
timpi ce. întrecerile de la Varșo
via au permis sportivilor din ță
rile noastre, ca și tuturor sportivi

lor aflați aici, să facă un rodnic 
schimb de experiență, iar celor 
tineri să învețe din experiența 
maeștrilor. După întrecerile de la 
Varșovia, pregătirile noastre în 
vederea Jocurilor Olimpice pot 
intra într-o nouă etapă. Sînt con
vins că ele vor fi încununate de 
succes, deoarece cu toții sintem 
animați de dorința- de a colabora 
și a ne împărtăși unii altora ex
periența".

...FRED ANDERSON, CONDUCĂ
TORUL ECHIPEI OLANDEZE 

DE VOLEI

„Echipa noastră a cuprins jucă
tori de la cîteva cluburi din Am
sterdam, dar nu a fost echipa ofi
cială a Olandei, deoarece conduce
rea federației olandeze de volei a 
hotărît să nu trimită o reprezen
tativă la Festival. Trecind , peste 
toate greutățile noi am reu
șit, totuși, să fim aici, cei 
6 jucători olandezi și din pri
ma pînă în ultima zi am 
căutat să învățăm cit mai mult 
pentru ca, odată întorși acasă, să 
punem în aplicare tot ceea ce am 
văzut. Și am văzut, am' învățat 
multe lucruri. Gazdele ne-au aju
tat mult în această direcție. Chiar 
înainte de începerea competiției 
de volei ne-au fost dați pentru 
antrenament, ca parteneri, unii 
dintre cei mai buni jucători polo
nezi. De atunci și pînă la sfirșit, 
un antrenor polonez a stat tot 
timpul cu echipa noastră, dindu-i 
sfaturi și învățînd-o lucruri pe 
care nu le știa.

Am găsit timp, în afara întîl- 
nirilor sportive, să luăm parte Și 
la alte manifestații. Mărturisesc 

sincer că cea mai puternică im
presie mi-a produs-o spectacolul 
rominilor și nu numai mie, ci și 
multor oaspeți ai Varșoviei. Măie
stria corului este cu adevărat ui
mitoare. Multe formații artistice 
aflate aci au interpretat cînlecul 
polonez Cuculetzka, dar aplauze 
atît de entuziaste cum au cules 
romînii după interpretarea acestui 
ctntec, nu a mai cules nimeni.

La Festival i-am putut cunoa
ște mai bine pe tinerii din patria 
voastră. Am rămas cu cea mai 
bună impresie atît despre sportivi, 
cit și despre tinerii artiști.

Viu interes pentru finalele 
Spartachiadei sindicale 

la volei
O întrecere echilibrată, viu dis

putată, cu perspective di a oferi 
meciuri spectaculoase și de un ri
dicat nivel tehnic. Așa se anunță 
finalele Spartachiadei sindicale de 
volei, considerată, pe drept cuvînt, 
cea mai importantă competiție cu 
caracter intern după campionatul 
republican. De valabilitatea aces
tor afirmații se vor putea convinge 
iubitorii voleiului din orașul Cons
tanța care vor vedea evolulîirod 
timp de nouă zile cele douăzeci de 
reprezentative masculine și femi
nine ale asociațiilor.

Actualmente, asociațiile și-att 
fixat loturile reprezentative și fie
care echipă se pregătește intens, 
pentru a se prezenta într-o formă 
cît mai bună. In plus, cîfeva re
prezentative așteaptă „întăriri" se
rioase, care se vor produce odată 
cu înapbierea loturilor de volei ce 
ne-au reprezentat țara la Jocurile 
Sportive Prietenești desfășurate în 
cadrul celui de al V-lea Festival 
Mondial ăl Tineretului și Studen
ților pentru Pace și Prietenie de 
la Varșovia.

Este vorba de Hoiațiu Nicolau, 
Ponova, Rusescu, Doina Corbeanu, 
Sonia Colceriu, Florina Popovici, 
Cornelia Timoșami, NfRailia Cer- 
nat, etc., care imediat după sosire 
vor începe antrenamentele în e- 
chipele asociațiilor respective în 
vederea finalelor Spartachiadei sin
dicale pe anul 1955.

La Constanța vor participa 20 de 
reprezentative masculine și femi
nine reprezentînd asociațiile: Lo
comotiva, Progresul, Știința, Meta
lul, Flamura Roșie, Avîntul, Re
colta, Constructorul, Minerul ~ și 
Flacăra. Echipele se vor întrece în 
cadrul unui turneu, care va începe 
la 20 august și se va încheia la 
29 aujgust. La mijlocul competiției 
există o zi de odihnă. Se anunță 
o dispută înverșunată mai ales în
tre echipele între care există vechi 
rivalități sportive. Ne referim la 
întrecerea dintre echipele mascu
line Locomotiva, Știința și Progre
sul, sau la disputa dintre repre
zentativele feminine Progresul, 
știința, Constructorul, Locomotiva, 
etc.

„Cupa 23 August” la baschet
Azi se dispută întrecerile deci

sive din cadrul competiției de 
baschet organizată în Capitală în 
cinstea zilei de 23 August. Me
ciurile au loc pe terenul Con
structorul (strada Berzei nr. 3), 
după următorul program: de la 
ora 16,30: Progresul Sănătatea — 
Locomotiva; -Progresul l.T.B. — 
Progresul F.B.; Dinamo 6 — Fla
mura roșie M.I.U.; Constructorul — 
Voința. In clasament conduce 
Constructorul, care .are și cele 
mai mari șanse de a termina 
competiția învingătoare, urmată de 
Flamura roșie M.l.U. și Voința.

Istoria mișcării sportive din țara 
noastră menționează străduin
țele depuse de tineri muncitori 

• dornici de a se bucura și ei de bi
nefacerile sportului, în vederea for
mării unor grupări sportive proprii, 
într-o vreme cînd sportul, ca și 
toate celelalte bunuri materiale și 
culturale, aparținea celor puțini, 
care huzureau fără să muncească. 
Dar această năzuință nu era ușor 
de. împlinit, atunci cînd stăpinii 

• uzinelor și ai pămînturilor își dă
duseră mina pentru a jefui în vo
ie populația muncitoare, pentru a 

■ agonisi averi imense din truda și 
sudoarea oamenilor muncii. Dar 
scopul organizațiilor „culturale și 
sportive" create de patroni „pen
tru muncitori" era limpede și foar
te puțini sînt cei care au căzut în 
mreaja lor. Muncitorii conștienți 
și-au dat seama că aceste „organi
zații", „asociații" și alte grupări cu 
denumiri pompoase nu aveau decît 
rolul de a arunca praf în ochii 
maselor și de a le abate de la lup- 

:ta de clasă. Iată de ce puținele 
grupări cu caracter autentic mun
citoresc nu-și puteau menține e- 
xistența decît cu prețul unor grele 

.sacrificii materiale din partea mem
brilor lor și ele nu puteau, în nici 
un caz, cuprinde masele largi ale 
tuturor muncitorilor care ar fi do- 

*rit să practice sportul.
Abia după eliberarea patriei noa- 

-stre de sub jugul fascist, după ce 
clasa muncitoare, în strînsă ali
anță cu țărănimea muncitoare, a 
luat puterea politică în propriile-i 
mîini, a devenit posibilă creșterea 
vertiginoasă a mișcării noastre de 

•cultură fizică și sport. Hotărîrea
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Se dezvoltă necontenit mișcarea sportivă s:ndicală
Biroului, Politic al C.C. al P.M.R. 
din 26 iunie 1949 a deschis dru
mul unei dezvoltări năvalnice a 
mișcării sportive din fabrici și u- 
zine, de pe șantiere și de pe ogoa
re, din școli și facultăți, dindu-i un 
cadru organizatoric, asigurindu-i 
sprijinul organelor de stat și al or
ganizațiilor de masă și indicindu-i 
precis calea de viitor.

