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Canotorii romîni, victorioși la Campionatele 
s-au întors în Capitală

europene,

inlrecuți în

„Cine ar fi îndrăznit să pro
nosticheze, acum trei zile, o vic
torie romînească la proba de pa
tru fără cirmaci? Și, cu toate a- 
cestea, rominii, deși 
prima serie de către Elveția, au 
triumfat — finalmente — în modul 
cel mai firesc și mai categoric”.

...Așa își'începe ziarul belgian 
„LES SPORTS” din ^ Bruxelles, 
comentariile asupra răsunătoarei 
victori i 
notorii 
4 f.c., 
de la 
același 
tă de

(STEFAN PON- 
NfCOLAE, AN-

TIBERIU MA- 
și celelalte ziare 
această perfor-

vorbesc 
desore

a cîștiga titlul de cam- 
Europai, cei 4 vîslași al

pe care au obținut-o ca- 
romîni în proba de schif 
la campionatele europene 
Gând. De altfel, cam pe 
ton de surpriză și totoda- 

..._ totală admirație pentru ex
cepționala comportare a celor 4 
vîslasi ai noștri 
GRAȚ. RADU 
TON SINCEAC, 
CEAN) 
belgiene 
manță.

Pentru
pioni ai .
noștri au trebuit să ducă o lup
tă sportivă acerbă, să facă apel 
la ultime’e fărîme de energie, pe 
care nu le-au precupețit nici un 
moment, dorntei să ducă la izbîn- 
dă culorile dragi ale țării. învinși 
în prima serie eliminatorie, ei au 
făcut apoi un admirabil efort, cî- 
știgînd—în trei zi’e — întreceri 
cu cele mai bune echipaje din Eu
ropa și făcînd ca — pîuă la ur
mă — steagul patriei noastre să 
fîlfîie pe cel mal înalt catarg, 
deasiwa «pistei „LA GANTOISE” 

„Cînd am urcat pe podiumul în
vingătorilor — ne-a snu« Anton 
Sinceac — cînd au răsunat pri
mele acorduri ale imnului noriru 
și cînd drapelul rosu-palben-alba- 

. stru cu stema Republicii a început 
să se ridice, m-am simfît gî- 
tw't de emoție, de fericire. Am ui
tat în acele c'ine toată oboseala 
celor 4 zile de efort! Am strîns 
încet mina t-varăților mei d- e- 
chipă si aîndurile mei» și ale lor 
au zburat către tară... Au fost 
cele mai frumoase momente din 
viata mea d- sportiv"

Și maestrul sportului Anton 
Sînceac, care ne-a spus aceste cu
vinte marți seara, la sosirea lo
tului la aeroportul Băneasa, ne-a 
dat și alte amănunte interesante 
despre memorabila cursă, la ca
pătul căreia sportivii noștri au 
primit coroana campionilor...

„După ce vineri, în recalificări, 
am întrecut echipe. Austriei de o 
manieră categorică, în cercurile 
specialiștilor de la Gând se spu
nea că seria a II-a a semifina
lei de sîmbătă este de fapt o ve
ritabilă finală. Lucrul acesta nu 
era de mirare, din moment ce 
aici se întreceau: Danemarca 
(campioană în 1953), Italia

cu- 
de

Ieri dimineață grupuri de tineri 
și tinere, purtind buchete de flori, 
împînzeait peroanele Gării de 
Nord. Și atunci cînd crainica a 
anunțat sos-irea trenului accelerat 
106 de Ia Timișoara, ipe fețele 
tuturor au apărut semnele unei 
emoții firești, a emoției cu care 
aștepți pe cineva tfcag. Cu cîteva 
clipe după ora 11, acceleratul de 
Timișoara a oprit la peron și din- 
tr-unul dim vagoane au coborît 
luptătorii echipei Dinamo Bucu
rești, purtind în brațe trofeele 
cerite la turneul internațional 
la Po4a (R.P.F. Jugoslavia).

Câștigătorii „Cupei Jadiran" 
fost întîm.pinați — in afara gru
purilor de timer! și tinere de la 
Dinamo și alte asociații sportive — 
de reprezentanți ai Inspecției de 
lupte din C.C.F.S., ai comisiei cen
trale de lupte și ai asociației 
Dinamo. Din partea Comisiei cen
trale, tov. N. Deak le-a urat bun

au

Cei patru vîslași ai bărcii de schif 4 fără cirmaci, campioni ai Euro
pei, fo/ograjiati la sosirea pe aeroportul Băneasa. Ei poartă coroana 

oferită de F.J.S.A. echipajelor campioane.

zboară

dte tni- 
soos — 
perfor- 
timipu- 

a scos

(campioană în 1954), U.R.S.S. 
(cîștigăioare în serie, joi) și e- 
ch'pa noastră, care lăsase o tu
nă tmpresie pînă atunci. Victoria 
noastră și in semifinală a făcut 
să sg vorbească de noi ca despre 
„out-sideri” periculoși, totuși nu 
prea ni se acorda creditul de a 
fi socotiți favoriți principali, a- 
vîndu-se în vedere că noi trăse
seră trei curse înainte de finală. 
In finală, am făcut cea mai bună 
cursă a noastră! Am mers cu un 
elan puternic, am fost „toți oda
tă” (Sinceac se referă la omo
genitatea vîslitului) și am făcut 
un finiș de credeam că... 
barca!"

(In aceste condiții nu e 
rare că vîslașii noștri au 
ca timp — cea de a doua 
mantă mondială a tuturor 
rilor. Un timp mai bun 
anul trecut, la Amsterdam, echipa 
Italiei, dar cu un puternic vini a- 
jutător).

Unul din conducătorii lotului 
nostru, Gh. Bunescu, ne-a făcut 
cîteva declarații de ordin general: 
„Prin numărul mare al țărilor 
participante (21), prin timpurile 
realizate în cele 7 probe, campio
natele europene de anul acesta 
s-au ridicat deasupra celor ante
rioare. Sub raporf tehnic s-a remar
cat o superioritate de necontestat 
a sportivilor sovietici care au cuce
rit trei titluri de campion și un loc 
secund. Prin aceste rezultate, 
U.R.S.S. a cîștigat (ca și în 1953 

venit și i-a felicitat pentru exce
lenta performarață realizată.

Tov. A. Aman, din conducerea 
lotului die luptători dinaimaviști, 
ne-a spus următoarele: ,,A fost un 
turneu dificil, la care au partici
pat luptători de înaltă valoare. Cu 
at'.t mai mare este, deci, meritul 
luptătorilor noștri, dintre care multi 
veneau direct de la întrecerile 
turneului de lupte din cadrul Fes
tivalului de la Varșovia. Ne-arn 
bucurat în tot timpul șederii noas
tre de multă atenție și de calda 
simpatie a locuitorilor orașului 
Polo. Pe viitor, luptătorii noștri 
au datoria de a obține noi per
formanțe de valoare, care să întă
rească prestigiul acestui sport”.

Reamintim că dlin 7 meciuri Di
ma mo București a cîștigat 6 și a 
terminat la egalitate urauil, totali- 
zînri 13 puncte din 14, fair urmă
toarea clasată, Partizan (R.P.F. 
Jug.) care s-a clasat pe locul doi, 
a obținut 10 puncte. 

★

și 1954 CUPA GLANDAZ, care se 
atribuie națiunii cu cel mai mare 
număr de victorii, și CUPA 
TRANSMISIBILA CARLO MON- 
TLJ, atribuită pe baza rezultatelor 
obținute în toate cursele de către 
cei 4 finaliști.

Ca urmare a condițiilor de pre
gătire ce li se pun la dispoziție, 
sportivii d'n țările de democrație 
populară au 
de campion 
zii — prin 
al doilea).

Țin să mulțumesc 
tic din Gând, care 
dispoziție timp de 
pentru a ne face antrenamentele, 
deoarece bărcile noastre au venit 
cu mare întîrziere".

obținui două titluri 
(noi unul și polone- 

Kocerka pe cel de

clubului nau- 
ne-a pus la
4 zile bărci

SUCCES DEPLIN PRIMEI EDIȚII A CAMPIONATELOR EUROPENE DE TIR
Congresul Uniunii Internațio

nale de Tir, ținut la Helsinki în 
1952, a hoiărît ca începi nd din 
anul 1955 să fie organizate pe
riodic Campionatele Europene de 
Tir. Pentru organizarea primei 
ediții a Campionatelor Europene 
a fost desemnată Federația Po
mină de Tir a cărei activitate rod
nică reușise să se impună pe plan 
internațional.

In felul acesta, peste cîteva 
zile, de la 11 și pînă la 18 sep
tembrie, cei mai de seamă trăgători 
cu arma, pistolul și pușca de 
vînăioare din Europa, își vor 

disputa întîietatea pe Poligonul 
Tunari. Acest eveniment sportiv 
este cu cdît mai important cu cit 

marchează desfășurarea paralelă 
a trei Campionate Europene, cel 
masculin, cel feminin și cel de 
j uniri.

încă de la Congresul U.I.T. din 
1952, reprezentanții Federațiilor 
de Tir din Europa 1 și-au manifes
tat interesul pentru organizarea 
șt desfășurarea acestor campio
nate europene. Preocuparea lor a 
crescut pe măsură ce data cam
pionatelor s-a apropiat. Federa
țiile de Tir din Anglia, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, Egipt, Elveția, Fin
landa, Franța, R. F. Germană, Italia, 
Iugoslavia, Monaco, Norvegia, Po
lonia, Rominia, Soar, Suedia, Un
garia și Uniunea Sovietică — 
deci din 21 de țări europene — 
și-au confirmat participarea cu un 
număr de concurenți care, 
cele mai multe cazuri, a depășit 
cifra așteptată. La aceste între
ceri vor fi prezenți aproape 500 
de trăgători, cifră care este ega
lă cu numărul participanților la 
ultimele Campionate Mondiale. 

în

MTNUNATE AU FOST zilele va- 
1" canței 1 La munte ori la mare, 
tineretul studios al patriei noastre 
și-a petrecut vacanța în voioșie, 
practicînd sporturile, îtnbogățin- 
du-și mintea cu noi cunoștințe, 
vizitind diferite locuri pitorești ale 
țării, înfrumusețînd străzile orașe
lor ori școlile lor, dindu-și cu 
bucurie ajutorul unde era nevoie.

Și, cu toate acestea, ziua de 1 
septembrie, în care porțile școli
lor urmau să se deschidă, a fost 
așteptată cu nerăbdare de elevi 
și studenți. Dorul de școală i-a 
făcut pe mulți dintre acești tineri 
să treacă înainte de 1 septembrie 
pe la școlile lor, unde s-au regăsit 
cu bucurie alături de profesorii 
care-i învață, alături de mulți din
tre colegii lor. împreună, ei au 
pregătit deschiderea noului an șco
lar

Astăzi, școlile noastre își reîn
cep activitatea. Cu acest prilej 
numeroși tineri vor păși pentru 
prima oară pragul instituțiilor 
noastre de învățămînt, iar alții 
vor trece în facultăți și institute 
superioare, mareînd astfel o nouă 
etapă în pregătirea lor viitoare. 
Avem în aceste zile imaginea 
uriașei dezvoltări pe care a luat-o 
învățămîntul în țara noastră, da
torită grijii pe care partidul o 
poartă operei de instruire și edu
care a tineretului sub toate as
pectele. Astăzi, cei ce vor să în
vețe nu mai intîlnesc piedici in 
calea lor. Numărul școlilor a 
crescut față de trecut, manualele 
sînt editate în cantități suficiente 
și în condiții grafice corespunză
toare, cadrele didactice sînt bine 
pregătite, iar localurile destinate 
școlilor se înmulțesc și se îmbu
nătățesc continuu. Astăzi se poate 
spune, 
pătruns 
nostru, 
rănimii 
lor au .
urma cursurile școlilor. Vremurile 
de tristă amintire, în care școala 
era un bun rezervat doar celor 
avuți, cînd numărul mic al insti
tuțiilor de învățămînt și scum- 
petea manualelor, a uniformelor 
obligatorii în anumite școli țineau 
departe pe fiii oamenilor muncii 
de izvorul de lumină al cărții, 
aparțin acum trecutului și nu se 
vor mai reîntoarce niciodată.

