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Ieri dimimață au ‘început lucrările Congresului extraordinar al 
Uniunii Internaționale de Tir cu participarea a 25 de delegați re
prezentând 18 federafii din întreaga lume afiliate la U.I.T.

In fotografie un aspect din sala Congresului. (Citiți în pag. 
a IlI-a relatările asupra lucrărilor).

Vom consemna desigur recorduri excepționale”

Călătorind ieri 
i autobusul 

spre poligonul 
drumul îngust care 
pădurea Băneasa, 
aerul proaspăt al

Tunari, pe 
! străbate 

respirînd 
toamnei, admirînd frunzișul ru
giniu și steagurile multicolore 
care împodobesc împrejurimile, 
ne-am gîndit că miile de spec
tatori nelipsiți de pe stadioanele 
„23 August" sau ..Republicii" 
în zilele meciurilor de fotbal, 
n-ar regreta cei 12 km. de drum 
care despart centrul orașului de 
poligon, pentru a fi de față și 
ta un concurs de tir.

N-ar regreta pentru că tirul, 
oricît s-ar părea de ciudat, are 
o poezie a sa, momente emo
ționante și clipe poate la fel de 
încordate ca acelea ctnd porta
rul apără o lovitură de la 11 m. 
sau cînd în ultima secundă a 
unui foc de baschet, este înscris 
coșul victoriei.

Dar. trebuie să asiști la un 
concurs de tir, să-l vezi pe Bog
danov concentrat pînă la epui
zare pentru a nu greși cumva 

‘ vreun foc, ca să înțelegi frumu
sețea mută a acestui sport. Să 
vezi zborul zvîcnit al talerelor 
împroșcate apoi în mii de bu
căți de alicele recordmanului ce
hoslovac Igor Treybal, sau cum 
trăgătorii la armele de calibru 
mare găsesc totdeauna ținta a- 
șezată tocmai la 300 m. și care 
se vede doar ca o pată în zare.

Iar dacă vei sta în spatele 
trăgătorilor de pistol viteză ai 
să numeri fără să vrei, in glnd. 
cu răsuflarea întretăiată, secun
dele în care trăgă'orul trebuie 
să-și trimită în ținte cele cinci 
focuri. Apoi în carnetul deschis 
îți înscrii fiecare punct pe care 
îl indică arbitrul, trecînd de la 
țintă la țintă. Te bucuri ca de 
succesul tău cînd vezi cerculețul 
roșu acoperind centrul țintei. 
Înseamnă că din nou a fost 10.

Iată numai cîteva din imagi
nile unui concurs de tir care la 
început ți se pot părea lipsite 
de interes, dar care în momen
tul cînd începi să le înțelegi
— pentru aceasta nu trebuie să 
tragi 400 din 400 — te atrag și 
te introduc in această lume în 
care răbdarea, stăpînirea. perse
verența și precizia sînt cele mai 
de preț.

De aceea vă invităm ca in a- 
ceste zile să nu țineți seama că 
poligonul nu este chiar atît de 
central ca stadionul Republicii
— nici nu s-ar putea cere așa 
ceva — și lăsînd in urmă cei 
12 km. de drum, să străbateți ca 
și not pădurea în haina ei de 
toamnă atît de bogată în culori, 
poposind pe locurile unde se în
trec cei mai buni trăgători ai 
Europei.

Pe Bogdanov, Kvisberg, Ta
kacs Lenz sau Borisov nu 
văzut 
odată 
Sirbu. 
dopol

Noi participant la prima ediție 
a campionatelor europene de tir au 
sosit în Capitală în cursul zilei de 
ieri și alaltăieri. Pe aeroportul Bă- 
neasa și în Gara de Nord, organi
zatorii întrecerilor i-au întîmpinat 
pe sportivii jugoslavi, maghiari, 
elvețieni și polonezi. In Capitală a 
sosit, de asemenea, șl generalul 

Shafik Abdalla Mahanna vicepreșe
dinte al Uniunii Internaționale de 
Tir, secretar general al federației 
egiptene de tir, secretar al 
lui militar de tir din Egipt 
ne-a declarat:

„De la început mi-am dat 
că în București s-au făcut
tiri deosebite pentru desfășurarea 
în condiții cît mai bune a campio-

clubu-
care

seama
pregă-

natelor. Ultimele retușări vor face 
ca în ziua concursurilor absolut 
fiecare amănunt să fie pus la 
punct. Toate acestea ne bucură în 
mod deosebit pentru că oricine își 
dă seama că la aceste întreceri ia 
parte elita tirului din Europa ast
fel că rezultatele vor fi într-ade- 
văr extraordinare . Nu pot să fac 
precizări in legătură cu participan
ts care au cele mai mari șanse 
pentru că aceasta depinde de for
ma momentană a trăgătorului. Dar 
campionatele naționale desfășurate 
în diferite țări au arătat că cei 
mai mulți participant dețin cea 
mai bună formă a lor. Vom con
semna desigur recorduri excepțio
nale".

Evoluția formației de rugbi a Ca
pitalei noastre in compania echi
pei Cardiff, una dintre cele mai 
redutabile din lume, a stîrnit un 
deosebit interes printre spectatorii 
orașului Cardiff, unde a avut loc 
meciul, în cursul după-amiezii de 
ieri.

Cei peste 55.000 de spectatori 
care au fost prezenți în tribunele 
stadionului Arms Park, din Car
diff. au avut prilejul să. aplaude o 
victoria a formației locale, dar, 
în același timp și acțiunile fru
moase ale echipei bucureștene. Sco
rul de 6—3 (6—0) în favoarea
gazdelor arată valoarea echipei 
engleze, dar și raportul sensibil 
egal de forțe cu reprezentativa Ca
pitalei noastre. Ținînd seama de 
palmaresul impresionant al învin
gătorilor, considerați drept frun
tași ai rugbiului englez (ei dețin 
rezultate favorabile și asupra

echipelor neozeelandeze) ca si
de scorul strins cu care a luat
sfîrșit jocul de ieri, se poate spu
ne că acest rezultat confirmă 
prestigiul, pe care și l-a cîștigat. 
rugbiul nostru pe plan interna
țional.

învingătorii au practicat un joc 
de înaltă valoare tehnică doveditt- 
du-se exceleriți cunoscători ai rug
biului. Ei au avut numeroase mo
mente de superioritate și, ceea ce 
este foarte interesant, au răspuns 
și în repriza a doua atacurilor 
întreprinse de echipa noastră și 
nu au cedat ritmul de joc, situîn- 
du-se pe același plan al pregătirii 
fizice cu selecționata Bucureștiu- 
lui.