Ca urmare a uriașelor transfor
mări revoluționare înfăptuite de 
poporul nostru muncitor în cei 11 
ani de la eliberarea patriei de că
tre glorioasele armate sovietice, 
ca urmare a justei îndrumări date 
de partid și a aplicării creatoare a 
vastei experiențe sovietice în acest 
domeniu, au putut lua ființă orga
nizațiile capabile să asigure atra
gerea maselor largi de oameni ai 
muncii din sindicate, într-o activi
tate sportivă continuă: asociațiile 
sportive sindicale. Există as
tăzi in țara noastră 10 pu
ternice asociații sportive sindicale, 
care îmbrățișează toate ramurile 
de producție și asigură atît condi
țiile pentru o largă dezvoltare a 
sportului în rîndurile membrilor 
de sindicat și ale familiilor lor, 
cît și cele necesare ridicării necon
tenite a nivelului calitativ al ac
tivității lor sportive: Avîntul, a- 
sociația sportivă a muncitorilor 
din industria lemnului, hîrtiei și 
celulozei, Constructorul, asociația 
muncitorilor constructori, Flacăra, 
asociația celor ce muncesc în in
dustria petroliferă, chimică și în 
uzinele producătoare de utilaj pe
trolifer, Flamura roșie, asociația 
lucrătorilor din comerț, alimenta
ție și a muncitorilor din uzinele 

textile și de pielărie. Locomotiva, 
asociația feroviarilor și a celorlalți 
muncitori din transporturi, Metalul, 
care cuprinde pe muncitorii din in
dustria metalurgică, Minerul, aso
ciația sportivă a celor ce scot la 
lumina zilei bogățiile ascunse în 
adîncul pămîntului, Progresul, aso
ciația muncitorilor încadrați în 
sindicatele poligrafie, sanitar, a lu
crătorilor din organele de stat și 
organizațiile de masă, Recolta, a- 
sociația sportivă a muncitorilor a- 
gricoli și a țăranilor muncitori și 
colectiviști și Știința, asociația 
sportivă a studenților și corpului 
didactic.

Numeroase sînt succesele ob
ținute de asociațiile sporti
ve sindicale, sub îndruma

rea și conducerea secției Cultură 
fizică și sport de pe lingă Consili
ul Central al Sindicatelor. Prin 
excursiile de masă organizate de 
C.C.S., sute de mii de oameni ai 
muncii au posibilitatea să cunoas
că frumusețile și bogățiile patriei 
și au îndrăgit turismul. La între
cerile din cadrul Spartachiadelor 
sindicale participă în fiecare an 
zeci și zeci de mii de oameni ai 
muncii în întreceri organizate în 
principalele discipline sportive. In 
toate colectivele sportive sindicale 
se duce o intensă muncă în dome
niul complexului sportiv G.M.A.; 
zeci de mii de membri ai colective
lor sportive sindicale participă an 
de an la campionatele republicane 
în toate disciplinele sportive, pre
cum și la crosurile de masă or
ganizate în cinstea zilelor de 1 
Mai și 7 Noiembrie și în celelalte 
competiții de mase organizate in 

cinstea marilor sărbători ale cla
sei muncitoare. Mișcarea sportivă 
sindicală și-a creat și condițiile 
materiale necesare unei activități 
de asemenea amploare: în colec
tivele sportive sindicale activează 
azi mii de activiști sportivi obștești 
bine pregătiți, cadre tehnice și or
ganizatorice, colectivele sînt azi 
dotate cu materialele și c- 
chipamentul necesar, iar pe întreg 
cuprinsul patriei au fost construite 
și amenajate mii de terenuri sim
ple și baze sportive complexe.

Din uriașa activitate sportivă de 
mase dusă în cadrul sindicatelor, 
din asociațiile sportive sindicale 
s-au ridicat o serie de sportivi 
fruntași care sînt azi o mindrie a 
patriei: maestra emerită a sportu
lui Angelica Rozeanu. maestra e- 
merită a sportului Ella Zeller, la 
tenis de masă, Alexandru Popescu 
Ia natație, boxerii Dănilă Done. 
Petre Popescu, Gh. Negrea, atleții 
Lia Manoliu, Traian Sudrigean, 
Ion Knaller, Gh. Stănel, Ana Șer- 
ban, gimnasta Elena Leuștean, ca
notorii Ismailciuc și Aghei, maes
trul emerit al sportului Gh. Li- 
chiardopol la tir, și nenumărați 
alți sportivi de frunte care au re
prezentat și reprezintă cu cinste 
culorile patriei noastre scumpe, în 
întrecerile sportive internaționale.

In condițiile create de statul 
nostru democrat-popular, mișcarea 
sportivă sindicală capătă din zi in 
zi o extindere mai mare și se ridi
că la un tot mai înalt nivel cali
tativ. In unitățile sale de bază — 
colectivele sportive — se ridică zi 
de zi noi elemente talentate. Spor
tivul capătă aci nu numai o îndru

mare tehnică sportivă permanentă 
și competentă dar și o educație ce
tățenească sănătoasă, care-1 face 
deopotrivă un bun sportiv și un 
bun cetățean, un factor activ în 
lupta pentru înflorirea economică 
a patriei, pentru socialism, pentru 
pace. In colective sportive ca Me
talul Hunedoara, Progresul Timi
șoara, Avîntul-Simo Geza Tg. Mu
reș, Locomotiva Grivița Roșie, Fla
mura roșie Oradea, Flacăra Uzi
nele „1 Mai“-Ploești. Știința Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, Recolta Frumușeni, Construc
torul Cernavoda și multe altele, 
sportivii realizează nu numai suc
cese lăudabile pe terenul de sport 
dar și importante victorii în pro
ducție. In colectivele sportive sin
dicale cresc și se educă sportivi 
de tip nou, cetățeni de frunte ai 
patriei noastre libere.

Greu ar fi putut să-și imagineze 
muncitorii de dinainte de 23 Au
gust 1944, care-și rupeau de la 
gură pentru ca să-și cumpere o 
minge de fotbal sau de volei, că 
peste numai cîțiva ani mișcarea 
sportivă sindicală va oferi posibili
tatea de a face sport oricărui mun
citor și oricăruia dintre membru 
săi de familie. Și iată că astăzi 
acest vis s-a împlinit, iată că as
tăzi lupta pentru construirea baze
lor socialismului își arată roadele 
și în acest domeniu. Sportul a de
venit și el o cucerire a oamenilor 
muncii, un bun al lor. Și pe măsu
ră ce economia noastră națională 
va înflori, ca rezultat al muncii a- 
vîntate a întregului popor, va creș
te necontenit nivelul de viață al 
maselor muncitoare, va crește, și 
se va dezvolta tot mai mult mișca
rea de cultură fizică din patria 
noastră.



Campionatul de pcliatlon G.M.A. al R.P.R.
Acolo unde a existat preocupare 

pentru primele etape ale campio
natului republican de polia- 
t'on G.M.A., rezultatele bune 
nu s-au lăsat mult aștepta
te. Sînt nenumărate exemple 
de colective sportive sătești sindi
cale și școlărești din țara noastră 
care, respecting întocmai instruc
țiunile comitetelor rșionale C.F.S. 
și ale comisiilor raionale de con
trol G.M.A., au reușit, cu acest 
prilej, să-și mărească numărul pur
tătorilor insignei G.M.A. gr. II 
Dintre aceste colective sportive 
s-au evidențiat Constructorul Pe
troșani, Flamura roșie Comerț 
București, Constructorul Bicaz, Re
colta Dobra din regiunea Hune
doara etc. Comisiile de pregătire 
și examinare G.M.A. din colecti
vele sportive de la sate și orașe 
care au pus un accent deosebit 
pe o cit mai bună pregătire teh
nică și fizică a purtătorilor insig
nei G.M.A. gr. I. au avut bucuria 
ca în întrecerile din faza pe raion 
să fie reprezentate cu cinste.