Statul nostru democrat-popular 
sprijină pe cei care iubesc cartea. 
Burse substanțiale răsplătesc pe 
elevii și studenții sîrguincioși, 
cămine curate și primitoare adă
postesc pe cei care învață, iar în 
sălile cantinelor iau masa foarte 
mulți tineri studioși.

Activitatea sportivă a 
un fenomen obișnuit 
școlarilor și studenților 
noastră. Astfel, începînd 
rile de 7 anî,

pe drept cuvînt :cartea a 
adine în viața poporului 

Copiii muncitorilor, ai ță. 
muncitoare, ai funcționari- 
posibilități variate de a

devenit 
al vieții 
din țara 

cu cursu- 
elevii practică în

ALEXAN^MJ SIPERCO
Președintele Comisiei de Or

ganizare a Campionatelor 
Europene de Tir 

Printre cei care s-au înscris se 
găsesc cei mai renumiți maeștri 
ai armei, majoritatea campioni
lor și recordmanilor mondiali. 
A umărul mare de concurenți și 
valoarea lor necunoscută ne în
dreptățesc să așteptăm întreceri 

înalt
dreptățesc să așteptăm 
sportive de tir de cel mai 
nivel tehnic.

Pritnele probe din cadrul 
pionatelor vor avea loc în 
de 11 septembrie, urmlnd ca 
la T8 septembrie, î.. ". 
intre orele 9—18 cu o pauză în 
timpul prinzului, să se desfășoare 
cele 25 de întreceri in codrul 
programului. La sfîrșitul probe
lor vor fi acordate 25 de titluri 
ie campioni individuali ai .Eu
ropei și 21 de titluri pentru e- 
chipele campioane europene. Cu 
începere de la 9 septembrie, chiar 
în zilele rezervate probelor de 
campionat, vor avea loc con
cursuri pentru insigna de maes
tru trăgător.

Precedind concursurile sport t- 
ve, la 7 septembrie va fi inau
gurat Congresul Extraordinar al 
Uniunii Internaționale de Tir, cu 
ocazia căruia va fi susținut ra
portul de activitate a Comitetului 
Executiv U.I.T., vor fi stabilite 
da<a și locul viitoarelor Campio
nate Mondiale și vor fi adoptate 
noi statute ale Uniunii Interna
ționale de Tir.

Locul de desfășurare a acestei 
prime ediții a Campionatelor Eu
ropene va fi Poligonul Tunari, 
situat în pădurea Băneasa din 
imediata apropiere a orașului 
București., Aici au fost oonsiruiie

oam- 
ziua 
p'nă 

in fiecare zi

cadrul programului claselor 5—7 
cite două ore de educație fizică 
pe săptămînă iar, la grupe de 
cite 3 clase, ei fac 2 ore de sport 
în cercul sportiv; în învățămîntul 
mediu programa de învățămînt 
prevede 2 ore de educație fizică 
pentru toate clasele săptămînal, 
iar pe grupe de cîte 3 clase au loc 
2 ore de colectiv sportiv în ace
iași interval; în sfîrșit, în învăță
mîntul superior studenții practică 
în mod obligatoriu în primii doi ani 
educația fizică, cite două ore pe 
săptămînă, iar în mod voluntar 
ei își pot desăvîrși pregătirea fizi
că și sportivă pînă la sfîrșitul 
studiilor, avînd pentru aceasta la 
dispoziție profesori, materiale 
sportive și baze.

O frumoasă activitate desfășoa
ră și asociația Știința, în cadrul 
căreia sînt cuprinși studenții. Re
zultatele reprezentanților acestei 
asociații sînt bine cunoscute și nu 
de puține ori numeroși membri ai 
Științei au îmbrăcat tricourile 

echipelor noastre naționale.
Numeroși profesori de educație 

fizică s-au remarcat în munca 
profesională. Dintre ei amintim de 
Popa Romulus (București), Pop 
Alexe (Arad) și Șica Vasile (Fă
găraș) care și-au organizat bine 
procesul didactic, avînd rezultate 
deosebite în ceea ce privește acti
vitatea sportivă a elevilor lor.

Totuși, atît profesorii de educa
ție fizică, a căror misiune nu se 
limitează la 

ci include și educarea patriotică a 
elevilor, cît și asociația Știința, 
care trebuie 
atenție 
sportului în învățămîntul superior 
și, de asemenea, toți cei angre
nați în munca de educație fizică 
a tineretului studios mai au încă 
multe de făcut pentru a-și îmbu
nătăți necontenit munca. Astfel, 
organizarea muncii de instruire 
sportivă trebuie mai atent făcută, 
amenajarea bazelor sportive cu 
mijloace locale trebuie 
selecționarea elevilor cu 
fizice deosebite pentru a 
școlile sportive de elevi 
făcută cu seriozitate și___
tență, iar organizarea cercurilor 
pedagogice ca și schimburile de 
experiență trebuie făcute în mod 
temeinic și cu mult simț de răs
pundere. Pentru buna reușită a 
tuturor acestor sarcini va trebui 
să se colaboreze cu organizațiile 
U.T.M. și cu cele pionierești, direct 
interesate în procesul de educare 
a tinerilor școlari și studenți.

Ințelegînd importanța acestei 
activități, profesorii de educație 
fizică, toți cei care se preocupă 
de creșterea unui tineret luminat 

puternic Ia trup în 
pot colabora pentru 
acestei sarcini de 
revine, întrucît tine_

f

munca profesională

să acorde mai multă 
aspectului de mase at

extinsă, 
calități 

urma 
trebuie 
compe-

de creșterea 
la minte și 
țara noastră, 
desăvîrșirea 
cinste care le 
retul este viitorul patriei.

pentru funcționare.
cîteva zile, la invitația 
de Organizare, d-l Rari 
Larsson (Suedia), sc- 
general al U.I.T., a vi-

la nivelul va- 
ce le stau

noi poligoane (skeet, cerb aler
gător) și noi standuri pentru pis
tol viteză la siluete și talere 
aruncate din șanț, iar poligoanele 
și standurile existente au fost 
înzestrate cu instalațiile cele mai 
moderne

Acum
Comisiei 
August 
creiarul 
zitat Poligonul Tunari, manifeș- 
tîndu-și mulțumirea față de con
dițiile asigurate pentru desfășu
rarea campionatelor.

Paralel cu munca intensă de 
organizare. Federația Romînă de 
Tir s-a îngrijit și de pregătirea 
lotului țării noastre. Rezultabi’e 

obținute în ultimele întîlniri in
ternaționale au făcut dovada că 
trăgătorii romîni sini capabili de 
performanțe înalte 
loroaselor întreceri 
față.

In organizarea
o atenție deosebită a fost acor
dată asigurării unui program ex
tra sportiv, în cadrul căruia oas
peții noștri își vor petrece timpul 
liber in mod cit mai plăcut, vor 
cunoaște arta populară româneas
că și vor avea prilejul să constate 
munca pașnică și rodnică a po
porului rornîn. Participanții la 
Campionatele Europene vor face 
cunoștință cu creațiile artistice 
romihești, vor vizita orașul Bucu
rești și împrejurimile sale.

Astfel, această competiție de 
răsunet mondial are create toate 
condițiile pentru a se desfășura 
într-o atmosferă de sinceră prie
tenie, pentru a fi o nouă dovadă 
a legăturilor strinse ce există 
între toți oamenii cinstiți care 
doresc pacea Î& întreaga lunet ^

campionatelor,



IN AJUNUL MARELUI MITING AVIATIC 
DE LA BANEASA

Comfielilit... concursuri...
Marele miting aviatic organizat 

cu prilejul „Zilei aviației R.P.R." a 
stîmit un deosebit interes în rîn- 
durile cetățenilor Capitalei. Fiecare 
iubitor al sporturilor aviatice aș
teaptă cu nerăbdare evoluția celor 
mai buni piloți, parașutișți sau 
planoriști, neîntrecuți cuceritori ai 
înălțimilor. Și în fiecare an, nu
mărul spectatorilor prezenți pe ae
roportul Băneasa a fost tot mai 
mare, ajungînd anul trecut la cifra 
de 400-000. De altfel, acest lucru 
este explicabil, deoarece fiecare mi
ting aviatic oferă spectatorilor un 
program variat, spectaculos.

Anul acesta, programul mitingu
lui aviatic va cunoaște o amploare 
mult mai mare decît în anii tre- 
cuți, fiind îmbogățit cu cîteva nu
mere deosebit de atractive. In pri
ma parte a programului, spectatorii 
vor putea urmări acrobații de pla
noare, demonstrație aplicativă a 
aviației utilitare, acrobații de înaltă 
clasă și... Dar, mai bine să dăm 
cuvînful cîtorva aviatori care vor 
evolua duminică la Băneasa.

Ștefan Calotă — pilot. „M-am 
pregătit în mod deosebit pentru a- 
cest miting. Eu sînt unul din pi- 
loții care vor executa acrobații de 
înaltă clasă. Printre grelele figuri 
pe care le voi executa se numără 
bucla lui Nestorov, nodul de Sa
voia, ranversâri, zborul pe spate 
și altele. Știu că aceste lucruri țin 
încordată atenția spectatorilor și 
de aceea mă voi strădui ca execu
ția întregii game de acrobații să 
satisfacă cerințele celor mai pre
tențioși

„Avionul meu n-are motor, ca 
al tov. Ștefan Calotă, spune G. 
Gîlcă, unul dintre planoriștii de 
acrobație. Să știți, totuși, că „ia“ 
peste 300 km. la oră. Este un pla
nor de acrobație, cu care oricînd 
mă pot lua la întrecere chiar și cu 
cei mai remarcabili ,,motoriști“. 
Unicul inconvenient este că nu pot 
pleca singur de jos. Voi veni re

înaintea finalei campionatului republican
de poliatlon G. M. A.

_Ma£_sînt doar două zile pînă 
ctod, pe terenurile de sport din 
orașul Cîmprna, se vor întrece 
pentru mult rîvnituil titlu de cam
pion republic an de poliatlion 
G.M.A. pe anul 1955, cîștigătorii 
fazelor regionale ale acestei com
petiții și o serie de sportivi de 
frunte din diferite asociații, invi
tați în mod special. Campionatul 
republican de poliatlon se organi
zează anul acesta pentru a treia 
oară. De la an la an, această 
importantă competiție de masă, 
rezervată < purtătorilor insignei 
G.M.A. gradul I, a cunoscut un 
succes crescînd, atît la sate cît 
și la orașe. Numai la ediția din 

inul acesta, peste 10.000 de tineri 
și tinere au reușit ca, odată cu 
_particiiparea la întreceri, să cu
cerească și insigna G.M.A. gr. II, 

-pășind astfel pragul sportului de 
performanță.