Despre echiipa noastră se poate 
spune că nu a dat randamentul 
obișnuit. Intr-adfevăr, jocul romî- 
nilor nu a mai avut aceeași vigu- 
rozitate, ca în întîlnirea cu Swan
sea In special în prima repriză 
bucureștenii nu ău forțat de loc 
nota, asteptînd să decidă rezulta
tul In favoarea lor în partea a 
doua a meciului. Replica neaștep
tată a englezilor și mai ales con 
diția lor fizică corespunzătoare au 
împiedicat pe romîni să cîștige.

Cîteva cuvinte trebuie spuse 
și despre arbitrul D. C. Joynstone, 
care a comis numeroase erori, 
dintre care unele ne-au dezavan
tajat net. Astfel, lovitura de pe
deapsă dictată împotriva forma
ției Bucureștâului pe motiv că Pîr- 
călăbescu se afla afară dim Joc 
nu a fost justificată, iar lovitura 
de pedeapsă din care bucureștenii 
au realizat oele trei puncte, tre
buia în mod just să fie înlocuită 
prin acordarea unei încercări de 
penalizare, întrucit Moraru, care 
scăpase singur și bătuse peste 
fundașul advers a fost obstrucțio- 
nat de mai mulți adversari și îm
piedicat astfel să înscrie. Arbitrul 
a mai comis și alte erori în timpul 
desfășurării jocului.

Iată acum cîteva faze dintre 
cele mai importante și în urma 
cărora s-a realizat scorul.

Meciul a început într-o alură

extrem de vie și ambele forma{iii 
se fac remarcate prin atacuri șii 
contra atacuri de o rară frurnu-'- 
șețe. Publicul apreciază calitatea; 
jocului și aplaudă la scenă des
chisă pe rugbiștii celor douâi 
echipe. Baloanele din grămadă se; 
împart în mod egal, cu toate cat 
gazdele au o înaintare foarte ma
sivă care joacă excelent Scorul 
este deschis în min. 23, cînd en
glezii atacă pe partea închisă.. 
Jumătatea la deschidere bate ușor 
peste fundașul Penciu, care ezită» 
și Richards prinde balonul pe- 
care-1 pasează lui Murphy vizi
bil „înainte". Arbitrul nu sanc
ționează însă și Murphy marchea-t 
ză în colț: 3—0 pentru Cardiff.

Urmează o perioadă de dom**-  
nare a formației Bucureștiulu’, dar- 
fără ca rezultatul să se modifice.. 
Dimpotrivă, cei care înscriu sînt: 
jucătorii de la Cardiff. Ei transfor-1- 
mă o lovitură de pedeapsă prin-' 
Llewellyl în împrejurările pe- 
care le-am arătat la început: 6—0 
pentru Cardiff.

In repriza secundă bucureștenii 
întreprind numeroase atacuri, dac 
gazdele se apără cu dîrzenie.-. 
Pînă spre sfîrșitul meciului scoruT 
nu poate fi schimbat. In sfîrșit,. 
mai înainte ca arbitrul să ftuiere- 
terminarea întîlnirii V. Moraru 
are o acțiune pe partea închisă și 
bate peste fundaș. E| este apoF 
obstruction^ vizibil si arbitrul a— 
cordă lovitură de nedeapsă în fa
voarea romînilor. Penciu transfor-» 
mă și scorul este acum 6—3 pen
tru Cardiff. Sfîrșitul partidei găJ 
sește echipa Bucureșffiu.lui în atac.- 

_S-au remarcat în echipa noasJ 
fră: Penciu, Moraru, Titi Tonescu, 
Pîrcălăbescu. Emil Dumitrescu și 
SocUflescu. Formația nrezen+'+ă 
rfe bucureșteni a fost următoa-ea: 
Penciu. Veluda. Nanu Radu. ItU 
Ion, Chiriac, D. lonescu. Dobre, 
Moraru. E. Dumitrescu. Picu Mai 
rinache. Mia din. Pîrcălăbescu. So> 
culescu și Luric.

Jocul gazdelor a fost pe alocuri 
foarte dur. Rugbiștii romîni nu au 
folosit. ca de obicei linia de trei 
sferturi, preferind un joc mal va
riat pe toate compartimentele, că
ruia gazdele i-au putut fac„ fată 
cu succes datorită rutinei lor.

De remarcat faptul că romînil 
au fost primiți în mod foarte căl
duros de locuitorii orașului Car
diff Ajutorul de primar din 
localitate a organizat în onoarea 
sportivilor romîni o recepție. 
Luînd cuvîntul cu acest prilej, ajip 
torul de primar din Cardiff a ros
tit cuvinte frumoase la adresa 
delegației romînești exprimînd do
rința locuitorilor orașului de a 
cunoaște poporul nostru și de a 
întreține cu el legături amicale, în 
scopul întăririi păcii în Rime.

Finalele campionatelor republicane individuale de atletism 
la Clujpe anul * ■1955 încep mîine

i-ați 
decît în fotografii și nici- 
nu i-ați aplaudat pe losif 

pe Gheorghe Lichiar- 
sau pe ludith Moscu.

Aveți această ocazie acum, cu 
prețul unui mic efort șl cu răs- 

j plata unei mari satisfacții...
L------------ ----- -

Olujul, unul din orașele țării 
noastre de numele căruia se leagă 
atîtea și atiteg concursuri de at
letism. atîtea și atîtea recorduri 
republicane și rezultate de valoare, 
a fost ales în acest an ca loc de 
desfășurare a celei mai impor
tante competiții interne a atletis
mului nostru : întrecerile finade ale 
campionatelor 
duale pe amrf 1955.

An de an, " '
ditiomile competiții ani 
un succes tot mai mare, atît din 
punct de vedere organizatoric, cît 
și din punct de vedere al rezulta
telor tehnice, înregistrate la fie
care probă în • parte. Desfășurarea 
întrecerilor finale din ultimii ani 
a evidențiat accentuatul progres al 
rezultatelor obținute, nu numai de 
cîștigătorii probelor," dar și de cei 
clasați pe locurile următoare. Lu
crul acesta explică în bună par
te echilib’ul în rezultate la care 
s-a ajuns în acești ani, spre deo
sebire de alți ani, în care ,cîști
gătorii celor mai multe probe 
erau separați de restul conouren- 
filor de multe zecimi, secunde 
sau centimetri. Existînd acest e- 
chilibru a.1 rezultatelor, nu este 
de loc greu de presupus că pentru 
ocuparea primului loc concurează 
cu ș 
mulți 
într-o luptă deosebit de 
pentru cucerirea titlului de 
cinste, acela de campion de 
tism al țării noastre.