★
In majoritatea reședințelor de 

regiune din țara noastră se desfă
șoară acum etapa regională a cam
pionatului republican de poliatlon 
G.M.A., la care, însă, din păcate, 
nu participă toți campionii raioa
nelor respective. Astfel, o cores
pondență venită recent de la sub- 
redacția noastră din Timișoara ne 
informează că zilele trecute a avut 
loc în această localitate faza re
gională a acestui campionat la 
care au participat numai sportivii 
din orașul Timișoara. Au lipsit

Importante întreceri la motociclism
La motociclism, cel de al IV-lea 

și ultimul campionat republican 
din acest an se va desfășura între 
28 august și 3 septembrie. Moto- 
cichștii fruntași din întreaga țară 
își dispută întîietatea în campio
natul motociclist de regularitate și 
rezistență, competiție cunoscută șl 
sub denumirea de „Circuitul mo
tociclist al R.P.R."

Prin noua sa formulă de desfă
șurare, actuala ediție a acestui 
campionat și-a pierdut caracterul 
unei competiții pe circuit, fapt pen
tru care nu vom mai vorbi de a- 
fiTm înainte de circuitul motociclist 
al R.P.R. ci numai de campiona
tul de regularitate și rezistență.

Activitatea
CAMPIONATUL DE POLO

Astăzi sînt programate în Ca
pitală și în restul țării întîlniri 
de polo pe apă în cadrul celor 
două categorii: A și B.

Jocurile categoriei A vor con
tribui în mare măsură Ia limpezi
rea situației din cea de a doua 
parte a clasamentului unde se gă
sesc 5 echipe (din cele 6 progra
mate azi) amenințate de retro
gradare. La Cluj se întîlnesc e- 
chipele Metalul din localitate și 
Constructorul Oradea. Prin pris
ma ultimelor comportări, metalur- 
giștii sînt favoriții în acest ioc. 
Cele două echipe bucureștene, Ști
ința și Progresul se vor întilni 
la ștrandul Tineretului (ora 17). 
In perspectivă, un meci extrem de 
disputat, pentru că ambele forma
ții mai pot spera pentru anul vii
tor la un loc în prima categorie 
a țării. In sfîrșit, la Timișoara, 
Flamura roșie, așa cum s-a pre
zentat în returul campionatului, 
nu poate emite pretenții în fața 
Științei Cluj, deocamdată liderul 
campionatului.

In categoria B, la Timișoara 
se joacă derbiul etapei: Voința 
Timișoara — Locomotiva Cluj. Și 
în caz de înfrîngere clujenii se 
pot considena campioni, pentru că,

INFORMAȚII ^j^onosport

■ In urma omologării celor 
437.733 buletine depuse la con
cursul PRONOSPORT "nr. 32 (e- 
tapa din 14 august 1955) au fost 
stabilite următoarele premii: Pre
miul I: 8 buletine cu 12 rezultate 
exacte revenind fiecărui buletin 
cîte 13.000 lei. Premiul II: 136 bu
letine cu 11 rezultate exacte re
venind fiecărui buletin cite 917 
lei; Premiul III: 1.472 buletine cu 
10 rezultate exacte revenind fie
cărui buletin cîte 127 lei. Premiul 
I a revenit următorilor: Sisman 
Ion, Andrei N. Stelian și Dobro- 

nemotivat raioanele Reșița, Caran
sebeș, Lugoj etc. Atît la băieți cît 
și la fete lupta pentru primul loc 
a fost deosebit de dîrză. Titlul de 
campion regional a revenit la bă
ieți purtătorului de insignă G.M.A. 
gr. I, M. Mitschang (Șc. profesio
nală metalurgică) care a totalizat 
11 puncte, urmat de I. Balogh 
(Dinamo II) tot cu 11 puncte și 
pe locul III Konecsni (FI. roșie
l. R.P.) cu 14 puncte. La femei, 
titlul de campioană regională a re
venit sportivei Olga Jabă (S.M.T. 
C.F.) care a cîștigat toate cele 6 
probe. Iată cele mai bune perfor
manțe înregistrate de ea: tir 57 
pct., gimnastică nota 8.95, greutate 
17,47 m. (cu mîna dreaptă 9,92
m. și cu mîna stîngă 7,55), 50 m. 
înot 38,0 sec. Iată acum clasamen
tul: 1. Olga Jabă (S.M.T.C.F.) 6 
pct., 2. Erna Mihăescu (Progre
sul) 13 p., 3. Rozalia Dipold (Pro
gresul) 17 p.

Comisia regională G.M.A. Timi
șoara va trebui să analizeze cau
zele pentru care comisiile raionale 
de control G.M.A. nu au trimis 
la faza regională cîștigătorii eta
pei raionale.

Recent, a avut loc în parcul 
sportiv „V. Babeș" din orașul Cluj 
etapa orășenească și regională a 
campionatului republican de polia
tlon G.M.A. In etapa orășenească 
cele mai bune rezultate au fost 
obținute de sportivul Iosif Dunkel 
(Voința) care a totalizat 9 pct. 
El a cîștigat detașat întrecerile de 
tir,' gimnastică, greutate, cursa cu 
obstacole și cros. La natație s-a 
clasat pe locul IV.

Spre deosebire de amil trecut, 
cînd, întrecîndu-se în campionatul 
de regularitate și rezistență, aler
gătorii făceai înconjurul țării, 
de data aceasta cursa se va des
fășura pe un traseu în formă de 
stea, cu un centru fix. de unde 
vor pleca și se vor întoarce moto- 
cicliștfi țn fiecare etapă. Acestt 
centru va fi Orașul Stalin.

înaintea desfășurării acestui 
campionat, în zilele de 24 și 25 
august, alergătorii vor mai avea 
de dat un examen în cadrul com
petițiilor oficiale Kilometru lansat 
și Kilometru cu start de pe loc.

la natație
cu două etape în urmă, Voința 
Timișoara, singura pretendentă la 
titlu, a pierdut un punct prețios 
în fața Voinței Tg. Mureș, în a- 
fara celor două puncte pierdute 
în tur în fața Locomotivei Cluj.

La Oradea, Voința este favorită 
în jocu] pe care-1 susține cu Fla
mura roșie Lugoj. In schimb, la 
Timișoara, echipele locale Știința 
și Locomotiva se întîlnesc într-un 
meci care se anunță foarte dispu
tat. In tur, studenții au cîștigat 
la limită: 4-3 (1-1>.

FINALELE SPARTACHIADEI 
SINDICALE

Ștrandul Tineretului din Capi
tali va găzdui vineri, sîmbătă și 
duminică întrecerile finale ale 
Spartachiadei sindicale la nata
ție. Această competiție, organi
zată de Consiliul Central al Sin
dicatelor, la care participă cei mai 
buni înotători și înotătoare mem
bri ai asociațiilor sportive sindi
cale. figurează printre competițiile 
de frunte ale anului nautic. Tre
buie să amintim că finalele de 
anul trecut s-au bucurat de un 
frumos succes și au evidențiat pe 
Alexandru Popescu, atunci Ia 
Constructorul, și pe Maria Both 
(Progresul Tg. Mureș).

geanu J. Marin din București, 
Ciofîncă Ion-Pctroșani, Szabo Lu- 
dovic-Oradea, Dumitru Ana-Pi- 
tești, Boloangă ton -Ploești și Ti
mar Iuliu-Luduș-CluJ.

■ La concursul Pronosport nr. 
33 (etapa din 21 august 1955), 
ca și la concursul nr. 32, se vor 
acorda următoarele premii speci
ale pentru participanții care vor 
avea buletine cu 0 rezultate: o mo
tocicletă, 5 aparate de radio „83- 
renada", 2 biciclete și 2 aragazuri 
cu cuptor.