Cu un justificat interes sînt 
(așteptate întrecerile atletice femi
nine. Majoritatea pârtiei pantelor

■ ATLETISM. — Colectivul 
(sportiv Progresul 1, în colaborare 
■.cu raionul C.F.S. „1 Mai”, orga
nizează joi 1 sept., în împrejuri
mile stadionului Tineretului dhi 
‘Capitală, un concurs de marș, in- 
cdividual și pe echipe. Concursul 
<cuprinde două categorii: avansați 
](20km.) și începători (15 km.), 
^înscrierile se primesc în fața sta- 
<d ion ului Tineretului, de unde se 
udă plecarea la ora 13.15.
i — Vineri, sîmbătă și duminică 
:se vor desfășura la Bîrlad între
itei ile finale ale Dinambviadei de 
atletism, la care vor participa 
eeî mai bunt atleți ai colectivelor 
sportiva Dinamo din țară. 

morcat de un avion la 1000 m. 
înălțime și cînd voi fi la verticala 
aeroportului, voi fi lăsat pe pro
priile mele aripi.

„Cînd veți urmări cele trei avi-ll 
oane care vînează balonașe să știți 
că ele sînt pilotate de fete, inter-! 
veni pilotul Sanda Agache. Pentru II 
prima dată această misiune este în- I 
credințată fetelor, și trebuie să 
spunem că aceasta ne-a pus puțin 
în dificultate. Veți vedea însă că] 
vom fi vînători destul de iscusiți,! 
încît sperăm să nu ne scape prea 
multe balonașe. Ceea ce îngreunea
ză misiunea noastră este faptul căU 
executăm vînătoarea în formație. 
Cei care privesc de jos au impresia 
că vînătoarea balonașelor este un 
lucru destul de ușor. Numai noi 
știm însă cît ne dau de furcă...

„îmi pare rău că deși mă gă
sesc la un miting aviatic în cali
tate de concurent, eu stau ca și! 
dumneavoastră pe... pămînt spune 
tov. Gh. Craioveanu, un talentat 
constructor de aeromodele. La mi
tingul din anul acesta eu voi pre-U 
zenta un model de concepție pro-II 
prie cu care în Republica Ceho
slovacă, la concursul internațional, 
am stabilit un valoros record repu
blican. Deși modelul meu cu zbor 
captiv este doar ceva mai mare ca 
o... rindunică, el este tot atît de 
gălăgios ca și al tov. Calotă. Mulți 
nici n-or să-1 vadă; în schimb îl 
vor auzi și cei de la liziera pă
durii".

„Odată cu lansarea noastră se 
va termina și mitingul, spune tov. 
Ion Negroiu, parașutist. Voi exe
cuta un salt de la 600 m. cu des
chiderea automată a parașutei. Știu 
că mulți dintre spectatori îi vor 
admira îndeosebi pe acei care vor 
cădea către pămînt ca niște bolizi, 
parașutiștii care fac salturi cu des
chidere comandată. In orice caz, să 
știți că noi toți ne-am pregătit te
meinic și vom oferi publicului un 
spectacol reușit".

sînt sportive consacrate șl bine 
pregătite pentru acest campionat 
Despre întreceniile băieților se 

poate spune că se anunță la fel 
de spectaculoase, dat fiind faptul 
că o serie dig regiuni și de aso
ciații sportive sindicate au pus un 
accent deosebit pe buna pregătire 
a reprezentanților lor la această 
finală.

Pentru buna organizare și des
fășurare a concursurilor din zi
lele de 3 și 4 septembrie de la 
Cîmpina, serviciul G.M.A. din 
Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri a luat din timp țoale mă
surile necesare. Astfel, au fost 
pregătite pentru concurs cursele 
cu obstacole G.M-A., poligonul de 
tir, bazinul de înot și pista de 
atletism.

Așadar, în așteptarea primului 
start în finala campionatului re
publican de poliatlon G.MJL, 
Cîmpina este gata să-și primească 
oaspeții...

Biletele pentru campionatele 
republicane individuale de box, 
care vor avea loc cu începere 
de la 5 septembrie, se pun în 
vînzare astăzi după-amiază la 
Agenția Centrală Pronosport 
din cal Victoriei nr. 9 și la 
casa specială de vis-â-vis de 
Dalles.

• POLO PE APA. — La Ora
dea s-a disputat meciul w-ntre echi
pele Constructorul din localitate și 
Tînărul Dinamovist-Bucureștt Jo
cul a luat sfîrșit cu scorul de 1-1 
(1-0). Au înscris Szabo pentru 
Constructorul și Cociuban pentru 
Tînărul Dinamovist.

LA HANDBAL, REÎNCEP CAM
PIONATUL FEMININ CATEGO
RIA A ȘI campionatul mas

culin CATEGORIA B
Incepînd de duminică, campio

natul republican feminin categoria 
A și campionatul republican mas
culin categoria B își vor relua ac
tivitatea prin disputarea primei 
etape a returului.

La terminarea turului, în cam
pionatul feminin categoria A con
ducea Știința I.C.F. cu 16 puncte, 
fiind urmată la interval de cîte un 
punct de Progresul Tg. Mureș, Pro
gresul Orașul Stalin și Știința Ti
mișoara. In cealaltă competiție, 
campionatul masculin categoria B, 
„conducerea” o are Recolta Variaș 
cu 15 puncte, urmată tot la dife
rență de cîte un punct de repre
zentativa orașului Făgăraș și Pro
gresul Arad.

Programul primei etape, care se 
va desfășura duminică 4 septem
brie, este următorul: campionatul 
feminin categoria A; BUCU
REȘTI: Știința I.C.F. — Flamura 
roșie Constanța; TG. MUREȘ: Pro
gresul — Știința Ministerul Invă- 
țămîntului ; SIBIU : FI. roșie — 
Avîntul Codlea; REȘIȚA: Meta
lul — Știința Timișoara; ORAȘUL 
STALIN: Progresul — FI. roșie 
Buhuși; campionatul masculin ca
tegoria B: BUCUREȘTI: Recolta 
M.A.S. — Locomotiva Gara de 
Nord; ODORHEI : Progresul — 
Știința Cluj; GALAȚI: Știința — 
Progresul Bacău; FAGARAȘ: Re
prezentativa orașului — Recolta 
Variaș; ARAD: Progresul — Fla
căra Tîrgoviște.

BOGATA ACTIVITATE LA 
LUPTE

In luina aceasta sportul lupte
lor va cunoaște o bogată activi
tate. Astfel, între 4 și 11 septem
brie echipele neangrenate în cam
pionatul categoriei A își vor dis
puta faza regională a campiona
tului de calificare urrnînd ca în 
ziua de 25 primele clasate în re
giuni să se întîlnească în oadirul 
fazei interregionale.

La 18 septembrie se va desfă
șura prima etapă a celei de a 4-a 
ediții a campionatului categoriei 
A. Actualul campionat se dispută 
după o nouă formulă, care creea
ză concurenților condiții de con
curs asemănătoare marilor între
ceri. Vor lua startul acestei im
portante competiții 16 echipe si 
anume: Dinamo București, Dina
mo Orașul Stalin, C.C.A.. Metalul 
Baia Mare, Metalul Reșița, Me
talul Hunedoara, Constructorul 
București, Constructorul Ploești. 
Constructorul Cluj, Flamura ro
șie Arad, FlamP'a roșie Cluj, 
Flamura roșie Galați, Progresul 
Oradea, Progresul Lugoj, Progre
sul București.

In sfîrșit, între 8 și 11 septem
brie vor avea loc la Orașul Sta
lin finalele campionatului repu
blican de lupte clasice rezervat 
juniorilor. Această importantă 
competiție întrunește un mare nu
măr de concurenți (151) din 14 
regiuni ale tării și anume: Arad
(12) , Baia Mare (12), București
(13) , Cluj (10), Craiova (7), 

Constanța (12), Galați (12), Hu
nedoara (8), Iași (10), Oradea 
(9), Ploești (8), Regiunea Au

tonomă Maghiară (12), regiunea 
Stalin (11), Timișoara (15).
Prezentarea participianți’lor (con

curenți și oficiali) la aceste fina
le urmează să aibă Ioc în după- 
amiaza zilei de 7 septembrie. 
Iar în seara aceleiași zile vor fi 
îndeplinite formalitățile premer
gătoare concursurilor (verificarea 
documentelor de participare, șe
dința tehnică etc.).

Pentru a se evita orice discu
ții, se recomandă stricta respec
tare a regulamentului de concurs. 
In acest sens comisiile regionale 
trebuie să trimită la finale numai 
concurenții card și-au cîștigat 
dreptul de a participa (campionii 
de regiuni și cei cărora perfor
manțele de anul trecut și vîrsta 
le permit acest lucru) și nu cum 
a încercat comisia regională O- 
raxtea să trimită și concurenți fă
ră drept de participare

CAMPIONATUL DE MARE 
FOND PE DUNĂRE, LA ÎNOT 

Duminică dimineața, în jurul 
orei 10. se va da plecarea din 
portul Brăila în tradiționalul cam
pionat de mare fond pe Dunăre, 
Brăila—Galați. Această importan
tă întrecere la care participă cei 
mai buni înotători și înotătoare 
de fond din tara noastră, susci
tă de la an la an interes cres
cînd. De altfel, și performanțele 
obținute sînt din ce în ce mai 
valoroase. Băieții au <fe parcurs 
21.500 km., iar fetele 11 km. Aso
ciația Constructorul, organiza

toarea acestei mari întreceri, a 
luat din timp măsurile necesare, 
astfel că prevedem și acestei e- 
diții un succes deosebit. Rea
mintim cititorilor noștri că anul 
trecut victoria a revenit lui 
Gheorghe Cociuban de la Dina
mo în proba rezervată seniorilor 
și Luciei Cucu (Progresul) în 
proba senioarelor. înotătorii a- 
cestor două asociații au avut 
comportarea cea mai bună, cîști- 
gînd întrecerea și pe echipe. Re
cunoașterea traseului se va face 
sîmbătă.

ACTIVITATEA LA POLO PE APĂ
In cursul acestei săptămîni, în 

categoria A la polo pe apă se 
dispută mai multe jocuri, dintre 
care unele restanțe. Astfel, la Ti
mișoara, Flamura roșie întîlnește 
astăzi puternica echipă Casa Cen
trală a Armatei, la Tg. Mureș 
Progresul întîlnește pe Dinamo, 
iar la București la ștrandul Tine
retului (ora 17) Progresul Buc. 
joacă cu Tînărul Dinamovist. Sîm
bătă 3 septembrie, Progresul Tg. 
Mureș primește vizita studenților 
din Cluj iar la Oradea, Construc
torul din localitate pe cea a dina- 
moviștilor bucureșteni. Duminică 
4 septembrie Progresul Tg. Mureș 
înfruntă pe Metalul Cluj, iar 
C.C.A. pe Știința București.