Anul acesta, titlurile de

republicane mdivi-

finalele acestei tra- 
cunoscut

șanse aproximativ egale mai 
i concu-enți, care se întrec 

dîrză 
mare 
atle-

cam-

pioni vn- fi 
buni atleți ... ,
sportului și de cei clasificați în 
categoria I. In afara acestora, 
comisia centrală de atletism a 
mai invitat șj o serie de_ tineri 
atleți ale căror rezultate nu în- 
depilinesc încă normele de clasi
ficare pentru categoria I. sau de 
maestru al sportului, dar care, 
în acest an, în diversele concur
suri cu caracter intern și interna
țional, au avut comportări exce
lente, obținînd rezultate promiță
toare. Astrel, vor lua startul în 
diverse probe din cadrul aceste- 
campionate, mai mulți dintre ti
nerii noștri at'ețj care au parti
cipat la meciul triunghiular de 
juniori R.P. Polonă-R. Cehoslova- 
că-R.P. Romînă. Ținînd seama de 
rezultatele înregistrate de aceștia 
în cadrul concursului de la Cra
covia, este așteptată cu mult in
teres evoluția tinerilor : Zoltan 
Vamos (a alergat 800 m. în 
1:53,9), Mircea Ursae (14,6 sec. 
pe garduri de 91,4 cm.), Iulius 
Iordan (67,26 m. la suliță), etc. 
pe care spectatorii clujeni au o- 
cazia să-i vadă întrecîndu-se cu 
atleți} consacrați ai probelor res
pective. Cu același interes este 
așteptată — printre altele — și 
desfășura'ea probei de aruncare a 
greutății femei, la care întrece
rea dintre Ana Roth, Melania 
Velicu. Erika Scherer, Alexandrina 
Tănase anunță stabilirea unui 
nou record.

înaintea campionatelor care în-

disputate de cei mal 
ai țării, maeștri ai

cep mîine pe stadionul „Gh .Gheor- 
ghiu-Dej", lista campionilor țării se 
p-ezintă astfel : BARBAȚI : 100 m.: 
Ilarie Măgdaș (Șt.) 11,1; 200 m.: 
I. Măgdaș (Șt.) 22,3; 400 m.: 
Ilie Savel (Din.) 48,7; 800 m.: 
Dumitru Bîrdău (Din.) 1:56,1 ; 
1.500 m.: Ferd. Moscovici (Prog.) 
3 :59,6 ;5.000 m.: Ferd. Moscovici 
(Prog.) 15:14,8:10.000 m. O. Gre. 
cescu (Din.) 31 :29,6 ; 110 m. g.: 
Ion Opriș (Din.) 14.9 ; 200 m. g.: 
Ion Opriș (Din.) 25.5:400 m. g.: 
Ilie Saved (~ "" “— '
«bst. : Grig. Cojocaru 
9:07,4; 4X100
42 6; ....
4+34-2+100 m. 
4X1.500 m.:

(Din.) 53,5:3.000 m. 
(Șt.)

Dinamo 
4X400 rn. : Știința 3 : 20,0 ;

: Știința 1:55,8: 
Dinamo 16:22,6; 

lungime: Sorin Ion (C.C.A.), 7,05 ; 
triplu : Virg. Zăvădescu (C.C.A.) 
14,78 ;tnălțiwe : Ion Soter (C.C.A.) 
1,94 ; prăjină.- M. Dumitrescu 
(C.C.A.) 4.00; greutate: Gabriel 
Georgescu (Șt.) 15.29 ; disc : Romeo 
Coveianu (C,C.A.) 45,48 ;suliță : 
A. Efemeter (Din.) 68,32 ;ciocan : 
C. Dumitru (Loc.) 55,02; FEMEI 
100 m.: Alexandra Sicoe (Șt.) 
13,1 ; 200 m.: Alex. Sicoe (Șt.) 
25,5; 400 m. : Ftorica Dumitru 
(Loc.) 60.0: 800 m : Edith Treybal 
(Prog.) 2:18.3; 80 m. 
Jung 
Grosu 
landa 
taie : 
disc :
suliță ; Gabriela Stoica (Fl. r.) 40,39; 
4X100 m.; Locomotiva 50 5 ; 
4+3+2+100 m.: Locomotiva 2:19.4

m.:

g.: Liana 
(Șt.) 12,1 Jungime-. Sanda
(Din.) 5,34: înălțime -. Io- 

Balaș (C.G.A.) 1,60; greu- 
Ana Roth (Met.) 13,07 ; 
Lia Manoliu (Șt.) 44,00 ;

„VUI |»U

De curînd a fost înființat Ofi- 
ohil național de turism „Carpați" 
care se va ocupa de organizarea 
activității turistice internaționale 
în țara noastră.

Oficiul național de turism „Car
pați" va organiza schimburi de 
turiști cu toate țările, vizitarea 
țării noastre în grupuri sau indi
vidual în scop turistic, sau pentru 
utilizarea stațiunilor balneo-clima- 
terice, precum și organizarea de 
călătorii în străinătate ale turiș
tilor romîni în grupuri sau indi
vidual. In acest scop. Oficiul na
țional de turism „Carpați" va 
duce tratative și va încheia con
tracte și convenții cu birourile de 
voiai și organizațiile turistice din 
străinătate.

O.N.T. „Carpați" va fi înzes
trat cu toate mijloacele necesare 
pentru a asigura turiștilor străini 
deservirea multilaterală în cele 
mai bune condiții și la prețuri »- 
vantajoase. Sînt în studiu cons
trucția cfe hoteluri și restaurante 
speciale și amenajări în localitățile 
turistice cunoscute de la munte 
sau de la Marea Neagră Noua 
organizație turistică va fi înzes
trată de asemenea cu un parc de 
autoturisme și autobuse.

In prezent se duc tratative cu 
cîteva societăți de turism de peste 
hotare nentru organizarea unul 
schimb de turiști și venirea unor 
grururi de turiști străini î-n țara 
noastră.