Respectarea distantei 
de 9,15 m- Ia loviturile libere

Multe dintre partidele disputa 
te în turul campionatului catego
riei A și B la fotbal ne-au ară
tat că, în general, jucătorii nu 
respectă distanța de 9,15 m. pre
văzută de regulament la execu
tarea unei lovituri libere. Acea
stă nerespectare este mai flagran
tă cînd lovitura se execută d'n 
apropierea careului de 16 m. In 
asemenea situații • asistăm chiar 
la scene nesportive. Unul din ju
cătorii ephipei penalizate se a- 
șează în fața mingii, pentru a în- 
tîrz'ia executarea lov'turii, iar „zi
dul" se formează la 5—6 metri 
de locul loviturii. In aceste ca
zuri arbitrul este obligat sâ in
tervină, să înlăture pe jucătorul 
postat în fața mingii, să măsoare 
distanța regulamentară pentru sta
bilirea locului unde se va forma 
„zidul" etc.

Față de evoluția jocului, ca să 
nu mai vorbim de comportarea 
pe care trebuie să o aibă un ju
cător pe teren, ceea ce se petre
ce la executarea unei lovituri li
bere, în privința respectării dis
tanței, este de-a dreptul dăună
tor. Socotim că antrenorilor le re
vine sarcina de a atrage atenția 
jucătorilor lor asupra necesității 
respectării acestei dispozițiuni re
gulamentare, exersînd chiar în 
cadrul antrenamentelor efectuarea 
corectă, rapidă și eficace a „zi
dului". O atenție specială trebuie 
acordată respectării poziției sta
tice a „zidului" pînă în momentul 
executării loviturii libere. Există 
„obiceiul" ca jucătorii care alcă
tuiesc „zidul" să pornească spre 
minge înainte ca lovitura să fie 
executată, fapt care atrage după 
sine repetarea loviturii. La recen
tele întîlniri de la Varșovia, atît 
în semifinală cît și in finală 
au fost dictate asemenea repetări 
de lovituri.

Pe de altă parte, arbitrii sînt 
datori să atragă atențiâ atît îna
intea jocurilor cît și la pauză — 
dacă greșelile se repetă — asu
pra necesității respectării de că
tre jucători a dispozițiilor regu
lamentare.

In felul acesta se va da o și 
mai mare continuitate întîlnirilor, 
se vor evita întreruperile inutile 
(care degenerează uneori în 
„tîrguieli" pentru cîțiva centime
tri) și se va asigura întrecerilor 
o desfășurare interesantă și co
rectă.

ȘTEFAN GEAG 
arbitru de fotbal

• CICLISM; — Sîmbătă și du
minică se desfășoară >la Iași etapa a 
V-a, uttima, din cadrtd „Cupei Ora. 
șelor". Înainte de disputarea ace
stei etape ; clasamentul se prezintă 
astfel: București 275 puncte, Ora
șul Stalin 274, Constanța 189.
$ FOTBAL. — In cadrul bara

jului pentru desemnarea celor două 
echipe care vor reprezenta Bucu- 
reștiul în faza următoare a cam
pionatului republican de pitici se 
dispută azi pe stadionul Dinamo 
— ora 18 — întîlnirea dintre echi
pele Metalul „Vasile Roaită" și 
Locomotiva Grivița Roșie.

— Colectivul Dinamo 6 Bucu
rești a inițiat o competiție de pi
tici rezervată micilor fotbaliști din 
cartierul Obor. Participarea este 
deosebit de numeroasă, la prima 
convocare prezentîndu-se peste 300 
de pitici. După efectuarea selecției, 
piticii vor fi împărțiți în echipe 
reprezentînd fiecare cîte o stradă, 
echipe care se vor întrece apoi 
după sistemul turneu.

— Jocul de categoria A dintre 
Progresul București și Avîntul 
Reghin, programat inițial pentru 
duminică 21 august pe stadionul 
Dinamo, se va disputa pe stadio
nul Giulești începînd de la ora 
10.45. In deschidere, la ora 9 se 
întîlnesc echipele de tineret.

0 BOX. — Sîmbătă încep la 
Orașul Stalin finalele concursului 
școlilor de tineret. Printre partici- 
panți se numără tinere elemente 
de valoare, ca: M. Farkaș, A. Far- 
kaș, M, Bjedl, Fr. Bucsay, V, Ma-

înainte de începerea returului.:
E biine să ne reamintim cla

samentele, așa cum au îost în
cheiate la terminarea primei părți 
a 
Și
1. 
2.
3.

campionatului categoriilor A, B 
tineret:

CATEGORIA A
11 6 5 0 21: 6 17
12 6 5 1 25:10 17
12 6 4 2 21:13 16
12 6 3 3 15:10 05
12 6 3 3 17:15 15
12 5 3 4 19:11 13
12 4 4 4 17:12 12 
12 4 3 5 14:16 11 
12 4 3 5 14:17 11
11 2 4 5 11:17 8
12 3-2 7 9:23 8 
12 2 3 7 11:25 7 
12 1 2 9 11:30 4

TINERET
12 10 2
12 8 3
12 6 3
12 5 4

12 5 3 4 23:25 13
12
12
12
11
12
12
12
11

B —

Dinamo București
Flacăra Ploești 
Progresul Buc.

4. Minerul Petr.
5. Știința Cluj
6. C.C.A.
7. Știința Timiș.
8. FI. roșie Arad
9. Dinamo O. Stalin

10. Locom. Timiș.
11. Locom. Constanța
12. Locom. Tg. Mureș
13. Avîntul Reghin

CATEGORIA
1. Progresul Buc.
2. C.C.A.
3. FI. roșie Arad
4. Flacăra Ploești
5. Știința Timiș.
6. Dinamo O. Stalin
7. Locom. Const.
8. Avîntul Reghin
9. Dinamo Buc.

10. Știința Cluj
11. Locom. Tg. Mureș
12. Minerul Petr.
13. Locom. Timiș.

CATEGORIA
1. Locom. Buc.
2. Met. U.T.O. Stalin
3. Progresul Sibiu
4. Progresul Buc.
5. Locom. Craiova
6. Știința Buc.
7. Metalul Buc.
8. Dinamo 6 Buc.
9. Locom. T. Severin

10. Știința Craiova
11. Flacăra Moreni
12. FI. roșie Sf. Gh.
13. Met. St. R. O. Stalin

22
19

5 22:16- 12
5 18:20 12
5 18:25 12
4 17:14 11
4 19:19 10
6 ?5:28 8
7 11:30 6

11 10:30 0

Seria a
1. Progr. Oradea
2. Metalul C. T.
3. Metalul Reșița
4. Locom. Cluj
5. Flacăra Mediaș
6. Progr. S. Mare
7. Metalul Arad
8. Metalul Huned.
9. Metalul B. Mare

10. Locom. Arad
11. Minerul Lupeni
12. Metalul 108
13. Metalul Oradea
14. FI. roșie Cluj

Seria a
1. Dinamo Bacău
2. Locom. Iași
3. Flac. 1 Mai PI.
4. Progr. Focșani
5. Știința Iași
6. Flacăra Cîmp.
7. Fl. roșie Bacău
8. Dinamo Bîrlad
9. FLr&șie Buhuși

10. FI. roșie Burd.
11. Avînt. Fălt.
12. Locom. Galați
13. Dinamo Galați

9
9
8
7

II- a
13 10 1 2 28: 9 21
13 7 4 2 24: 9 18
13 8 2 3 22:13 18
13 6 3 4 23:19 15
13 634 17:15 15
13 5 4 4 18:24 14
13 4 5 4 12:16 13
13 3 6 4 13:15 12
13 3 6 4 12:15 12
13 3 4 6 15:15 10
13 2 6 5 14:18 10
13 3 2 8 19:24 8
13 2 4 7 12:24 8
13 2 4 7 8:21 8

III- a
12 10 2 0 33: 9 22
12 6 3 3 13: 8 15
12 6 2 4 28:20 14
12 6 2 4 13 03 14
12 6 1 5 18:17 13
12 6 1 5 21:21 13
12 354 18:17 11
12 4 3 5 13:19 11
12 4 1 7 18:24 9
12 3 3 6 15:23 9
12 4 1 7 12:19 9
12 4 1 7 9:16 9
12 3 1 8 lf7:22 7

A doua etapă a returului va 
avea loc la 24 august (miercuri). 
In această zi, în Capitală au loc 
jocurile: Dinamo București — Di
namo Orașul Stalin (Stadionul 
Dinamo, ora 15,15 echipele de ti
neret, ora 17 echipele prime) și 
C.C.A. — Locomotiva Tg. Mureș 
(Stadionul Republicii ora 15,15 e- 
chipele de tineret și ora 17 echi
pele prime).

riuțan, C. Calinciuc și alții. între
cerea se va desfășura pînă la 21 
august.