DIN BASCHET...
• De curând s-au încheiat la 

Focșani întrecerile finale ale cam
pionatului republican al Școlilor 
de Tineret. La băieți, pe primul 
loc s-a clasat echipa școlii din 
Craiova, urmată de Satu Mare, 
Iași, Rădăuți, Focșani, iar la fete 
a devenit campioană echipa școa- 
lei din Satu Mare, urmată în cla
sament de Craiova, Iași, Focșani 
și Rădăuți.

Ni se semnalează că această 
imnortantă competiție s-a desfă
șurat într-un complet dezinteres, 
aceasta din cauza atitudinii tov. 
Victor Dinu președintele comite
tului orășenesc C.F.S. Focșani. 
Camnionaiul Școlilor de Tineret 
s-a disputat, fără să i se fi făcut o 
cît de mică publicitate. Terenul a 
fost nepregătit (a fost udat și 
nivelat numai cu 24 de ore îna
inte de începerea campionatului) și 
nepavoazat.- Nu au fost asigurate 
nici tabela de marcaj, nici salte
lele de protecție pentru coșuri. In 
plus, deși s-au făcut încasări în 
toate zilele, președintele Victor 
Dinu a refuzat să plătească hare
murile arbitrilor. El nu a parti
cipat la solemnitatea de închidere 
a campionatelor și, în general a 
motivat totala lipsă de sprijin și 
dezinteresul manifestat prin „nive
lul scăzut" al posibilităților orașu
lui. Considerăm că este cazul ca 
forurile competente să cerceteze 
și să ia măsurile cuvenite.

• La sfirșitul acestei săptă
mîni se vor disputa primele me
ciuri din cadrul campionatului for
mațiilor de rezervă ale echipelor 
participante la campionatul de ca
tegoria A. Sîmbătă se dispuiă me
ciuri'e C.C.A.-Progresul Orașul 
Stalin și Știința I.C.F.-Progresul 
F.B. București (teren Constructo
rul de la ora 19), iar duminică 
partidele Dinamo București-Pro- 

gresul Orașul Stalin și Progresul 
F.B. București-Locomotiva P.T.T. 
(teren Constructorul de la ora 19). 
Meciurile Dinamo București-Dina- 
mo Oradea și C.C.A-Dinamo Ora
dea, care trebuiau să se joace la 
3 și ' 4 septembrie, au fost amî- 
nate pentru 17 și respectiv 31 oc
tombrie.

ci Returul campionatului repu
blican masculin și feminin va în
cepe la 25 septembrie și respectiv 
9 octombrie.

• La 4 septembrie se va disputa 
un singur meci în cadrul fazei 
interregionale a campionatului de 
calificare, anume acela dintre e- 
chipele masculine campioane ale 
regiunilor Bîrlad și Suceava. Ce
lelalte întilniri se vor desfășura 
la 18 (turul) și 25 (returul) sep
tembrie.

ACTIVITATEA LA CANOTAJ
La sfirșitul acestei săptămînî 

sînt programate în toată țara în
trecerile primei etape a campio
natului republican de canotaj aca
demic.

In zilele de 3 și 4 septembrie se 
dispută probele de calificare pen
tru finală la: Arad, Constanța, Ga
lați, Tg. Mureș, Timișoara

Pentru Capitală, întrecerile vor 
avea loc pe lacul Snagov.

La Timișoara, în cadrul primei 
etape a campionatului republican 
de caiac-canoe, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate:

Caiac 1 fete 3000 m.; Leontlna 
Ghemeși (Dinamo). Caiac 2 fete, 
3000 m.: 1. Salomon, Pruna (Pro
gresul). Caiac 2 fete, 500 m.: Lo

comotiva (Jivî, Milosevici). Caiac 
1 băieți, 10.000 m.: L. Baschan 
(Progresul). Caiac 2 băieți, 10.000 
m.: Alexandrescu, Losonci (Dina
mo). Caiac 4 b. 10.000 m.: Loco
motiva (Strîmtură, Ungureanu, 
Drănescu, Lianu). Canoe 2 b.t 
10.000 m.: 1. Dinamo (Szekeli,
Zeană). Caiac 1 b. 500 m.: 1 D. 
Bardaș (Locomotiva). Caiac 2 b. 
500 m.: Locomotiva (Agavriloaief, 
Farago). 'Caiac 1 băieți, 1000 m.:
1. J. Reibel (Progresul). Caiac 2 
b., 1000 m.: Dinamo (Iacob, Toth). 
Caiac 4 b., 1000 m.: I. Voința. Ca
iac 1 băieți, 1000 m. : Nemeth 
(Progresul). Caiac 2 b., 1000 m.: 
1. Radosav, Petri eu (Progresul).

I Elisa beta Salomon, coresp.). 
ECHIPA C. C. A. A CÎȘTIGAT 
CAMPIONATUL R.P.R. DE AL

PINISM (CĂȚĂRATURA)
In masivul Piatra Craiului s-a 

disputat între 24-29 august cam
pionatul R.P.R. de alpinism (că- 
țărătură) pe echipe, la care au 
luat parte reprezentativele a 7 a- 
sociații.

Campionatul a constat din par
curgerea, în echipe de 3 alpiniști, 
a două trasee cu pasaje de gra
dul 4 A. Spre deosebire de anul 
trecut - echipele nu au cunoscut 
traseul dinainte, iar numărul 
pitoanelor a fost limitat la stric
tul necesar pentru asigurare.

In urma totalizării timpurilor 
realizate și penalizărilor clasa
mentul campionatului Se prezintă 
astfel:

1. Casa Centrală <a Armatei 
(Aurel Irimia, Schon Matei și La. 
dislau Caracioni) 66 minute 33 
secunde 6/10.

2. Voința (Alexandru Floricioiu, 
Robert Himeș și Ion Ionescu) 73 
minute 5 secunde.

3. Avîntul (Traian Flucuș, Va
lentin Garner și Gh. Pop) 116 
minute 5 secunde 7/10.

4. Metalul (Andrei Gaghi, 
Alexandru Zlătescu și Gh. Atana- 
siu).

5. Flamura roșie (I. Stanciu, 
Stan Florin și Constantin Luță). 
Echipele Dinamo și Progresul au 
fost descalificate.
CONCURSUL REPUBLICAN DE 

TENIS AL JUNIORILOR 
CLUJ 31 (prin telefon). — 

Miercuri și joi au continuat între
cerile de tenis din cadrul concur
sului republican al juniorilor, lată 
rezullatele tehnice mai importante : 
simplu juniori: categoria 17-18 ani: 
sferturi de finală: Serester (Cluj)—— 
Gyorics (Timișoara) 6-2, 5-7, 6-0 ; 
Georgescu (București) — Bosch 
(Orașul Stalin) 3-6, 6-0, 6-4; D. 
Viziru (București) — Albert (Arad)
5- 7, 6-2, 6-4; Bardan (București) — 
Szolessi (Craiova) 6-3, 6-2; cate
goria 15-16 ani: semifinale: Scheipi 
(Arad) — Tiriac (Orașul Stalin)
6- 5, 5-6, 6-4; D. Viziru (București) 
— Dumitra (Sibiu) 6-5, 6-5; simplu 
junioare: categoria 17-18 ani: sfer
turi de finală: Ecaterina Roșianti 
(București) — Kori Ami (Cluj) 
6-0, 6-0; Livia Avram (Cluj) — 
Mariana Barasch (București) 6-4, 
6-2; Elena Stan (București) — Inge 
Bosch (Orașul Stalin) 6-3, 6-1 ; 
Julieta Namian (București) — Ve
ronica Stocloza (Iași) 6-1, 6-0; ca
tegoria 15-16 ani : semifinale: Kori 
Ami (Cluj) — Eugenia Matei 
(Satu Mare) 6-0, 6-0; Mariana 
Barasch (București) — Veronica 
Stocloza (Iași) 6-2, 6-1.

Dintre întîlnirile de tenis din 
cadrul campionatului Capitalei des
fășurate miercuri și joi pe terenu
rile centrului de antrenament Nr. 
2 au ieșit în evidență meciurile Ca- 
ralulis — Zacopceanu și Marin Vi
ziru — Cobzuc, terminate cu victo
ria primilor jucători. La simplu 
femei categoria I titlul de campi
oană a Capitalei a revenit jucătoarei 
Eva Stăncescu (Progresul I.T.B.). 
Iată cîteva dintre rezultatele mai 
importante: simplu bărbați: cate
goria I: semifinale: Caralulis — 
Zacopceanu 7-5, 8-6, 1-6, 6-0; M.
Viziru — Cobzuc 3-6, 6-4, 6-2, 6-3; 
categoria a H-a: sferturi de finală: 
Stan Florea — Marinescu 6-1, 7-5; 
Kiselef — Gh. Florea 6-3, 6-1; Tu- 
leș — Petre Alexandru 6-3, 6-4; 
Poulief — Tilden Ivan 1-6, 6-3, 7-5; 
simplu femei: categoria I : finala : 
Eva Stăncescu — Eleonora Roșianu 
6-1, 6-1; categoria a Il-a: semifi
nale: Negulescu — Marinescu 6-1, 
6-4; Ressu — Mavrocordat 6-1, 8-6.

Programul zilei de astăzi cuprin
de următoarele jocuri mai impor
tante: finala simplu bărbați cate
goria I (Caralulis — M. Viziru) și 
finalele de simplu bărbați și sim
plu femei categoria a Il-a și par
tida de dublu. Mîine se vor juca în 
continuare meciuri de dublu la am
bele categorii. întîlnirile au loc pe 
aceleași terenuri, de la ora 15.30.



hI f

Cu cîteva zile înaintea campionatelor 
republicane individuale de box

c

Cele cîteva zile care au mai 
0 rămas pînă la începerea campdo- 
| natelor republicane individuale de 
| box sînt un prilej pentru inten- 
I sificarea activității organizători- 
I ce. La sediul comisiei centrale de 
I specialitate se primesc listele de 
I înscrieri, se deleagă judecătorii, 
I arbitrii și cronometrorii care vor 
I asigura bunul mers al reuniuni

lor, se întocmesc tabele de con- 
curenți, într-un cuvînt se pun la 
punct toate acele amănunte care 
contribuie la reușita unei com- 

I petiții die asemenea amploare. Pe 
stadionul Republioii. în „potcoa
va" dinspre Puțul cu apă rece, se 

I lucrează ele zor. Aci se va ridica 
I ringul modem utilat al campio
natelor republicane din acest an. 
Cum această importantă întrece
re pugilistică se va desfășura 
de-a lungul a două săptămîni, 
■timp în care ploaia ar putea să 
încurce uneori „socotelile" orga
nizatorilor, aceștia au luat o mă- 

Isură interesantă. Astfel, ringul va 
fi acoperit cu o prelată, care va 
permite o normală desfășurare a 
meciurilor chiar pe ploaie. O ase. 

■ menea instalație de... prevedere a 
funcționat și la turneul de box 

! din cadrul Festivalului de la 
Varșovia.

Boxerii participanți la campio
nate își definitivează actualmen
te pregătirile. Dinamoviștii efec
tuează ultimele antrenamente în 
parcul sportiv Diinamo. Antreno
rul Constantin Nour supraveghea
ză pregătirile pugiliștilor dinamo-

Spartachiada sindicală de atletism pe anul 1955
întrecerile finale ate Spartachia- 

dei sindicale de atletism pe anul 
1955 se desfășoară la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni (3-4 septembrie) 

! pp stadionul Republicii din Bucu
rești.