Activitatea Oficiului național de 
turism „Carpați" va contrîbti! la 
întărirea legăturilor prietenești cu 
toate țările.

(Agenpres)



Călăreții și motocicliștii romîni 
susțin noi întâlniri internaționale

După desfășurarea Spartachiadei sindicale de atletism din acest
r ■ MARȚI seara a părăsit Capi
tala un lot de călăreți romîni, care 
vor reprezenta țara noastră în 
concursul internațional de călărie 
(obstacole) ce se va desfășura la 
Belgrad între 10 și 19 septembrie. 
Lotul este compus din maeștrii 
sportului Mihai Timu și Gheorghe 
Antohi, Dumitru Velicu, Gh. Ghi- 
țuran și Recer Oscar. Antrenori : 
Gh.Niculescu și C. Zahei. Lotul 
este însoțit de N. Balaș, medic 
veterinar. Conducătorul lotului este 
tov. Chiose Vanghele. In concursul 
de la Belgrad vor evolua cei mai 
buni cai ai noștri și anume: Troi
ca, Galon, Mindir, Bolero, Avrig, 
Fildeș, Nor, Odobești, Tosca și 
Pîrlog.

Mîine încep finalele campionatelor republicane 
la natație

Cei mai buni înotători și cele 
mai bune înotătoare din țară vor 
fi prezenți timp de trei zile (vi
neri, sîmbătă și duminică) la star
tul celei mâi importante competi
ții cu caracter intern: campionatele 
de înot individual și pe echipe de 
asociații ale R.P.R.

Printre numeroșii participanți la 
întreceri se află maestrul sporîîilui 
Alexandru Popescu, proaspătul 
cîștigător al probei de 200 m. flu
ture din cadrul jocurilor sportive 
internaționale prietenești din cadrul 
l-estivalului de la Varșovia. De a- 
semenea, vor putea fi urmăriți în 
întreceri spectaculoase: maestrul 
sportului Felix Heitz (C.C.A.), 
H. Bock (G.C.A.) — de curind 
înapoiați de la Budapesta, unde 
au participat la un mare concurs

Aspecte din campionatul categoriei B
Cu victoria netă, obținută marți asupra echipei Dinamo din 

Galați, liderul seriei a IlI-a a categoriei B, Dinamo Bacău, și-a 
consolidat sensibil poziția din clasament fiind, alături de Locomo
tiva București, a doua echipă care candidează cu șanse categorice la 
un loc în categoria A Marți, după o repriză oarecum egală, în cursul 
căreia Dinamo Galați a opus o vie rezistență, apărîndu-se cu opt 
oameni, Dinamo Bacău a avut jocul la dispoziție, în repriza a 
doua cînd a și marcat patru goluri, prin Crețea (min. 50 — din 
11 m.), din nou Crețea (min. 51), Oaidă (min. 53) și David (min. 
77) stabilind scorul final de 4—0 (0—0). In acest joc — după cum 
ne-a relatat corespondentul nostru G. Mosary — Dinamo Bacău 
s-a comportat mai slab ca de obicei, resimțindu-se în urma efortu
rilor din meciul cu Dinamo Russe (R.P. Bulgaria), pe care l-a 
susținut duminică.
■ Dacă situația din fruntea ce

lor trei clasamente este oarecum 
clarificată (doar în seria a Il-a 
Progresul Oradea are un avantaj 
destul de mic asupra celei de a 
doua clasate). în schimb, s-a în
tețit lupta din „coada” clasamen
telor, unde în prezent se desfă
șoară o „bătălie” înverșunată pen
tru evitarea zonei de retrogradare. 
Faptul că echipele sînt despărțite 
prin diferențe minime de puncte și 
că 8 echipe în seria I, 7 în a doua 
și 8 în a treia sînt grupate pe 
spații mici, de 5, 6 și — respectiv 
— 6 puncte, face dificil un pro
nostic asupra rezultatului final al 
acestei, „bătălii”. In orice caz, în 
această situație, o răsturnare de 
poziții este posibilă după fiecare 
etapă șl numai echipele care vor 
fi mai bine pregătite și mai calme 
vor reuși să evite, pînă la urmă, 
retrogradarea.

■ Dîrzenia cu care se ioacă în 
Categoria B scoate în evidență u- 
nele aspecte negative privind mai 
ales modul cum se duce munca 
ed-ucativă în cadrul unor colective 
sportive. Astfel, duminica trecută 
nu mai puțin de 9 jucători au 
fost eliminați de pe teren, fie per ■ 
iru lovirea adversarului, fie pen
tru atitudini nesportive, (Sinka - 
FJ. roșie Sf. Gheorghe. Briac — 
Știința Craiova, Mureșan și Fe- 
renezi — Progresul S. Mare, Ne
gru — Locomotiva Arad, Mănescu

Locomotiva Iași, Kallo — FI. 
roșie Cluj, Pîrvu — Metalul Hu
nedoara, Vîlceanu — Progresul 
Focșani). Este de datoria colecti
velor sportive ca — în afara sanc
țiunilor pe care le va lua comisia 
centrală de fotbal — să ia ele în
sele măsuri împotriva elementelor 
nedisciplinate și să întărească 
munca educativă cu sportivii. Ase
menea atitudini din partea jucă
torilor trebuie combătute cu atît 
mai energic, cu cît lupta pentru 
evitarea retrogradării va deveni 
mai aprigă. Campionatului trebuie 
să i se asigure condiții de desfă- 
ștrrare din cele mai bune și a- 
ceastă sarcină revine, în primul

■ IERI a părăsit Capitala și un 
lot de motocicliști romîni care vor 
participa la „Cursa de 6 zile“ ce 
se va desfășura între 13 și 18 sep
tembrie în R. Cehoslovacă. Din lot 
fac parte: M. Cernescu, M. Pop, 
Szabo Ludovic, Gheorghe Ioniță,
B. Predescu și Dumitrache Dumi
tru. Antrenor : E. Katzender. Lo
tul este condus de tov. Ion Bej, 
vicepreședintele comisiei centrale 
de automoto.