■ LUPTE. — Duminică dimi
neața, cu începere de la ora 10. 
va avea loc în sala Dinamo din 
Capitală întîlnirea dintre echipele 
de lupte clasice. Metalul Hune
doara — Voința Tg. Mureș. Intîl- 
nirea dintre cele două echipe se 
desfășoară pentru calificarea în 
prima categorie a campionatului 
republican de lupte clasice pe e- 
chlpe.

• TENIS. — In campionatul re
publican de tenis pe echipe C.C.A. 
a învins Locomotiva P.T.T. cu sco
rul de 10-1. Rezultate tehnice: Cob- 
zuc — T. Roșianu 6-4, 6-2, 6-0; 
M. Viziru — Petre Marin 6-1, 6-2, 
6-1; M. Viziru — T. Roșianu 
6-2, 6-2, 6-2; Cobzuc — Pe
tre Marin 6-1, 6-2, 6-3; Burces- 
cu — Stan Gheorghe 6-1, 6-0, 6-2; 
Năsfase — Marinescu 6-2, 6-1, 6-2; 
Cobzuc, M. Viziru — Petre Ma
rin, Marinescu 6-4, 6-2, 6-2; Ecate- 
rina Roșianu — Mariana Dinopol
5- 7, 3-6; Elleonora Roșianu — ©- 
renski 6-2, 9-7; L. Doboșiu, Ro
șianu — M. Dinopol, Orenski 3-6,
6- 2, 7-5; L. Doboșiu, Năstase — 
M. Dinopol, P. Marin 8-6, 6-2.

• NATAȚIE.—Intre 19 și 21 au
gust vor avea loc la Reșifa două 
importante întreceri: finalele „Cu
pei Orașelor" la polo pe apă 
(competiție rezervată echipelor de 
juniori) și finalele concursului 
popular de natație pe anul 1955. 

■ — Intrucît terenul din Ploești 
este suspendat, meciul Flacăra 
Ploești — Fi. roșie Arad va avea 
loc joi 25 august în București pe 
Stadionul Republicii (ora 15.15 e- 
chipele de tineret și ora 17 echi
pele prime).

Echipele își continuă pregătiri
le zilele acestea, cu formațiile pe 
oare le vor alinia duminică. Lo
comotiva Constanța, de pildă, la
ce azi un antrenament mai intens, 
în cursul căruia va aduce corec
tările impuse de jocul de dumi
nica trecută cu Constructorul Con
stanța de care a dispus cu 7-1 
(5-1) prin punctele înscrise de: 
Ispas (6) și Lungu. Pentru Con
structorul a marcat Turdeanu. 
Locomotiva a folosit următoarea 
formație, cu care se crede că va 
începe returul: Nebela-Stăticescu, 
Dănulescu, Retezan-Lungu, Tato- 
mir-Iacob, Ispas, Dia, Manole, 
Constantin. In acest joc, Locomo
tiva a arătat lipsuri în linia de 
fund și în atac. (P. Enache, co
respondent).

Două din echipele bucureștene 
s-au antrenat ieri d'mineață, la 
două poeți, în compania formații
lor de tineret: C.C.A. a jucat cu 
Progresul București (tineret) și a 
cîștigat cu 7-2 (6-1). iar Progre
sul București a întîlnit echipa de 
tineret a C.C.A.-ului și a obținut 
victoria cu 4-2 (4-0).

Dlnarno Bacău va juca la 23 
August, la Bacău, cu echipa bul
gară Dinamo din Rusc-uk.

Consfătuirea antrenorilor
Timp de două zile — astăzi și 

mîine — antrenorii de categorie 
A și B, tineret și juniori (cam
pionat republican) se întîlnesc la 
București în cadrul unei impor
tante consfătuiri cu privire la ac
tivitatea fotbalului nostru, cu ac
cent principal pe munca de instru
ire-antrenament.

Consfătuirea începe azi la oca 9 
și continuă după-amiază la ora 
16, la sediul C.C.F.S. (str. Vasile 
Conta 16, etaj VIII) cu urmă
toarea ondine de zi: 1. Darea de 
seamă asupra realizărilor de la ul
tima consfătuire a antrenorilor : 2 
referat asupra instruirii și ridică
rii cadrelor tinere (copii și juni
ori); 3. referat despre metodica 
învățării tehnicii fotbalului, indi- 
cații-contraindicații; 4. discuții a- 
supra referatelor. Consfătuirea va 
continua mîine de la ora 7,30 cu 
următoarele puncte: 1. Referat 
despre organizarea și desfășura
rea lecției de antrenament; 2. dis
cuții asupra referatului; 3. comu
nicări; 4. concluzii.

Importanța acestei consfătuiri 
pentru viitoarea activitate a fot
balului nostru este evidentă. An
trenorii au datonta să participe 
activ la discuțiile pe marginea 
referatelor, contribuind fiecare la 
rezolvarea problemelor care fră- 
mîntă fotbalul nostru și prin a- 
ceasta, la atingerea scopului con
sfătuirii.

CARNET ATLETIC
CONCURSURI, REZULTATE...
TIMIȘOARA. — Luiza Pascu 

(Locomotiva) a sărit duminică 
5.36 m. la lungime.

OCNA MUREȘULUI. - In loca
litate s-a organizat un concurs 
în cadrul căruia au fost înregis
trate următoarele rezultate: înăl
țime: X. Boboc 1,90; 100 m.: St. 
Tănăsescu 11,6; înălțime (jun. cat. 
a 11-a): N. Popovschi 1,65 m.

BUCUREȘTI. — In cadrul fazei 
de zonă a dinamoviadei de atle
tism au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: BARBAȚI: 100 
m.: Fl. Ionescu (Pitești) 11,9; 400 
m.: P. Dumitrescu (Buc.) 54,5; 
1500 m.: F. Ștefan (Buc.) 4:18,6; 
5.000 m.: I. Nagy (reg. Stalin) 
16:46,2; greutate: M. Pîrlog (Pi
tești) 11,38; lungime: D. Dîmboiu 
(R.A.M.) 6,16; suliță: P. Osiac 
(Buc.) 49,35; înălțime: R. Voi- 
nescu (Buc.) l,7i; FEMEI: 100 m; 
V. Iudila (Pitești) 13,9; 500 m.:
Valeria Dan (reg. Stalin) 1:29,2; 
lungime: Tatiana Roșea (CraiovaȚ 
4,60; greutate: Iulia Gabor (Buc.) 
9,15. Pe echipe regiunea București 
s-a dlasat prima cu 74 p.

IAȘI. — In cadrul fazei regio
nale a dinamoviadei de atletism 
au fost obținute următoarele re
zultate: 100 m.: M. Barcam 12,4; 
înălțime: I. Vlahidis 1,58; lungi
me: B Niculescu 5.75 m.