înaintea acestor întreceri s-au 
desfășurat concursurile finale pe 
fiecare asociație.

Asociația Metalul a organizat 
concursul pe stadionul Uzinelor de 
tractoare din Orașul Stalin. Băr
bați: 100 m.: S. Toma 11,5; 200 
m.: Gh. Strecof 23,9 ; 400 m.: Th. 
Olteanu 51,3; 800 m.: Gh. Biro
1:58,9; 1.500 m.: Gh. Biro 4:10,2; 
5.000 m.: C. Dinu 15:23,8; 10.000 

i m.: N. Nicolae 32:37,2; 110 m.g.: 
Gh. Simionescu 16,4; 400 m.g.: 

, G. Zanoni 57,1; 3.000 m. obst.: 
' Gh. Szotori 10:02,8; înălțime : I. 
I Knaler 1,87; prăjină: C. Cotor 
| 3,40; lungime: N. Bostan 6,44; 

greutate: F. Mangiurea 13,30;
disc: St. Hegeduș 38,88; suliță: 
C. Bocicai 53,90; ciocan: Al. Szen- 
tesi 40,51; Femei: 100 m.: S. 
Băltăgescu 12,7; 200 m. : S. Băl- 
tăgescu 26,3; 500 m. G. Mogoș 
1:16,3 nou record al R.P.R. (ve
chiul record 1:18,2 E. Treybal) ; 
80 m.g.: S. Băltăgescu 11,9; lun
gime: A. Pietraru 5,17; greutate: 

I M. Mureșanu 10,20; disc: M. De- 
neș 34.48.

j (T. Brener, oorespandent)
Asociația Progresul șl-a organi- 

| zat concursul pe stadionul Finanțe 
Bănci din Capitală. Bărbați: 100 

i m.: G. Vintilă 11,8; 200 m.: J. 
Popovici 24,6; 400 m.: E. Solyom 
54,9; 800 m.; I. Pricop 1:59,9; 1.500 
m.: I. Pricop 4:08,8; 5.000 m.: 
P. Liazăr 16:10,0; 110 m.g.: G. 
Vintilă 16,7; 400 m.g.: N. Mano- 
lescu 58,5; 3.000 m. obst.: C. Cră
ciun 10:05,6; înălțime: C. Dumi

INFORMAȚII
Astăzi după amiază la ora 19 va 

avea loc la agenția centrală din ca
lea Victoriei 9. o întîlnire între par
ticipanții la PRONOSPORT și cei 
doi premiați cu premiul I la con
cursul 34 cu suma de lei 56.527 — 
Vigder Liliana din București și Mă- 
luț Constantin din Dragoslavele M’us- 
cel.

In continuare se vor da amănunte 
privitoare la noul sistem de partici
pare și decernare a premiilor spe
ciale săptâmînale.

★
Comunicările de participare pentru 

premiile de consolare pe luna au
gust pot fi făcute și depuse la agen
ția centrală PRONOSPORT pînă la 
10 septembrie 1955.

Participanții din provincie le pot 
depune la agențiile regionale PRO
NOSPORT sau expedia prin poștă 
pe adresa agenției centrale PRONO
SPORT. calea Victoriei 9, București.

★
La concursul 34 participanții Sabău 

Hortensia din Cehul Silvaniei, str. 
Eminescu 3 și Birișica Ion din Prej- 
mer reg. Stalin au obținut premiul 
m în valoare de lei 1641 parUcipînd 
la concurs pe carte poștală.

★
In urma omologării ©elor 475.552 

buletine depuse la concursul PRO
NOSPORT nr. 34 etapa din 28 au
gust 1955 au fost stabilite următoa
rele premiii

vișiti. Bl ne-a anunțat însă o pri
mă defecțiune: maestrul sportului 
Nicolae Linca, unul dintre cel 
mai autorizați pretendenți la tit
lul de campion al categoriei se- 
mâimijlocie, nu va putea evolua In 
cadrul campionatelor, fiind1 rănit 
la antebraț. Pe terenul de antre
nament aț Casei Centrale a Ar
matei din șos. Ștefan cel Mare, 
sub atenta conducere a antreno
rului Miarcu Spakov, boxerii mi
litari se antrenează cu asiduita
te. Și dim lotul C.C.A. se va în
registra, probabil, o absență la 
campionate: maestrul sportului
Mircea Dobrescu. Boxerii din a- 
soclațiile Flamura roșie și Con
structorul, antrenați de Luca Ro
mano (el însuși participant la 
campionate) și, respectiv, Ștefan 
fordache, se pregătesc în comun. 
Antrenorul Zamfir Popazu supra
veghează antrenamentele boxeri
lor metalurgiști, iar pugiliștii de 
la Voința se antrenează în tabă
ra de la Sighișoara. PugS’.iștil din 
tabăra de tineret de la Sibiu au 
susținut zilele trecute o ultimă 
reuniune de verificare în vederea 
campionatelor de la București. 
Cîteva rezultate merită a fl sub
liniate. Astfel, Mircea Vișoiu a 
cîștigat la puncte în fața lui Mir
cea Miclăuș, Vasile Mariuțan l-a 
învins la puncte pe Alex. Ghiță, 
Grigore fon a dispus la puncte 
de N. Negrea, ter C. Iordache l-a 
întrecut 1a puncte pe A. Utdea. 
Reuniunea a evidențiat buna pre
gătire a tinerilor noștri pugiliștî.

trescu 1,75; prăjină: D. Gîrleanu 
3,10; greutate: O. Fischer 12,65; 
disc: C. Bălan 38,78; ciocan: L. 
Lerchner 42,50; Femei: 100 m.:
l. Marin 13,4; 80 m. g.: 1. Marin 
13,7; lungime: I. M’arin 5,00; 
înălțime: E. Schultz 1,30; greu
tate : A. Tănase 12,35; disc: G. 
Georgescu 36,79; suliță: A. Tănase 
38,82. Au participat peste 100 de 
concurenți, reprezentînd regiunile 
București, Stalin, PIoești, Oradea, 
Clui. Pitești, Timișoara.

(Florian Albu, corespondent)

Asociațiile Locomotiva și Fl. ro
șie au organizat concursul în co
mun pe stadionul nou amenajat al 
fabricii de țigări (Belvedere) din 
București. Bărbați: 100 m.: Gh. 
Stănel (L) 11,6; V. Sîrbu (Fl. r.) 
12,0; 200 m.: V. Turjanski (L)
24,6; V. Sîrbu (Fl.r.) 24,9; 400
m. : Gh. Stănel (L) 52,8; L. Sen-
schi (Fl.r.) 56,4; 1.500 m.: A. Pe
trescu (Fl.r.) 4:16,2; R. Ioniță (L) 
4:18,0; 5.000 m.: V. Teodosiu (L) 
16:33,6; Gh. Clineiu (Fl.r.) 17:31,6; 
lungime: C. Barta (Fl. r.) 6,63; 
E. Ignat (L) 6,13; Înălțime: Al. 
Plopa (L) 1,70; St. Ionescu (Fl 
r.) 1,65; suliță: Al. Popescu (Fl. 
r.) 53,18; Femei: 100 m. : F. Du
mitru (L) 14,0; P. Bucur (Fl.r.) 
13,4; 200 m.: F. Dumitru (L) 
28,0; A. Lipoczi (Fl.r.) 27,3; 500 
m.: A. Tuli (Fl. r.) 1:25,0; 800 m.: 
V. Tălmăceanu (Fl. r.) 2:28,3;
80 m.g.: El. Streza (L) 13,3; M. 
Domocoș (Fl.r.) 12,6; lungime: E. 
Gyongyossi (L) 4,63; Al. Stoica 
(Fl. r.) 4,47; înălțime: N. Barbu 
(Fl. r.) 1,38; R. Ciungan (L) 1,33; 
greutate: M. Velicu (Fl.r.) 12,85; 
V. Guzgan (L) 11,68; disc: M. 
Velicu (Fl.r.) 36,46; V. Guzgan 
(L) 32,55.

PRONOSPORT
Premiul I: 2 buletine cu 12 rezul

tate exacte revenind fiecărui buletin 
cîte 56.527 lei.

Premiul II: 12 buletine cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărui bu
letin cîte 11.805 lei.

Premiul III: 124 buletine cu 10 re
zultate exacte revenind fiecărui bu
letin cîte 1641 lei

Premiul I a revenit lui Vigder Li
liana din București, str. Loeofătul 
Tăut 75 și M’ăluț Constantin din 
Dragoslavele Muscel.

Premiul II a fost obținut de parti
cipant! din următoarele regiuni: Ba
cău 1. București 6, Craiova 2, PIo
ești 2 șl Stalin 1.

Termen de contestație 20 septem
brie 1955.

*

In urma omologării celor 279.868 
buletine depuse la concursul PRO
NOSPORT SPECIAL etapa din 24 au
gust 1955 au fost stabilite următoa- 
rele premii:

Premiul I: 38 buletine cu 11 rezul
tate exacte revenind fiecărui buletin 
cîte 1749 lei.

Premiul II: 607 buletine cu 10 re
zultate exacte revenind fiecărui bu
letin cîte 131 lei.

Premiul HI: 4011 buletine cu 9 re
zultate exacte revenind fiecărui bu
letin cîte 29 lei.

Termen de contestație 16 septem
brie 1955t

Locomotiva Timișoara—Dtnamo București 5-1 (2-0)!
TIMIȘOARA 31 (prin telefon de 

la subredacția noastră). — In fața 
a peste 10.000 de spectatori, Loco
motiva a reușit cea mai valoroasă 
performanță de pînă acum a cam
pionatului, dispunînd de fruntașa 
clasamentului, Dinamo București, la 
un scor care constituie o mare 
surpriză. Feroviarii au meritat din 
plin victoria, chiar la acest scor, 
fiindcă au luptat cu multă dîr- 
zenie. Ei au avut un atac foarte 
eficace, care a știut să-și 
creeze în permanență situații de 
gol și să le fructifice. Foarte bine 
au jucat Szekely și Dărăban, dar 
un merit deosebit îi revine lui I. 
Covaci, care a condus cu multă 
pricepere acțiunile ofensive și a 
șutat deosebit de periculos și pre
cis la poartă. Mijlocașii Andreescu 
șj Bungescu au alimentat în perma
nență atacul cu mingi, iar apăra
rea a intervenit totdeauna cu suc
ces, nelăsînd răgaz atacanților di- 
namoviști să-și creeze poziții de 
șut.

In schimb, Dinamo s-a prezentat 
slab, jucătorii săi acționînd lipsiți 
de convingere și nervos. După al 
treilea gol, mai ales, oaspeții au 
jucat fără legătură, atacînd spora
dic.