■ Ca și acum doi ani, competiția 
are drept centru orașul Gottwal- 
dov, de unde vor pleca și vor sosi 
concurenții în cele șase etape. Edi
ția de anul trecut a „Cursei de 6 
zile” s-a desfășurat în Anglia și a 
revenit motocicliștilor cehoslovaci.

internațional, — Adrian Oanță 
(Dinamo), Abrel Măridoiu (Dina
mo), Zoltan Hospodar (C.C.A.), 
Iosif Novac (QC.A.), Carol Meder 
(Progresul) etc. De la startul pro
belor feminine nu vor lipsi și San
da Platon (G.C.A.), Maria Both 
(Progresul), Anca Rosetti (Pro
gresul) și Ecaterina Orosz (Pro
gresul). Tot în aceste zile, la sfîr- 
șitul probelor de înot, se vor dis
puta meciuri de polo în cadrul 
turneului final al campionatului de 
calificare pentru categoria B, pre
cum și finala Progresul București- 
Voința Tg. Mureș în campionatul 
republican de juniori. întrecerile 
au loc la ștrandul Tineretului și în
cep dimineața de la ora 10 iar 
după-amiază de la ora 16.

rînd, colectivelor sportive cu e- 
chipe în categoria B.

■ Tot colectivele sportive tre
buie să se îngrijească de întoc
mirea programului jocurilor de pe 
terenurile lor in așa fel incit me
ciurile să se dispute la ora fixată 
de comisia centrală de fotbal. Du
minica trecută, de pildă, meciul 
l ocomotiva Galați — Flacăra Cîm- 
pina, disputat la Galați, a început 
prea tîrziu și s-a terminat pe în
tuneric. Motivul : jocurile din des
chidere au început și ele tîrziu. 
Pe viitor, colectivele trebuie să 
respecte orele de începere fixate 
de organele competente. Duminica 
aceasta, de pildă, toate jocurile 
trebuie să înceapă la ora 16.30.

■ încă o problemă legată de 
meciul de la Galați. Este vorba 
de teren. Acesta se prezintă în- 
tr-o stare proastă, este plin de 
praf și în cursul jocurilor se ridică 
adevărați nori, care învăluie pe 
fotbaliști. La un moment dat, din 
cauza prafului nu se inai vede 
nimic pe teren; jucătorii luptă 
pentru un balon, care a ieșit de 
mult din raza lor de acțiune... 
Desigur că, în asemenea condiții, 
jucătorii nu pot practica un fot
bal de calitate, iar desfășurarea 
jocurilor numai normală nu poate 
fi.

De asemenea, capacitatea tri
bunei este mult prea mică față 
de numărul spectatorilor care a- 
sistă la meciuri. Dacă nu ar fi 
cîțiva șoferi binevoitori și, desi
gur, interesați care să-și transfor
me — contra cost — camioanele 
lor în... tribune sau peluze, lîngă 
gardul împrejmuitor al terenului, 
fără îndoială că mulți nu ar ve
dea jocul sau ar renunța să se 
mai deplaseze pînă la teren.

Este o stare de lucruri profund 
dăunătoare mișcării sportive din 
orașul Galați, care dăinue din 
cauza lipsei de inițiativă. Orga
nele sportive locale motivează ră- 
mînerea în urmă a activității spor
tive prin lipsa de terenuri. Este 
adevărat. Dar nici cu asemenea 
terenuri nu se poate dezvolta ac
tivitatea sportivă.

Una dintre cele mai importante 
competiții interne ale atletismului 
nostru este desigur Spartachiada 
sindicală de atletism, organizată 
de secția C.F.S. din Consiliul Cen
tral al Sindicatelor. Organizarea 
acestei competiții a avut la bază 
experiența înaintată a Spartachia- 
delor sindicale de atletism din 
Uniunea Sovietică, întreceri care 
angrenează anual milioane de ti
neri și tinere, membri ai sindi
catelor sovietice, din rîndul cărora 
s-au ridicat de fiecare dată tot mai 
mulți atleți care au ajuns cam
pioni și recordmani ai U.R.S.S.

Organizarea acestei competiții în 
țara noastră s-a bucurat an de an 
de un tot mai mare succes.'Prin 
scopul propus, ea a reprezentat 
și reprezintă încă, o inițiativă 
foarte bună care urmărește în pri
mul rînd ridicarea atletismului din 
țara noastră. Acțiunea de ridicare 
a nivelului acestui sport la noi se 
face prin întărirea activității de 
atletism desfășurată în colectivele 
și asociațiile sportive sindicale. In 
același timp Spartachiada a urmă
rit atragerea, în număr cît mai 
mare, de noi membri ai secțiilor 
de atletism ale colectivelor sporti
ve, descoperirea acestora în cadrul 
concursurilor preliminarii, pregăti
rea lor tehnico-tactică și fizică, 
ca și promovarea lor în echipele 
reprezentative ale asociațiilor 
sportive sindicale. Totodată prin 
organizarea Spartachiadei sindica
le de atletism s-a urmărit și sti
mularea activității acestui sport în 
diverse regiuni și raioane ale ță
rii, unde atletismul este mai slab 
dezvoltat. Acțiunea aceasta s-a 
făcut prin acordarea atenției cuve
nite construcțiilor necesare practi
cării atletismului în localitățile 
respective, prin dotarea colective
lor cu echipamente și materiale în 
număr suficient, prin organizarea 
diverselor concursuri care urmă
reau, pe de o parte popularizarea 
tot mai eficientă a atletismului în 
aceste centre, iar pe de altă parte 
atragerea a tot mai mulți tineri 
în practicarea regulată și științi
fică a atletismului. Toate aceste 
obiective au putut fi duse la înde
plinire prin desfășurarea din ul
timii ani a Spartachiadelor sindi
cale de atletism. Cu experiența 
acumulată în ultimii ani, desfășu

Competiții... Concursuri...
Finalele campionatului repu

blican la caiac, canoe 
și snaip

Lacul Snagov va găzdui sîm
bătă și duminică întrecerile finale 
ale campionatului republican de 
caiac și canoe, la care vor par
ticipa echipa isle campioane de 
regiuni. In vederea finalelor, con
curenții calificați fac pregătiri in
tense pentru a putea obține re
zultate cît mai valoroase.

Finalele campionatului republi
can se vor desfășura la următoa
rele probe:

SENIORI: caiac simplu: 500, 
1.000 și 10 000 m.: dublu: 500, 
1.000 și 10.000 m.; 4:1.000 și
10.000 m.; canoe dublu: 1.000 și
10.000 m.; canoe simplu: 1.000 și 
10.000 m.; SENIOARE: caiac sim
plu: 500 și 3.000 m.; caiac dublu: 
500 și 3.000 m. Probele de fond 
se vor desfășura sîmbătă, tar cele 
de viteză duminică.