ÎNAINTEA MECIULUI DE ATLETISM ÎNTRE ECHIPELE R.P. ROMINE ȘI FRANȚEI
Cinci avioane îi vor aduce as

tăzi de la Praga pe membrii echi
pelor de atletism ale Franței și pe 
conducătorii acestor echipe. Apoi 
va avea loc obișnuita ședință teh
nică, un ușor antrenament de a- 
comodare al atleților francezi și — 
din punct de vedere tehnic — pre
parativele pentru meciul de atle
tism dintre echipele R. P. Ro- 
mîne și Franței vor putea fi con
siderate ca încheiate.

In acest timp, pe stadionul Re
publicii se lucrează în centinuare 
cu tragere de inimă. Se fac ulti
mele retușări în ceea ce privește 
organizarea tehnică propriu-zisă, 
în așa fel ca totul să iasă bine. 
Ia înălțimea prestigiului pe care 
lli l-am creat ca buni organiza
tori.

Cu numai cîteva zile înaintea 
meciului pe cared susțin în com
pania atleților noștri, atleții fran
cezi au participat la o altă în- 
tîlnire, înfruntînd echipele Elve
ției. Cum era și de așteptat, vic
toria 1 :-a revenit francezilor, atît 
■la bărbați cît și la femei. In cla
samentul întrecerilor masculine 
francezii au învins cu 122:79 
puncte, iar la femei cu 66,5:28,5 
p. Este interesant de arătat că 
atletele franceze au cîștigat toa
te cele 9 probe ale meciului fe
minin cu’ echipa Elveției. Prin 

telefon, am aflat de la redacția 
ziarului „l’Equipe" din Paris, re
zultatele tehnice înregistrate în 
'această competiție, Iată-le: BĂR
BAȚI: 100 m.: Lissenko (Fran
ța) 10,8; 200 m.: Wehrli (Elve
ția) 22,0; Martin du Gard (Fran
ța) 22,1; 400 m.: Farina (Elve
ția) 48,7; Galland (Franța) 49,0; 
Goudeau (Franța) 49,1; 800 m.: 
Djian (Franța) 1:52,0; Felicite 
(Franța) 1:53,9; 1.500 m.: M. Ber
nard (Franța) 3:55,4; 5.000 m.:
Mimoun (Franța) 14:31,6; 10.000 
in.: Labidi (Franța) 31:35,8; 110 
m. g.: Candau (Franța) 14,7; 
400 m. g.: Cury (Franța) 53,2; 
’•ingime: Cucuat (Franța) 7.08; 
triplu salt: Portman (Elveția) 
14,42; Williams (Franța) 14,21; 

înălțime: Fournier (Franța) 1,96; 
prăjină: Sillon (Franța) 4,10;
greutate: Thomas (Franța) 15,60;

Finalele campionatelor republicane individuale de box
Intre 4 și 18 septembrie se vor 

desfășura în Capitală finalele 
campionatelor republicane indivi
duale de box. După cum se știe, 
ia această competiție participă, 
conform prevederilor regulamen
tare, maeștrii emeriți ai sportului, 
maeștrii sportului, boxerii de ca
tegoria I, precum și finaliștii 
campionatului de calificare. Așa 
dar, timp de două săptămîni, cei 
mai buni pugiliști din întreaga 
țară își vor măsura puterile în 
lupta pentru mult rîvnitul titlu 
de campion al R.P.R.

Iată boxerii care au drept de 
participare la aceste finale:

MAEȘTRI EMERIȚI AI SPOR
TULUI: Gh. Flat (București);
MAEȘTRI AI SPORTULUI : Fr. 
Ambnuș (București) ; Otto Bos- 

tiog (București); D. Ciobotaru 
^București); Mircea Dobrescu 
(București); E. Furesz (Bucu
rești); Ghețu Velicu (București); 
Ilite (Gheorghe (București); N. 

Linca (București); E. Mărgărit 
(București); Gh. Marinescu (Ga
lați); Bogdan Popovici (Timișoa
ra); G Ripka (Cluj); V. Șchiopu 
(București); Șerbu Neacșu (Bu
curești); V. Tiță (București); 
Toma Constantin (București); 
Petre Zaharia (Craiova); FINA
LIȘTII CAMPIONATULUI DE 
CALIFICARE: V. Vintilă (Tr. 
Severin); V. Mahu (Iași); I. 
Croitoru (Tr. Severin); I. Calin-

a Intîlnirea Internațională dintre 
atletii șt atletele Marii Britanii și 
Uniunii Sovietice va avea loc la 11 
septembrie pe stadionul central „Di
namo" din Moscova. Fiecare echipă 
va fi alcătuită din cîte 65 de atieți

Din echipa selecționată a Marii 
Britanii vor face parte : B. Hewson, 
C. Wood. D. Johnson, D. Dlsley, D. 
Elliot, K. Wllmhourst D. Parker, M. 
Ruddy, D. Sckrlvens,' D. Leather, P. 
Swlborne și alții. Echipa Uniunii So
vietice va fi alcătuită din L. Barte- 
niev, B. Tokarev, A. Ignatiev. A. 
lulln, I. Lituev, V. Cemobal, L. 
Scerbakov, M. Krivonosov, G. Zî- 
bina etc. (Agerpres)

B MOSCOVA, 17. — Pe stadionul 
Dinamo din Moscova a avut loc la 
14 august festivitatea de deschidere a 
finalelor Spartachladel unionale a 
sindicatelor.

La 15 și 16 august s-au desfășurat 
întrecerile la atletism, cu care prilej 
au fost obținute numeroase rezultate 
de valoare. Iată rezultatele înregi
strate: Bărbați: 100 m. plat: L. 
Barteniev 10 ’4/10, 800 m.: A. Osmin- 
kin l’51”8/10; 400 m. garduri: E. Iulin

Recordmanul R.P.R. la 110 m.g. 
'on Opriș

disc: Darot (Franța) 47,01; suli
ță: Macquet (Franța) 66,88; cio
can: Husson (Franța) 54,33; FE
MEI: 100 m.: Catherine Cappe- 
ville (Franța) 12,0; 200 m.: Fran- 
coise Wahl (Franța) 25,8; 80 m.g.: 
Claudine Flament (Franța) 11,5; 
înălțime: Marthe Lambert (Fran
ța) 1,53; lungime: Suzane Glo- 
tin (Franța) 5,54; greutate: Pau
lette Laurent (Franța) 12,43; disc: 
Paulette Laurent (Franța) 38,71 ; 
suliță; Eveline Pinard (Franța) 
38,69; 4x100 tn.: echipa națională 
a Franței 49.1.

In lumina acestor rezultate în- 
tîlnirea de sîmbătă și duminică 
cu echipa R.P.R. se anunță foar
te echilibrată, atît la bărbați c'rt 
și la femei Și deschisă oricărui 
rezultat.

— Membrii lotului nostru re
publican, dintre care vor fi aleși 
la fiecare probă cîte doi atleți și 
două atlete. își continuă cu inten
sitate pregătirile pentru acest di
ficil meci cu puternicile echipe 
ale Franței. Incepînd de marți, 
antrenorii echipelor noastre au 
schimbat locul antrenamentelor 
atleților de la stadionul Republi
cii Ia pădurile din jurul Capitalei. 
Deși au căpătat un alt aspect, an
trenamentele zilnice ale atleților 
romîni se desfășoară cu toată se- 

ciuc (Pitești); I. Militaru (Su
ceava); Tîrziu Ivancea (Hune
doara); Val. Teodorescu (Cluj); 
Pavel Enache (Ploești); M. Vi- 
șoiu (Cluj); Grigore Ion (Bucu
rești); Gh. Ciuciu (Orașul Sta
lin); L. Halmagy (Cluj); Gh. Că- 
Iinescu (Arad); I. Botezan (Si
biu); Gh. Nicolae (Orașul Stalin); 
I. Crețu (Bîrlad); I. Cocoș (Ga
lați); Gh. Gîlcă (Ploești); A. 
Stuparu (Craiova); D. Cucuru- 
zan (Bicaz).