In primele 30 de minute jocul a 
fost, în general, egal. Acțiunile al
ternează de o parte și de alta și 
nici una dintre echipe nu 
reușește să deschidă scorul. De 
reținut lovitura liberă executată de 
Bartha (min. 2) dar apărată cu 
siguranță de Franciscovici. Din 
min. 30 însă, atacurile Locomotivei 
se intensifică, devin tot mai pericu
loase, și, ca urmare, în min. 34, 
feroviarii înscriu primul gol: Ți- 
găniuc îl deschide pe I. Covaci 
care înscrie de la 16 m. printr-un 
șut plasat. Gazdele continuă să a- 
îace și apărarea dinamovistă face 
față tot mai greu presiunii exer
citate de înaintașii Locomotivei. In 
min. 37 Dărăban, care urmărise o 
minge revenită din bară la un pu
ternic șut al lui Bădeanțu, mar
chează al doilea gol al Locomoti
vei- Tot Locomotiva este cea care 
domină și în repriza a doua. In 
min. 50, o combinație Dărăban — 
I. Covaci se termină printr-o pu
ternică lovitură a ultimului, dar 
mingea întîlnește bara și revine în 
teren. Szekely, care se afla în a- 
propierea porții, expediază mingea 
în plasă: 3—0 pentru Locomotiva.

După acest gol, Dinamo face o 
serie de modificări în formație: 
Gălinoiu trece stoper, Neagu mij
locaș, Băcuț II extrem stînga și 
Szoko inter stînga. In min. 61, Ni. 
cușor îl lovește pe Bungescu și este 
eliminat de pe teren.

Feroviarii continuă să aibă ini
țiativa. In min. 75 ei au o situație 
clară de marcare, însă Birtașu îl 
faultează în careu pe Dărăban. Lo
vitura de la 11 m. executată de 
Bădeanțu este apărată de Birtașu.

Dinamo își revine oarecum și în-

Clasamentul categoriei A

V

1. Dinamo Buc. 15 9 5 1 28:12 23
2. Flacăra PI. 14 7 5 2 28:13 19
3. Progresul Buc. 14 7 4 3 25:16 18
4. Minerul Petr. 14 7 3 4 17:14 17
5. Fl. roșie Arad 15 7 3 5 22:19 17
6. Știința Cluj 15 6 5 4 18:18 17
7. C.C.A. Buc. 15 5 5 5 22:15 15
8. Dinamo O. St 15 6 3 6 20:21 15
9. Știința Tim. 15 4 6 5 21:19 14

10. Locom. Timiș. 15 4 5 6 19:21 13
11. Loc om. Tg. Mureș 14 2 5 7 11:25 9
12. Locom. C-ța 15 3 3 9 11:27 9
13. A vî n,tul Reghin A4 1 2 11 12:34 4

______ MOTE, ȘTIRI, REZULTATE
E I

Poate că mulți dintre spectato
rii meciului de fotbal de la Ora
șul Stalin, Dinamo—C.C.A., ca și 
unii dintre cititorii ziarului nos
tru au fost oarecum surprinși de 
lipsa a doi titulari din formația 
dinamoviștilor: portarul (Muntea- 
nu și halful Florescu. Și aceasta 
în momentul cînd echipa din Ora
șul Stalin avea de trecut un exa
men greu în fațș fotbaliștilor 
de la C.C.A. Cicerone și Sta- 
mate nu au evoluat în mod în- 
timplător în partida de duminică 
în locul kii Florescu și Muntea- 
nu. Aceștia doi din urmă s-au fă
cut vinovați, cu cîteva zile înain
tea întîlnirii cu C.C.A., de grave 
abateri de la disciplina sportivă, 
fapt care a atras eliminarea lor 
din echipă de către antrenorul V. 
Mărdărescu. Atitudinea curajoasă 
și intransigentă a antrenorului 
Mărdărescu a dat roade. Echipa 
nu a resimțit absențele și a cîști
gat. Mai presus de toate a tost o 

cepe să construiască cîteva ac
țiuni ofensive. La una din acestea 
(min. 77), Corbuș faultează în ca
reu pe Szoko și Bartha transformă 
penaltiul: 3—1 pentru Locomotiva.

Totuși, cei care atacă după golul 
oaspeților sînt tot feroviarii. Ei mai 
înscriu pînă la sfîrșit încă două 
puncte, prin I. Covaci (min. 80) și 
Dărăban (min. 89).

Arbitrului Aurel Iftimie (Orașul 
Stalin), care a condus corect șf au
toritar, i s-au prezentat formațiile:

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: 
Franciscovici—Corbuș, Androvici, 
Rodeanu—Andreescu, Bungescu — 
Dărăban, Szekely, I. Covaci, Țigă- 
niuc, Bădeanțu.

DINAMO: Birtașu—Toma, Băcuț 
II, Anghel — Călinoiu, Băcuț 1 — 
Bartha, Nioușor, Ene, Neagu, 
Szoko.

In meciul de tineret: Locomotiva 
Timisoara—Dinamo București 2—1 
(1-1).

A. GROSS

De data aceasta, Iosif — portarul Metalului — a ieșit la timp și a 
prins balonul, sub privirile lui Ben fz, Ignat, Olaru și Zeană.

Locomotiva București — Metalul București 7-3 (4-2)
In min. 16 scorul era 2—0 pen

tru Locomotiva și aspectul jocului 
—- desfășurat pînă atunci în nota 
de superioritate tehnică și teritori
ală'1'a feroviarilor — nu anunța o 
eventuală revenire a Metalului. 
Cele cîteva mii de spectatori din 
tribunele stadionului Dinamo scon
tau o victorie clară a Locomotivei. 
Și totuși, această revenire s-a pro
dus și la ea a contribuit în primul 
rînd faptul că feroviarii — mulțu
miți de rezultat — au slăbit alura. 
Metalul a atacat mai bine și în 
două minute a egalat, profitînd de 
două greșeli elementare ale porta
rului Coman. Mai mult chiar, me- 
tălurgiștii au insistat în atac, ame- 
nințînd să ia conducerea. In acest 
moment, faroviarii s-au regăsit, cu 
destulă greutate, și linia de atac 
construind atacuri mai legate și 
eficace a reușit să urce scorul la 
4—2, prin două goluri la care por
tarul Iosif (Metalul) a avut o lar
gă contribuție. După pauză, Loco- 
moțiva a continuat să joace mai 
birib și să domine, a insistat în ac
țiuni și beneficiind de aportul deo
sebit al lui Zeană, a înscris alte trei 
goluri, față de unul al Metalului, 
care după un început slab, și-a re
venit și a acționat mai periculos 
în a doua parte a reprizei secunde. 
Dar scorul n-a mai fost modificat, 
deși Locomotiva a avut încă un 11 

victorie a disciplinei, a coeziunii șl 
a respectului fațade echipă. Măsura 
promptă și liotărîtă a antrenoru
lui. Atărdărescu trebuie să consti
tuie un avertisment pentru acei 
sportivi care .nu înțeleg încă să 
aibă o conduită cu adevărat spor
tivă și, totodată, o pildă de ur
mat pentru cadrele tehnice și de 
conducere din colectivele noastre 
sportive

IN PERIOADA DE ÎNTRE
RUPERE...

...echipele de categoria A nu 
trebuie să-și sisteze activitatea; 
dimpotrivă^ ea trebuie continuată, 
cu antrenamente de intensitate 
mai mică, precum și cu un pro
gram potrivit de jocuri amicale, 
totul astfel gradat îneît reluarea 
campionatului să găsească echi
pele în condițiumi de formă cît 
mai bune. In privința meciurilor 
amicale, organizate in fiecare du
minică, este indicat ca echipele 
să-și planifice cîteva în localități

IN_,,CUPA R.P.R."

Metalul St. R. Orașul Stalin - 
Progresul C.P.C.S. București 

2-3 (2-1)
ORAȘUL STALIN 31 (prin telw 

fon de la subredacția noastră). In- 
tîlnind în cadrul Cupei R.P.R. echi
pa Progresul C.P.C.S., formația lo
cală Metalul St. roșu a cedat cu 
2-3, după un joc frumos, cu multe 
faze interesante și cu o pasionantă 
evoluție a scorului. Metalul a con
dus cu 2—1, dar oaspeții au avut o 
puternică revenire, reușind să ega
leze și să obțină victoria. Punctele 
învingătorilor au fost marcate de 
Georgescu (min. 41 și 80) și Bii- 
kossy (min. 87), iar ale Metalului 
de Hașotă (min. 31) și Cojocarii 
(min. 44). Cei mai buni jucători au 
fost: Bodo, Gref, Virgil (Progre
sul), și Marinescu, Bercea, Kneip 
(Metalul). A arbitrat bine Al. Io- 
nescu (PIoești).

AL. DINCA

m., ratat de Macri. Autorii goluri
lor: Zeană (min. 3, 43, 47, 63). Că
lin (min. 16 din 11 m.), Olaru (min. 
37, 58), respectiv Asan (min. 19, 
55) și Costel (min. 20).

Jocul a satisfăcut numai în par
te; a avut perioade cu faze intere
sante, frumoase, dar și multe de că
dere, de acalmie. La acest aspect 
au contribuit ambele echipe care au 
făcut greșeli în apărare (mai ales 
portarii) — ceea ce a contribuit la 
proporțiile scorului —, iar în atac 
au jucat inconstant, mai ales Meta
lul. Locomotiva, în general, a jucat 
mai bine și a meritat victoria. Peste 
nivelul celorlalți jucători s-au ridi
cat Zeană, Langa, Vărzan, Călin 
(L.), Asan, Dumitrașcu, Calotă 
(Met.). Arbitrul J. Petrescu a con
dus mulțumitor, dar îi reproșăm a- 
cordarea cu multă ușurință a celor 
două lovituri de 11 m.

P. GAȚU 
CLASAMENTUL SERIEI I

joc restanță în seria a III-a: Flacăra 
1 Mal — Dlnamo Bacău.

Locomot. Buc. 14 11 3 0 43:11 25
Met. Uz. Tr. O. St. 14 8 2 4 23:14 18
Progres. Sibiu. 14 7 2 5 18:14 16
Știința Buc. 13 6 3 4 17:17 15
Dinamo 6 Buc. 14 5 4 5 15:15 14
Progresul Buc. 14 6 2 6 25:26 14
Locom. Craiova 14 5 3 G 11:19 13
Loc. T. Severin 13 5 2 6 16:18 12
Metalul București 14 5 2 7 16:26 12
Știința Craiova 14 4 3 7 15:19 11
Flacăra Moreni M 5 1 8 17:23 11
Fl. roșie Sf. Gh. 14 4 2 8 9:18 10
Met. St. R. O. St. 14 3 3 8 11:16 9

Astăzi la PIoești. se diispută un alt

•••-----------------------

mici și fa» merii ul sătesc. In zF 
fara scopului lor propagandistic, 
aceste întâlniri pat folosi foarte 
bwie ca etape de pregătire și ca> 
prilej de încerca re sau verif icare 
a unor etemente tiinere. Aseme
nea^ întîlniri și-au planificat, de 
pildă, echipa C.C.A. — care va 
întreprinde un turneu în Moldova 
și Fl. roșie Arad — care va sus-i 
ține jocuri amicale la Oraștfe, 
Tîroăvemi, Hunedoara etc.

DUMINICA IN CAPITALA '
STADIONUL GIULEȘTI, ora 9.30; 

Progreaul București — Locomotiva 
București (eat. B); ora 17: știința 
București — Locomotiva T. Severin 
(cat. B).

TEREN DINAMO OBOR, ora 17: 
Dlnamo 6 București — Locomotiva 
Craiova (cat. B).