De cîteva zile a început desfă
șurarea finalelor campionatului re
publican feminin de snaip. După 
prima regată, în clasamentul ge
neral conduce echipajul Maria O- 
prea-Leonida Mihai. întrecerile 
continuă în fiecare după-amiază 
pe lacul Herăstrău, cu participarea 
a 11 echipaje, pînă la disputarea 
celor cinci regate, după care echi
pajului cu cele mai multe puncte 
i se va decerna titlul de campion 
republican.

Lupte
— Azi înoep finalele campiona

tului republican individual pentru 
juniori la lupte clasice. Competi
ția se desfășoară la Orașul Stalin

NOUTĂȚI FOTBALISTICE
■ Ieri după-amiază a avut loc 

pe terenul Dinamo-Obor un 
meci amica) între Dinamo 6 și 
Flacăra Ploești (tineret). Bucu- 
reștenii au oîștigat cu 4—2 
(0—1), prin punctele înscrise de 
Ba.logh, Bobelnicu (din 11 m.), 
Voica și Radu. Pentru Flacăra au 
marcat: Glwță și Vata.nl (din 11 
m.). Ploestenii au mai ratat un 
11 m. prin Capoiain.u.

■ Duminică se dispută în Bucu
rești următoarele jocuri -.Metalul 
„23 August” — Dinamo 6 (cat. 

rarea ediției anului 1955 a acestei 
importante competiții atletice a 
atins o valoare ridicată față de 
anii precedenți. Să luăm de exem
plu numai faza finală a întreceri
lor, care a avut loc la sfîrșitul 
săptămînii trecute. Peste 400 de 
concurenți (cifră record!), repre- 
zentînd toate cele zece asociații 
sportive sindicale, s-au întrecut în 
această fază finală. Trebuie subli
niată ca pozitivă inițiativa orga
nizatorilor de a aduce la finale 
sportivi neclasificați a căror evo
luție alături de sportivii fruntași 
va fi plină de roade pentru activi
tatea lor viitoare. Secția C.F.S. din
C.C.S.  s-a străduit să asigure 
întrecerilor finale de pe stadionul 
Republicii din Capitală cele mai 
bune condițiuni de desfășurare, (un 
corp suficient de arbitri, materiale
le necesare, aspectul sărbătoresc, 
ele.). Cei mai mulți dintre atleții 
participanți s-au străduit să reali
zeze rezultate de o valoare ridica
tă, și ei au reușit acest lucru la 
cele mai multe dintre probe. Pe 
de altă parte, lupta pentru ocu
parea unui loc cît mai bun în cla. 
samentul general al competiției a 
angrenat aproape toate echipele 
participante. Arătînd o putere de 
luptă exemplară atletele și atleții 
asociației Metalul au reușit să a- 
ducă echipei lor locul întîi, între- 
cînd echipele asociațiilor Știința 
(cîștigătoarea ultimelor ediții ale 
Spartachiadei) și Locomotiva. O 
frumoasă impresie au produs atle- 
ții și atletele asociației Recolta 
care, comportîmdu-se foare bine, au 
ocupat locul patru, înaintea unor 
echipe considerate pînă acum mai 
puternice.

Au existat, în afara acestora, o 
serie întreagă de alte realizări și 
puncte pozitive. Dar desfășurarea 
finalelor Spartachiadei a prilejuit 
și o serie de constatări negative. 
Astfel, tnu toate asociațiile au pri
vit cu toată seriozitatea această 
competiție, nu și-au format cele 
mai bune echipe și nu au promovat 
cu curaj elemente tinere, mulțu- 
mindu-se să apeleze la serviciile 
acelorași atleți cunoscuți sau la 
prea multe improvizații (asociația 
Știința, de pildă, a fo'.osit-o pe 
Maria Vintilă la suliță, deși aceas
tă atletă nu stăpînește tehnica a- 
cestei probe; asociația Progresul 

în sala „Tiractorul”. In vederea 
acestei importante întreceri a ju
niorilor s-au făcut intense pre
gătiri.

— Comitetele regionale CFS vor 
comunica Inspecției de lupte din 
C.C.F.S'. telegrafic sau telefonic, 
pînă la 12 septembrie, numele 
echipei campioane de regiune pen
tru programarea în etaipa intârre- 
giune a campionatului de califi
care pentru categoria A.
Prelungirea primei etape 

a Spartachiadei de toamnă 
a satelor

Consiliul central al asociației 
Recolta a analizat recent felul în 
care s-a organizat și desfășurat 
etapa I a Spartachiadei de toamnă 
a satelor. In cadrul ședinței de 
analiză, s-a apreciat că, din mo
tive obiective, în multe locuri or
ganizarea etapei I a fost întîr- 
ziată și ținînd seama de propu
nerile făcute în raioane și regiuni, 
consiliul central al asociației Re
colta a hotărît să prelungească 
termenul de desfășurare a aces
tei etape (pe comune), și să a- 
mîne datele organizării etapelor 
următoare. Astfel, cele patru e- 
tape ale Spartachiadei de toamnă 
a satelor se vor desfășura după 
cum urmează: etapa I — pe co
mune — pînă la 18 septembrie; 
etapa a Il-a între 25 septembrie 
— 16 octombrie; etapa a 111-a 
la 23 octombrie iar etapa a IV-ă 
la 30 octombrie.

Amînarea datelor desfășurării e- 
tapelor Spartachiadei de toamnă 
a satelor, constituie un ajutor pre
țios pentru comisiile de organi
zare a acestei competiții, care au

B — stadion Dinamo ,ora 16.30); 
juniori: Metalul „23 August* 1 — 
Flacăra Ploești (stadion Dinamo, 
ora 14.30), Flacăra București — 
Tîn. Din. Pitești (teren Lamino
rul. ora 9), Progresul F.B. — 
Știința Craiova (teren Progresul 
F.B., ora 9), C.C.A.—Tîn. Din. I 
București (teren C.C.A., ora 9), 
Locomotiva București — Știința 
București (stadionul Giulești, 
ora 9).

■ Flamura roșie Arad joacă azi 
la Hunedoara cu Motalul. 

l-a folosit pe F. Moscovici s 
800 m. și la 1500 m., deși p 
era mai bine ca la una din p 
să promoveze și un atlet tînăr, 
cum trebuia să facă de altfe, 
la greutate, etc.).