BOXERI DE CATEGORIA I: 
REGIUNEA ARAD: I. Hayet, 
Radu Bojic, Radu Bertig și Gr. 
Urucu; ORAȘUL BUCUREȘTI: 
N. Bătrînu, Nicolae Ivan, Gh. 
Lache, D. Iamandi, Bătrînu Tă- 
nase, Gh. Zamfirescu, I. Sch
wartz, D. Mîțu, Gh. Negrea, St. 
Bogdan, Dănilă Done, Luca Ro
mano, Gh. Rosier, M. Trancă, P. 
Podaru, M. Mihăilescu, N. Zago- 
reanu, V. Israel. N. Babeț, Gh. 
Tomescu, P. Dumitrescu, Dinu 
Eugen, Gh. Simion, Gh. Ungu- 
reanu, Ed. Păiș. J. Priffer, V. 
Eșanu, A. Blank, A. Drăgan, T. 
Niculescu, Mihai Ciobanu, D. 
Boiangiu, O. Eremia, I. Bora, Lud. 
Ambruș, V. Szekdv, V. Mitra- 
che, V. Galeș, C. Gheorghiu, St. 
Dumitrache, Ion Nicolae, D. 
Gheorghiu, Niță Nicolae, Pavel 
Dobre, M. Cristea, I. Săndulescu, 
Nicolae Alexandru, D. Rizea, A.

PE SCURT
51”8/10; 110 m. garduri: I. Petrov 
14”5/10; 5.000 m. V. Vlasenko 14’20’0; 
greutate: F. Pirts 16.62 ti.; suliță: A. 
Gorșkov 67,99 m.; lungime: G. Boșka- 
rev 7,36 m.; înălțime: I. Koșkarov 
2.00 m.; 4x100 m. Burevestnik 41”7/10.

Femei: 80 m. garduri: G. Ermolenco 
10”9/10; 400 m. P. Solopova 54”9/10 
(a treia performanța din lume): 100 
m. G. Vinogradova ll”7/10; înălțime: 
I. Kossova 1,60 m.; greutate: T.
Tașkevici 16.15 m. (a doua perfor
manță din lume); disc. I. Begliakova 
48,65 m.; lungime: G. Vinogradova
6,11 m; 4x100 m. Burevestnik 47”1/16.

(Agerpres)
■ In prima categorie a campionatu

lui italian de fotbal din anul 1955/56 
în loc de 18 echipe vor participa nu
mai 16 echipe, deoarece două dintre 
acestea, Udinese și Catania au fost 
excluse din competiție și retrogradate 
în categoria a doua. Echipa Udinese 
a fost pedepsită pentru că ? „vîndut“ 
meciul cu echipa Pro Patria (care era

Recordmanul Franței la aruncarea 
suliței, Michel Macquet

riozitatea, fiecare atlet fiind con
știent de faptul că această întîl- 
nire este cea mai grea din seria 
meciurilor pe care echipele noas
tre de atletism le-au susținut în 
ultimii ani

In protocolul tehnic al întîlni- 
rii cu Franța a fost stabilit ur
mătorul program de desfășurare 
a probelor:

SIMBATA, 20 AUGUST

Ora 17,00: Festivitatea de des
chidere; ora 17,30: 400 m. g., pră
jină. suliță, înălțime (F); ora 
17,45: 100 m.; ora 18,00: 200 m. 
(F); ora 18,15: 80 m.g. (F); ora 
18,30; 800 m., lungime, disc (F), 
greutate; ora 18,45 : 5.000 m.; ora 
19,15 : 800 m. (F); ora 19,20: 
4xl00m.

DUMINICA 21 AUGUST

Ora 17,30; 110 m.g., înălțime, 
lungime (F), disc, greutate (F); 
ora 17,45: 100 m. (F); ora 17,55: 
400 m.; ora 18,05; 1.500 m_; ora 
18,15: 200 m., suliță (F); ora 
18,20: triplu; ora 18,25; 10.000 m.; 
ora 18.50: ciocan; ora 19,05:3000 
m. obstacole; ora 19,20: 4x100 m. 
(F); ora 49,30: 4x400 m.

Banu, M. Stoian, Gh. Moise, E. 
Scobiola, V. Vlădescu, D. Adam, 
C. Dumitrescu, Toma Tudor, To
ma Ilie, N. Mîndreanu, I. Drag- 
nea, Mircea Mihai, C. Ocneanu, 
N. Bălan, I. Mantoma, Gh. Zver- 
ginschi; BACAU: Tr. Jiga; BIR- 
l.AD: I. Boceanu, V. Căruțașu; 
CRAIOVA: D. Prunoiu, C. Ior- 
dache, E. Cișmaș, Sandu Dumi
tru, P. Deca, N. Cirlă, Tr. lor- 
dache; CLUJ: I. Chendreanu, I. 
Văduva, M. Miclăuș, I. Ambruș, 
A. Călărașu, A. Toth; CONSTAN
TA: St. Văcaru, P. Ionescu, Do
bre Mustață; GALAȚI: M. Casa- 
popol, C. Stoian, V. Filiuță, G- 
Popa, I. Ionescu, M. Pînzaru, N. 
Tătaru, I. Buzea, D. Cristea, V. 
Fătăciune, C. Dobrescu, I. Zlă- 
taru; IAȘI: N. Herman, A. Cris
tea, I. Buzac, D. Burlaș; PLOEȘTI: 
Petre Popescu, AI. Ghiță, ,1. Tudo- 
rache, I. Pătran; ORADEA: I. 
Meszey. I. Ghișa; R.A.M.: A. Ba
logh; TIMIȘOARA: M. Biedl, O. 
Cioloca, Fr. Bucsay, V. Mariuțan, 
I. Szabo, Eugen Fodor, I. Dura, 
N. Brînzeanu, Matei Godeanu; 
REG. STALIN: I. Zigler, N. Bîr- 
san, A. Urdea, N. Negrea, L. 
Csomortany, S. Bogoi, N. Puiu, 
F. Ambruș, Gheza Toth. Gh. To
fan, I Deme te" Iulian Mihai, A. 
Cucuiatu, V. Filiuță, E. Moldo- 
veanu, C. Kiss. V. Carvanschi, V 
Bogoi, M. Naghi, C. Gherasim, M. 
Solomon.

amenințată de retrogradare), iar echi
pa Catania pentru că a mituit doi 
arbitri care au condus meciurile din 
capionat.

■ In cadrul campionatului de fot
bal, s-a disputat duminică la Mosco
va meciul dintre echipele TDSA și 
I okomotiv Moscova. După o partidă 
d* înaltă factură tehnică și o luptă 
dîrză meciul a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate: 0—0. Iată primele

K La 15 august au sosit la Moscova 
venind de la Varșovia înotătorii și să
ritorii de la trambulină din Mexic care 
au luat parte la întrecerile sportive 
ale Festivalului Printre ei se găsește 
Joaquin Capilla, premiat al Jocurilor 
Olimpice, campion al Jocurilor Pan
americane și al Intîlnirilor sportive ale 
Festivalului la sărituri din turn.

Sportivii mexicani vor lua parte la 
un concurs de înot și sărituri alături 
de cei mai buni sportivi sovietici.

clasate în campionat
1. Dinamo Moscova 18 13 4 1 44:13 30
2. TDSA 16 9 6 1 26:10 24
3. Spartak Moscova 16 11 2 3 ?8:18 24
4. Lokomotiv Moscova 17 5 7 5 26:23 17
5. Torpedo Moscova -17 5 7 3 19:19 Iff

Th upă cum s-a hotărît la Can- 
" greșul U.l.T. din 1952, des

fășurat Ia Helsinki, prima ediție a 
Campionatelor europene de t>ir cu
prinde în programul său toaite 
probele cunoscute de tragere cu 
arma, pistolul și pușca de vînă- 
toare. In program • figurează 22 
de probe, dintre care 3 sînt rezer
vate femeilor, tot atâtea juniorilor 
și 16 seniorilor. Prezența între
cerilor feminine și de juniori, în
cadrate pentru prima dată în is
toria mondială a tirului sportiv, 
ridică numărul probelor acestui 
campionat european peste numă
rul probelor de la celelalte con
cursuri internaționale — campio
nate mondiale sau Jocuri Olimpi
ce — de pînă acum.