STADIONUL DINAMO, ora 11.30: 
Ttn. Din. n București — Dinamo 
Galați (Jun.).

TEREN LAMINORUL, ora 9: Fia-: 
căra București — Tin Din. 1 Bucu
rești (Jun.).

TEREN PROGRESUL FB, ora 9: 
Progresul CPCS București — Progre-, 
sul FB București (jun ).



C. Dumitrescu și
Etapa a IlI-a, desfășurată ieri 

pe șoseaua Pitești, a fost carac
terizată prin rapiditate. Și, în 
adevăr, de-a lungul celor 150 km. 
a fost i*n permanent iureș. Cu 
toate acțiunile întreprinse de ci
cliștii diferitelor formații, pkitonwl 
s-a menținut compact peste 100 
km.

Dar, să lăsăm cifrele să vor
bească : 20 km, sînt parcurși în 
30 minute, 40 km. într.o oră, iar 
60 km. în 90 minute. Deci, media 
orară de 40 km. se menține în 
mod constant.

La punctul de întoarcere, din
colo de Găești, înregistrăm ur
mătoarea trecere : Ștefan Ionescu, 
iar la 150 m., un pluton de pes
te 60 de alergători. Timp : 1 h53. 
Media orară: 39,822 km, pe
75 km.

Trec cîțiva kilometri și din plu
tonul regrupat, fug I. Hora, D. 
Munteanu, Șt. Ionescu ' și V. Co- 
ciumian. Tentativa eșuează însă 
după puțin timp. O altă evadare: 
Țupa, Hora, Munteanu și Șt. Io
nescu nu durează nici ea prea 
mult. Apoi, Ion Vasile își încear
că șansa de unul singur, dar are 
aceeași soartă. La fel Se întîm- 
plă și cu Mihăilă, plecat singur 
din pluton. Hotărît lucru: orice 
încercare este greu de tradus în 
fapt căci nici evadarea în doi : 
I Constantinescu, C. Dumitrescu, 
■nu izbutește.

Ne apropiem de Titu Cicliștii 
incetiinează cadența, își scot din 
buzunarele tricourilor cîte o mică 
gustare și sorb din bidoanele cu 
apă proaspătă pe care le-au pri
mit de la antrenorii respectivi. Se 
pare că, pînă în cele din urmă,

Campionatul motociclist de regularitate 
rezistentă și turism

ORAȘUL STALIN. (Prin tele
fon de la trimisul nostru). — E- 
tapa a IlI-a a campionatului moto- 
ciclist de regularitate și rezistență 
s-a desfășurat pe ruta Orașul 
Stalin-Bran-Podul Dîmbovicioarei- 
MaH cu Fiori—Fiemii—Sinaia—Vă
lenii de Munte—Pasul Bratocea— 
Orașul Stalin și a fost deosebit de 
grea. Intr-adevăr, concurenții au 
fost nevoiți să meargă în cea mai 
mare parte a etapei pe drumuri de 
munte, care erau foarte dificile. 
Cu toate acestea, mediile orare au 
fost de 40, 45 și peste 45 km. pe 
oră.

Clasamentul general după etapa 
a HI-a are următoarea înfățișare: 
I—9. — C. Radovici (Metalul), T. 
Popa (Dinamo), Al. Lăzărescu 
(C.C.A.), Vasile Szabo (Dinamo), 
Gh. Ion (C.C.A.), L. Szabo (Dina
mo), Barbu Predescu (Metalul), 
Mircea Cernescu (Dinamo) și Pop 
Mihai (Dinamo) 0 puncte; 10—11. 
— D. Dumitrache (C.C.A.) șî I. 
Kerestesz (Dinamo) 1 punct; 12. 
I. Popa (Dinamo) 3 puncte; 13. 
Nicu Ștefan (Voința) 12 puncte; 
14—15. — Venera Vasilescu (Di
namo) și Gh. Stoleru (Dinamo) 13 
puncte.

Etapa a IV-a a competiției dis
putată pe aceeași rută dar în sens 
invers a însemnat un examen

întîlnirea de atletism R. Cehoslovacă—R. P. Polonă
BRNO 31 (Agerpres). —
La 30 august a început la Brno 

întîlnirea internațională de atletism 
dintre echipele selecționate ale R. 
Cehoslovace și R.P. Polone. După 
prima zi atleții polonezi conduc cu 
57,5-56,5 puncte la băieți, 31-24 la 
fete

Cehoslovacul Janecek a cîștigat 
proba de 100 m. plat în 10“6'10, iar 
la suliță a învins campionul euro
pean I. Sidlo (R. P. Polonă) cu 
79,05 m. Atletul polonez Rut a sta

Bogată participare
la campionatele internaționale de atletism ale R.P.R.

in zilele de 1, 2 și 3 octombrie, 
pe stadionul Republicii din Capi
tală se va desfășura cea de a 8-a 
ediție a campionatelor internațio
nale de atletism ale R.P.R.

La această tradițională competi
ție atletică care a intrat în calen
darul marilor manifestări sportive 
europene și-au anunțat pînă acum

„Cursa Victoriei”

C.C.A. I au cîșfigat etapa a !ll-a

Prin Găești, plutonul compact trece in iureș

vom asista la o masivă sosire In 
bloc fără ca nimic deosebit (afară 
de media orară ridicată) să se fi 
produs. Insă, la intrarea în co
muna Lungulețu, plutonul începe 
să se agite. Observăm în depăr
tare, în fața plutonului, un tricou 
roșu. Nu putem distinge cine e 
și nici nu putem depăși cu ma
șina plutonul care masează șo
seaua. Un motociclist de legătură 
ne aduce vestea că „fugarul" este 
C. Dumitrescu (C.CA. I). Sîn- 
t< ti la 30 km. de sosire. In sfîr- 
și., reușim să trecem de pluton 
și-l ajungem pe Dumitrescu, care 
are un avans de aproape 2 km. 
Cei de la C.C.A., instalați în frun
tea plutonului, caută să favori- 

greu pentru participanți, fiindcă 
odată cu coborîrea Muntelui Pădu- 
chiosu s-a abătut asupra traseului 
o furtună cu rupere de nori. In
tr-adevăr, faptul că șoseaua a fost 
inundată a avut drept consecință 
numeroase pene ale instalațiilor 
electrice. De altfel, din această 
cauză C. Radovici (Metalul), Tu
dor Popa (Dinamo) și Gh. Gali și 
I. Roșu au fost nevoiți să abando
neze.

Cu toate acestea, mulți dintre 
concurenți au terminat traseul 
conform mediilor fixate de organi
zatori, iar 12 dintre ei au reușit 
să ajungă la Orașul Stalin fără 
penalizări. In afară de fruntași, au 
mai sosit fără penalizări (după 
calculele noastre) Venera Vasiles
cu, Margareta Unghi și Ștelan 
Murgu.

Astăzi este zi de odihnă. Etapa 
următoare — a V-a — are loc 
mîine pe traseul Orașul Stalin — 
Feldioara — Atid — Praid — Bu- 
ciu — Gheorghieni— Cheile Bica- 
zului — Piatra Neamț — Bacău 
— Onești—Tg. Săcuesc — Orașul 
Stalin. Traseul total măsoară: 560 
km., concurenții fiind astfel obli
gați să alerge necontenit circa 
15—16 ore.

GH. ȘTEFĂNESCU

bilit un nou record al țării sale la 
aruncarea ciocanului cu 60,29 m.

Iată alte rezultate tehnice înre
gistrate :

Bărbați: 5090 m. plat: Zatopek 
(R. Cehoslovacă) 14’07“6',10, 400 m. 
plat: Makomaski (R.P. Polonă) 
47“7/10 (nou record polonez), 1500 
m. plat: Chromik (R.P. Polonă) 
3’45“, prăjină: Adamczik (R.P. Po
lonă) 4,30 m.; înălțime: Kovar (R. 
Cehoslovacă) 2 m.; 110 m. garduri: 
Veselsky (R. Cehoslovacă) I4“6/10.

participarea un înseninat număr de 
atleți și atlete din Angiia, Austria, 
Belgia, R. P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, R. P. F. Iugoslavia, R. P. 
Polonă, Islanda, Luxemburg, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

(Agerpres) 

zeze evadarea. Dar, tinerii de la 
Dinamo București și Orașul Stalin 
nu se lasă înșelați și organizează 
o frumoasă morișcă în fruntea plu
tonului.

Asistăm la o dîrză cursă de 
urmărire: 60 contra 1. Distanța 
începe să scadă. 1500 m., 1200, 
apoi 1000... Dumitrescu, încleștat 
pe ghidon, face eforturi serioase 
și privește deseori îngrijorat în 
urmă. Plutonul continuă să se 
apropie... Mai sînt doar 5 km. 
pînă la sosire și plutonul este 
acum la 500 m. Emoție evidentă 
în caravană. Va rezista, sau va fi 
ajuns? Dar, Dumitrescu își adu
nă ultimele resurse și continuă 
alergarea cu aceeași todîrjire. 
Iată și Calea Griviței, liniile de 
tramvai, și, apoi, deasupra stră
zii, placarda indicatoare: „Sosi
re"...

In clipa cînd Dumitrescu trece 
linia de sosire, aplaudat de spec
tatori, grosul plutonului nu mai 
are nici 300 metri și angajează 
sprintul final, pe care-1 cîștigă 
I. ConstamAinescu (C.C.A. I), ur
mat de D. Țupa (C.C.A. I), A. 
Selaru și Gabriel Dumitrescu, de 
la Dinamo București. Invingăto. 
rul a parcurs 150 km. în 3h49,30 
Media orară 39,215 km. Pe echi
pe, primul loc a fost ocupat de 
echipa C.C.A. I, urmată de Dina
mo București. In clasamentul ge. 
ncral, individual și pe echipe, nu 
a survenit nici o modificare im
portantă.

Astăzi se aleargă etapa a IV-a, 
80 km. cu plecări individuale. 
Plecarea la ora 13, de la C.C.A., 
iar startul efectiv la ora 14 de 
la km. 10 pe șoseaua Urziceni, 
unde va avea loc și sosirea.

EMIL IENCEC

S Turui ciclist al R. D. Germane 
se va desfășura între 4 și 11 septem
brie pe un traseu lung de 1255 km., 
împărțit în șapte etape. La această 
competiție vor participa 18 echipe 
din R.D Germană.

g Răspu.nzînd unei invitații de a 
participa la cursa de automobile 
iJtege-Roma-JLiege (5097 km.) forurile 
sportive din R. Cehoslovacă au a- 
nunțat că la această cursă ei vor 
lua startul pe automobile de fabrica
ție cehoslovacă ,,Skoda-440”.

H Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat la Budapesta campionatele 
de înot pentru juniori ale R.P. Un
gare. Iată cîteva rezultate: juniori: 
108 m. liber: Dobay 59,2; 109 m. spa
te: Magyar 1:05,8; 200 m. liber: Acs 
2:14.1; junioare: 100 m. spate: Pajor 
1:15.2 (record); 100 m. liber: Ordogh 
1:08,2; 200 m. fluture: Szekely Rips
zima 2:59,7 $

‘ $
a La campionatele de înot ale 

Germaniei occidentale s-au înregis
trat cîteva rezultate mai bune. Iată 
cîteva din 'acestea: 200 m. liber:
Kohler 2:11,3; 200 m. fluture: Mesei 
2:34,4; 100 m. liber: Voell 58,1; 400 m. 
liber: Kohler 4:42,6; 100 m. liber fe
mei: Klomp 1:07,2; 100 m. spate fe
mei: Schmidt 1:16,0; 1500 m. liber: 
Fiiger 19:19,2.

g Pe terenurile de tenis de la Fo
rest Hills s-a desfășurat întîlnirea 
de tenis pentru finala Cupei Davis 
dintre echipele S.U.A. și Australiei. 
Cîștigînd primele două partide de 
simplu și partida de dublu, echipa 
Australiei și-a adjudecat celebrul 
trofeu.