Finalele din acest an ale S 
tachiadei sindicale de atletism ■ 
Uniunea Sovietică au cunoscut 
succes impresionant, obținînd 
Un record mondial și mai m 
recorduri unionale. In Spartac 
da noastră nu s-au obținut toi * 
rezultate prea înalte, compaj 
numai cu cele mai bune rezul 
interne. Cărui fapt se dator 
acest lucru ? Nu cumva lipsei 
interes arătată de unele din ; 
ciațiile sportive puternice 
Știința, Constructorul, Locomot 
pentru această întrecere ? . 
minimalizării importanței comp 
ției de către unii dintre atleți 
antrenori ? Am constatat cu ai 
prilej că inu toți președinții de 
sociații au fost prezenți în trî 
nele stadionului Republicii, per 
a-și vedea evoluînd atleții din 
sociațiile lor, pentru a i încur 
pentru a putea vedea pe teren 
măsuri trebuie luate imediat 
scopul îmbunătățirii viitoarei a 
vilăți a atletismului în cad 
asociațiilor lor. L-am văzut îi 
pe președintele asociației Meta 
care era emoționat la fiecare f 
bă cîștigată, arătîndu-Se bucu 
pentru locul întîi cîștigat de ech 
asociației sale. Credem că și. 
ca și ceilalți membri din const 
acestei asociații au putut vet 
acum, deși au cîștigat, că mai 1 
buie făcute încă multe pentru ai 
tism, în colectivele din cad 
asociației Metalul. Cîștigat 
Spartachiadei sindicale la ai 
tism impune asociației Metalul 
activitate viitoare și mai susținu, 
un control și mai atent asupra 
luluti în care sînt întrețin 
bazele sportive ale colectivelor 
le din Cluj, Cîmpia Turzii, Hu 
doara, Sibiu, etc., o activizare 
mai susținută a muncii de at 
tism din toate colectivele sale, e

Aceste observații, dar și îr 
multe altele care reies din anal 
temeinică a desfășurării Spar 
chiadtei sindicale pe anul 19 
trebuie să fie obiectul unor serit 
se discuții și trecerea la rezolv 
rea lor, să fie cît mai grabnică.

acum datoria de a lua toate n 
șurile în scopul asigurării uir 
succes deplin Spartachiadei 
toamnă a satelor.

Tenis de cîmp
Iată rezultatele tehnice înregi 

trate în cadrai campionatului i.. 
publican de tenis: Arad: Flamu 
roșie U.T.A. — Progresul I.T. 
0—5; București: Progresul F.B. 
Dinamo 1—2 și Locomotiva P.T. 
— Știința Buc. 2—1.

„Cupa petrolului
si a chimiei" la ciclism
PLOEȘTI 7 (prin telefon). 

Miercuri s-a dat plecarea în pi 
ma etapă. La cursă participă 
de cicliști, reprezentînd 11 echij 
de asociații. Prima etapă s-a ale 
gat pe ruta Ploești—Tîrgoviște - 
Moreni— Băicoi —Ploești ’ (K 
km.) și a supus pe concurer 
unui sever examen.

Clasamentul etapei: 1. Vlcb 
Georgescu (Dinamo) 3 h 45 mir 
media orară 36,780 km., timp < 
bonificație 3 h 44 min., 30 sec.:
D. Munteanu (Loc.Ț; 3. N. Mo 
nar (Loc.).

Clasamentul pe echipe :1. Cor 
structoruil 11 h 45 m., 37 s.; 
Locomotiva 11.46.26; 3. C.C.A, 
4. Dinamo; 5. Flacăra I.

M. Bedrosian, coresp. 
Categoria A de polo pe ap

Iată rezultatele meciurilor- c 
polo din cadrul campionatului re 
p-ubl-fcan cat. A disputate marți s. 
miercurii la ștrandul Tineretu.lt 
din Capitală:

C.C.A. — Metalul Cluj 12— 
(4—0); Dinamo București —Cor 
strnctorul Oradea 8—0 (5—0) 
Tînărul Dinamoviat — Progresr 
Tg. Mureș 4—4 (2—2); Tînăru. 
Dinamovist — Constructorul Ora 
dea 7—0 (3—0): Dinamo Bucii
neșt! — Știința Cluî 5—6 (1—2) 
Știința București—Progresul Te 
Mureș 1—5 (0—3).

Informații PRONOSPORT
In urma omologării celor 452.71 

buletine depuse la concursul PRO 
NOSPORT nr. 35 (etapa din 4 sept 
1955) au fost stabilite următoarei 
premii:

Premiul I 97 buletine cu 12 re 
zultate exacte revenind fiecărui bule 
tin cite 1.108 lei.

Premiul II 1.544 buletine cu 11 re 
zultate exacte revenind fiecărui bu 
letin cite 83 lei.

Premiul III 9.194 buletine cu 10 re 
zultate exacte revenind fiecărui bu 
letin cîte 21 lei.

Vata.nl
Tineretu.lt
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Au început lucrările Congresului Extraordinar al Uniunii Internaționale de Tir

Ieri dimineață a început în 
București Congresul Extraordinar 
al Uniunii Internaționale de Tir, la 
care participă 25 de delegați re- 
prezentînd 18 federații din întrea
ga lume. La orele 11,10 președinte
le U.I.T., Eric Walfried Carlsson, 
declară deschis Congresul.

In sală domnește o atmosferă 
prietenească. Toți membrii Comite
tului Executiv al U.I.T.. delegații 
diverselor federații, ziariștii, as
cultă cu mult interes cuvîntul pre
ședintelui. Apoi, reprezentantul fe
derației noastre de tir, S. Barany, 
urează bun venit și succes deplin 
tuturor participanților în munca 
ce o vor depune la Congres.

Ședința de inaugurare a luat 
sfîrșit. începe ședința de lucru. 
Pariicipanții au cu toții deplina 
convingere că acest Congres va re
prezenta un nou și important pas 
în drumul dezvoltării tirului. Vom 
avea, la capătul celor trei ședințe 
ale Congresului, noi regulamente 
la multe dintre probele clasice ca 
și reguli precise pentru organiza
rea și desfășurarea campionatelor 
mondiale. Vom cunoaște locul vi
itoarelor întreceri ale lumii pen
tru anul 1958, iar toate problemele 
neclarificate cu privire la arbitraj, 
omologarea recordurilor mondiale 
etc. vor fi pe deplin elucidate.