Este bine să se ștte că în aceste 
22 de probe sînt puse în joc 
25 ide titluri die campioni euro
peni individuali și 24 de tit
luri de campioni pe echipe. Dife
rența dintre numărul probelor și 
cel al titlurilor individuale și pe 
echipe decurge din faptul că se 
acordă titlul de campion euro
pean, de seniori, senioare și ju
niori și pentru totalul pozițiilor 
culcat, genunchi și picioare de la 
armă liberă calibru redus. Nu
mărul titlurilor de campion pee- 
chipe este de numai 24 față dece
la 25 de titluri individuale, tatmicît 
la proba de skeet (talere arunca
te din turn) nu este prevăzută 
alcătuirea unui clasament pe e- 
chiipe.

fa zilele campionatelor europe
ne, pe poligonul Tunari nu se vor 
desfășura însă numai 22 de pro

Campionatele republicane de canotaj
întreruptă o lungă perioa

dă de timp din cauza diferitelor 
competiții internaționale, activita
tea competițională oficială inter
nă de canotaj se reia la sfîrșitul 
acestei luni și continuă în tot 
cursul lunii septembrie.

După cum se știe, la sfîrșitul 
săptămînii trecute s-au desfășurat 
întrecerile fazei pe orașe a campio
natului republican de juniori (ca
notaj academic, caiac, canoe). 
Sportivii calificați în urma acestor 
întreceri se vor întîlni în ffaala 
programată pentru zilele de 27 și 
28 august, pe lacul Herăstrău dfa 
București. ,

La sfîrșitul acestei săptămîni (în 
intervalul 18—21 august), este pro. 
gramată faza pe orașe a campiona
tului republican de caiac-canoe. 
Regulamentul competiției prevede 
ținerea de întreceri de calificare în 
următoarele centre : Arad, Bucu
rești, Brăila, Tg. Mureș, Constan
ța, Reghin, Galați, Timișoara, Tul- 
cea, Sulina. Echipele calificate se 
vor’ întrece fa finala programată 
pentru zilele de 10 și 11 septem
brie pe lacul S'nagov. Probele pre

Mare interes în jurul meciului
de fotbal U.R.SJS.

Berlin 16 (Agerpres) TASS 
transmite: La 15 august au pă
răsit Berlinul plecând spre Mos
cova, primele două trenuri cu 400 
de turișrtii, amatori die sport din 
ambele părți ale Germaniei, care 
vor aisisita la desfășurarea întâl
nirii internaționale de totbal din
tre echiiipele reprezentative ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Federale Germane.

Știrea despre invitarea la Mos
cova a echipei de fotbal a Ger
maniei occidentale, deținătoare a 
titlului ,de campioană mondială, 
a si imi t un mare interes în în
treaga Germanie. Numeroși ama
tori de fotbal din multe țări și-au 
exprimat dorința de a vizita ca
pitala sovietică pentru a urmări 
acest meci. După cum a declarat 
directorul! biroului de voiaj din 
Berlin, spre Moscova vor pleca 
1.500 de persoane din R.D Ger
mană și R.F. Germană ; numărul 
celor care au solicitat efectuarea

Echipa de lupte clasice Dinamo București 
a plecat in R. P- F. Jugoslavia

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd în R.P.F. Jugosla
via, echipa de lupte clasice Dina
mo București. Luptătorii de la 
Dinamo vor participa la un con
curs internațional care va avea 

be ci 44. Aceasta, pentru că pro
bele din campionatele europene 
propriu-zise vor fi precedate de în
trecerile pentru insigna de mae
stru trăgător.

De altfel, concursurile de pe 
poligonul Tunari vor începe la 9 
septembrie, cu probele pentru in
signa de maestru trăgător la cul
cat, genunchi și picioare armă li
beră calibru redus, pistol viteză 
60 focuri, talere 50 bucăți și cerb 
20 focuri simple. Ele vor conti
nua în ziua de 10 septembrie cu 
concursurile pentru insignă la ar
mă militară 60 focuri (3x20), 
skeet 50 focuri și cerb 10 focuri 
duble.

Deschiderea campionatelor euro
pene se va face în ziua de ll 
septembrie la ora 9 dimineața 
prin primele focuri de armă mili
tară 3x20, pistol viteză 30 focuri 
(manșa I) și talere 100 buc.

Proba de armă militară se va 
efectua în poligonul de calibru 
mare. Fiecare participant va tra
ge cîte 20 focuri în pozițiile cul- 
cait, genunchi și picioare, clasa
mentul alcătuindu-se prin totali- 
zarea punctelor realizate pe cele 
trei poziții. Tragerea va avea loc 
la o distanță de 300 m. pe o țin
tă fixă cu diametrul de 1 metru, 
cu primele cinci cercuri centrale 
înegrite. Mijlocul țintei (cercul 
10) are un diametru de 10 cm. 
Proba se va efectua cu arme mi
litare din dotarea fiecărei țări par
ticipante respectîndu-se o greuta
te maximă de 4,5 kg., o lungime 
de 1,25 m. și o detantă de mini
mum 1,5 kg. Este interzisă prîn 
regulament folosirea dioptrului.

văzute de regulament sînt urmă
toarele : caiac simplu — 500, 1000 
și 10.000 de metri, caiac dublu — 
500, 1000 și 10.000 de metri, caiac 
de 4 persoane — 1000 și 10.000 de 
metri, canoe simplu — 1000 și 
10.000 de metri, canoe dublu — 
1000 și 10.000 de metri (sentori) 
caiac simplu — 500 și 3000 me
tri, caiac dublu — 500 și 3000 me
tri (senioare).

La canotaj academic (schif). 
campionatul republican se desfă
șoară, de asemenea. în două etape, 
fa prima etapă, programată pentru 
3 și 4 septembrie, se vor desfășura 
întreceri de calificare în orașele 
Arad, Constanța, Galați, Tg. Mu
reș, Timișoara și București (pe 
lacul Snagov). Sînt programate 
probe de simplu, dublu cu rame, 
dublu cu vîsle, 2+1, 4+1, 4 fără 
cîrmaci și 8-|-l (la băieți) și sim
plu, dublu cu vîsle 4J-1 rame, 
4+1 vîsle și 8+1 (la fete).

Finalele campionatului republi
can de canotaj academic se desfă
șoară între 23 și 25 septembrie, la 
Snagov.

R. F. Germană
acestei călătorii este de patru ori 
mai mare.

Presai germană și în special cea 
din Germania occidentală se o- 
cupă ipe larg de apropiata întâl
nire dintre fotbaliștii germani și 
sovietici.

Revista „Sport Illusirierte" eaffte 
apare la Karlsruhe publică foto- 
graifiile jucătorilor echipei de fot
bal a U.R.S.S. și se ocupă pe 
scurt de fotbaliști» sovietici Zia
rul vest german „Die Well" sub
liniază că „pentru acest meci 
greu“ care îi așteaptă pe fotba
liștii germani la Moscova, echipa 
lor este alcătuită, in linii mari, 
din „incercații jucători ai repre
zentativei, ciștigători ai titlutui 
de campioni mondiali" și pentru 
aceasta ,,nu se vor face experi
mentări".

La 18 august, echipa de fotbal 
a Germanie occidentale va pleca 
cu avionul spre Moscova.

loc în orașul Pola, între 20 și 
27 august.

Din lotul echipe' dinamowste 
fiac parte Ion Cernea, M. Schultz, 
D. Pîrvulescu, D. Cuc. M. Belu- 
șica. Ion Popescu, A. Șuii și al
ții.
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