K întîlnirea dintre reprezentativele 
feminine de înot ale Franței și Bel
giei s-a terminat cu victoria echipei 
franceze cu scorul de 55—30.

Victoria în meciul de polo dintre 
reprezentativele celor două țări le-a 
revenit francezilor cu 3—2 (2—1).

h Congresul Federației Internațio
nale de Gimnastică va avea Ioc între

Turneu! international de natatie de la Budapesta
Sîmbătă și duminică se va des

fășura la Budapesta un mare con
curs liinternațional de natație. La 
Întrecerile care se vor organiza 
pe insula Margareta au fost invi
tați o serie de înotători renumiți 
din Europa: Olanda, R.P.R., Ger
mania occidentală și R. D. Ger
mană, Printre cei invitați se nu
mără recordmana mondială la 100 
m. fluture, olandieaa Voorbij, com
patrioata ei M. Kok, — care a 
deținut multă vreme recordul 
mondial a>l acestei probe. Printre 
celelalte înotătoare olandeze se 
numără Balkenede, de Korte. Bru
ins, concurente consacrate în na- 
tația mondială.

Din R.P.R. au fost Invitați A. 
Popescu, H. Bock și F. Heitz. A. 
Popescu fiind indisponibil, țara 
noastră va fi reprezentată de H.

---------------------------------------------- .egtjr------------

Intensă activitate 
a sportivilor romîni,

In cursul acestei luni, sportivii 
romîni vor avea o bogată activi
tate internațională. La 18 septem
brie va avea loc o triplă întîlnire 
prietenească de fotbal între echi
pele reprezentative ale R. P. R. și 
R. D. Germane. La București pe 
stadionul „23 August" se vor dis
puta jocurile dintre echipele A și 
de juniori, jar la Berlin întîlnirea 
dintre echipeie secunde ale celor 
două țări. Echipa de fotbal a 
R. P. R. va susține apoi o nouă și 
interesantă întîlnire cu echipa re
prezentativă a Belgiei. Jocul se va 
disputa la 28 septembrie la Bucu
rești.

Sîmbătă 3 și duminică 4 sep
tembrie va avea loc ia Stalinogrod 
meciul triunghiular de atletism 
dintre echipele de juniori ale R. 
Cehoslovace, R. P. Polone și R.P.R. 
Un mare interes stîrnește întîlnirea 
internațională de atletism dintre 
echipele selecționate de juniori ale 
U.R.S.S. și R.P.R. care va avea loc

BRONȘTEIN CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ 
IN TURNEUL DE ȘAH DE LA GOTEBORG

Goteborg 30 (Agerpres). — In 
runda a lX-a a turneului interzo. 
nai de șah de la Goteborg, in 
centrul atenției spectatorilor s.a 
situat partida dintre marii maeștri 
sovietici Bronș'em și GheWer. La 
mutarea 13-a, Gheîler n-a sezisai 
o combinație simplă care i-a per
mis Iui Bromștein să cîștige dama 
și un'pion, pentru turn și cal. 
Bronștein a condus cu precizie 
atacul, astfel că la mutarea 23 
Gheller s-a recunoscut învins.

4 și e septembrie la Parts. Cil acest 
prilej se va hotărî, printre altele, ora
șul care va găzdui campionatele mon
diale de gimnastică din 1958

E Recent în orașul Mainz (Germania 
occidentală) s-au disputat campiona
tele de atletism ale Republicii Fede
rale Germane. Iată rezultatele înre
gistrate: Bărbați 100 m. Fiitterer 10,4, 
Germar 10.4; 200 m.: Kaufman21,4,Fu- 
tterer 21,4;'400 m.: Haas 47,2, Blummel 
47,6 Geister 47,8; 10.000 m.: Hănsch 30: 
42.0; 800 m.: Liell 1:50,0, Stracke 1:50,7, 
Dohrow 1:50,7 1500 m,: Lueg 3:44,4, 
Lawrenz 3:44,6; 5000 m.: Schade 14:11,6 
3900 m. obstacole: Thumm 3:55.2; lungi
me: Krilger 7,55 m., Richter 7,51; 110 
m. garduri: Steines 14,7; 400 m. gar
duri: Fischer 52,7 Moller- 52,7; 4x100 m.: 
S. C. Karlsruhe 40.8; 4x400 m.: Kre
feld 3:15,6; ciocan: Storch 59,67 m.; 
greutate: Wegmann 16,02; Disc: Noack 
43,80 m.; înălțime: Jensa 1,90 m.; Pră
jină: Schneider 4,20 m.; triplu salt: 
Strochschneider 15,31; suliță: Will 72,64 
m., Rieder 70,39 m. Decatlon: Klick 
6154 p. FEMEI: 100 m.: Sander 12,3; 
200 m.: Bohmer 24,9; 800 m.: Schiller 
2:15,4; 80 m.î garduri: Gastl 11.1, San
der 11,1; înălțime: Lorberg 1,60 m. Su
liță: Brommel 47,83. Lungime: Tumpf 
5,83. Greutate: Lafrenz 14.23. Disc: 
Werner 46,19 m.; 4x100 m.: 'Frankfurt 
47,9, Pentatlon: Sturm 4446 pte.

B Membrii Federației Internaționale 
de Șah, care s-au întrunit recent Ia 
Goteborg au hotărît ca întrecerile 
pentru campionatul mondial de șah 
pe echipe să aibă loc la Moscova în 
luna septembrie 1956.

înaintea începerii campionatelor 
mondiale de ciclism, în cursul unei 
reuniuni care a avut Ioc pe pista 
velodromului din Milano, ciclistul a- 
mator Pietro Chiesa (Italia) a stabi
lit un nou record mondial în proba 
de 1 km. lansat. El a realizat pe a- 
ceastă distanță timpul de l’O3”4/10. 
Performanța sa este superioară recor
dului mondial de amatori deținut de 
ciclistul sovietic Vargaskin (1’06”) și 

Bock și F. Heitz. Dm R.D.G. vor 
fi prezenți Fritsche (la probele de 
bras) și înotătoarea Schneider 
care va concura la proba de 100 
m. spate. In afară de aceștia, R. 
D. G. va fi reprezentată de Bcuer 
și Buhre (fluture) și Reich (la 
probele d: viteză). Din Germania 
accidentală vor participa : von 
Netz și Voell (la probele die vite
ză), Fiigger (400 m. și 1500 m.), 
Helga Schmidt (la probele de vi
teză) și săritorul Hampel.

Irt afară de acești înotători vor 
concura și valoroșii concurenți 
maghiari. Printre aceștia se vor 
număra Szbke Kato, Szekely Ev a 
și Szekely Ripszimn, înotătorii 
Nyeki, Kâdas, Magyar, Csordăs 
etc. Este posibilă reintrarea lui 
Tutnpek — care a fost indisponi
bil mai multă vreme.

septembrie
internațională

in luna
în Capitală în zilele de 17 și 18 
septembrie pe stadionul Republicii. 
La 10 septembrie, călăreții romîni 
vor participa ia un mare concurs 
internațional Ia Belgrad.

La 25 septembrie, capitala noas
tră va găzdui întîlnirea internațio
nală de scrimă dintre echipele 
R. P. R. și Austriei, iar la sfîrșitul 
lunii, doi dintre cei mai buni șa
hiști romîni vor pleca la Berlin 
pentru a participa la campionatul 
internațional al R. D. Germane, 
unde vor fi prezenți șahiști din 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară și alte țări.

Cel mai mare eveniment sportiv 
al acestei luni îl constituie campio
natele europene de tir pentru băr
bați, femei și juniori. Intre 11 și 
18 septembrie, cei mai buni trăgă
tori din 23 țări își vor disputa vic
toria pe elegantul poligon de ia 
Tunari din apropierea Capitalei.

(Agerpres)

Intr-o variantă a apărării 
Griinfeld, Furierer a lam&at uai 
atac puternic pe aripa regelui în 
partida cu Filip. In fața matului 
imparabil, Filip a cedat la muta
rea 28.

După o luptă dîrză, partida 
Raibar — Keres s-a terni mat remiză. 
Pachman a cîștigat la Spasski, iar 
Bisguier la Donner. Celelalte par
tide s-au întrerupt.

recordului profesionist al australianu
lui Patersson (1’04”).
• Marți, în nocturnă, la Copen

haga, echipa de fotbal Ț.D.N.A. din 
Sofia a învins o selecționată daneză 
cu scorul de 6-1 (4-1). Unicul punct 
al echipei daneze a fost înscris din- 
tr-o lovitură de 11 m. La meci au 
asistat 10.000 spectatori.
• In cadrul unei reuniuni cicliste 

care a avut loc pe velodromul din 
Tuia, echipa U.R.S.S. a stabilit un 
nou record unional în cursa de ur
mărire (4 km.) realizînd timpul de 
4’47”3/10. Vechiul record era de 
4’49”6/10.

Echipa U.R.S.S. a fost alcătuită din 
Victor Ilin, Boris Tocilin, Vădim 
Bahvaiov și Vladimir Kindiakov.

© Atletul norvegian Audun Boysen 
a stabilit un nou record mondial în 
proba de 1.000 m. cu prilejul unui 
concurs desfășurat marți la Gote- 
borg. Boysen a parcurs, distanța în 
2’19”00. El a fost urmat de Schmidt 
(Germania occidentală) — 2’22”6/10 și 
Gottfridsson (Suedia) — 2’23”7/10.

© In localitatea Kingston (Jamaica), 
în cadrul unui concurs, atletul Stan
ley a parcurs 800 m. în 1:47,6. La su
liță, atletul Miller a aruncat 78,60.

La 30 august, în campionatul 
unional de fotbal s-a înregistrat o 
mare surpriză: echipa ,,Torpedo” 
Moscova a reușit să întreacă puter
nica formație ,.Spartak” Moscova cu 
scorul de 4-3 (1-1). Jocul s-a disputat 
pe stadionul Dinamo, în fața unei 
numeroase asistențe. Infrîngerea echi
pei ,,Spartak” mărește șansele frun
tașei clasamentului, „Dinamo” Mos
cova, care conduce cu 32 puncte 
după 20 de partide. ,.Spartak” și 
„Ț.D.S.A.” au cîte 26 puncte din 18 
jocuri. (Agerpres)

® In pauza meciului de fotbal 
Spartak-Torpedo, disputat la 30 au
gust pe stadionul Dinamo, s-a aler
gat o cursă de 2.000 m. la care au 
luat parte cei mai buni atleți sovie
tici. Pe primul Ioc s-a clasat maes
trul sportului Vladimir Okorokov cu 
timpul de 5’9”8/10 (nou record al 
U.R.S.S.k
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