Pentru bunul mers al lucrărilor 
Congresului și, mai apoi, al des
fășurării primelor campionate eu
ropene, secretarul general al U.I.T. 
K. A. Larsson, propune instituirea 
Comitetului de Coordonare a lu
crărilor Congresului, a juriului de 
apel al primelor campionate euro
pene și a Comisiei pentru pro
bele de campionat. Propunerile 
secretarului general sînt aprobate 
în unanimitate.

In forma aprobată de Adunarea 
generală, comisiile au următoarea 
componență:

— Comitetul de coordonare: 
Charles Jan (Elveția) președinte, 
Alexei Maximov (U.R.S.S'.), Vichos 
(Grecia), S. Barany (R.P.R.) și E 
Zimmerman (R.F. Germană).

— Comisia pentru 300 m.: Otto 
Horber (Peru) președinte. Kono- 
plev (U.R.S.S.), M. Stefanovici 
(Jugoslavia), E. Zimmerman (R.F 
Germană)

4 concurenți la antrenament...
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Printre spectatorii care au asis
tat la primele antrenamente efec
tuate ieri de pariicipanții la cam
pionatul european de tir a fost 
și caricaturistul ziarului nostru 
Matty. In timp ce trăgătorii iși 
desăvîrșeau pregătirea pentru ma
rea întrecere, creionul lui Matty 
i-a surprins pe francezul Jacques

— Comisia pentru calibru redus 
și pistol liber: R. Durand (Franța) 
președinte, Dr. Saxa Mayer (Au
stria), Perry A. Swindler (U.S'.A.), 
Iosif Sîrbu (R.P.R.), I. Teodoro- 
vici (Jugoslavia).

— Comisia pentru pisțol viteză: 
Gh. Lichiardopol (R.P.R.) preșe
dinte, G. Berzetey (Ungaria), 
Henssala (Finlanda), Guy (An
glia), Vichos (Grecia).

— Comisia pentru talere: S. Me- 
hane (Egipt) președinte, Dr. Lon- 
griffi (Suedia), S. Vaclav (Ceho
slovacia), Hallassy (Ungaria).

Adunarea Generală ia în discuție 
cîteva propuneri.

Instituirea insignei de onoare a 
U.I.T., propusă de președintele E. 
W Carlsson, găsește toată înțele
gerea, această înaltă distincție ur- 
mînd a fi acordată acelora care, 
începând de la Congresul de la Ca
racas (1954), aduc servicii de mare 
valoare tirului sportiv internațio
nal. Propunerea reprezentantului 
nostru S. Barany de a fi mărite 
standardurile feminine ale insignei 
de maestru trăgător la pozițiile cul
cat (390), genunchi (370) și picioa
re (350) se bucură de asentimen
tul tuturor .

Secretarul general al U.I.T., K. A. 
Larsson, ia cuvîntul și susține în 
fața Adunării Generale raportul de 
activitate pe ultima perioadă. Pro
blemele sînt dezbătute cu multă 
competență, fiind urmate de propu
neri concrete. Discuțiile purtate în 
număr mare subliniază rodnica ac
tivitate a Comitetului Executiv 
U.I.T., a președintelui său și a se
cretarului general.

In acest timp, reprezentanții U- 
niunii Sovietice și Elveției împart 
participanților la Congres propu
neri scrise privind organizarea 
Campionatelor Mondiale pentru a- 
nul 1958. Reprezentantul Egiptului, 
generalul S. Mehana prezintă nu
mai verbal dorința Egiptului de a 
găzdui campionatele lumii. Se dă 

' cuvîntul delegatului Uniunii Sovie
tice, A. Krivțov, pentru a susține 
verbal cererea Secției de Tir a 
Uniunii Sovietice privind organi
zarea campionatelor mondiale din 
1958.

„Regretăm că trebuie să dispu-

po-Esnault, care intra tocmai in 
ligon, pe cehoslovacul Jan Miksik 
care se antrena la talere, pe so
vieticul Victor Nasonov care iși 
verifica pistolul înainte de trage
re și pe romînul Ion Cărpineanu 
care se antrena cu toată sir- 
guința.

din Moscova sau Kiev, unde 
create de acum toate condi- 
pentru ca cei mai buni trăgă- 
ai lumii să-și dispute întîieta- 
Invităm pe tofi trăgătorii lumii 

într-o 
să contri-

tăm această onoare cu prietenii no
ștri elvețieni — spune delegatul 
U.R.S.S. — Sîntem convinși că El
veția, față de tradiția pe care o are 
tirul în această țară este capabilă 
de o organizare perfectă, dar vă 
asigurăm că și noi sîntem hotărîți 
să facem totul pentru a organiza 
această competiție în optime con- 
dițiuni. Propunem organizarea e- 
diției a 37-a a Campionatelor Mon
diale pe unul din poligoanele noa
stre 
sînt 
țiile 
tori 
tea.
să vină în țara noastră și, 
atmosferă de prietenie, 
buim la dezvoltarea acestui sport 
în întreaga lume".

Președintele Federației Elvețiene, 
Dr. Charles Jan, este primul care 
recunoaște posibilitățile Secției de 
Tir a Uniunii Sovietice de a asigu
ra o organizare excepțională. „Nici
odată și nimeni — subliniază el — 
nu va contesta acest fapt. Dar El
veția vrea să găzduiască la Bienne 
aceste importante întreceri și cre
dem că tot ce am făcut pînă astăzi 
pentru tirul mondial, îndreptățește 
cererea noastră".

Generalul S. Mehapa subliniază 
necesitatea de a acorda unei țări 
din Orientul mijlociu organizarea 
unei asemenea întreceri întrucît 
în felul acesta și în acea parte a 
lumii va fi stimulată dezvoltarea 
activității de tir. Egiptul dorește 
să transmită, prin secretarul gene
ral propunerile sale în această pro
blemă.

Președintele U.I.T. mulțumește 
reprezentanților Uniunii Sovietice, 
Elveției și Egiptului pentru entu- 
ziasmul cu care au îmbrățișat or
ganizarea acestor întreceri și pro
pune ca cererile lor să fie luate în' 
discuție de comitetul de coordona
re a lucrărilor Congresului. Adu
narea Generală aprobă această pro
punere.

îmbunătățirea arbitrajului, ridi
carea calității arbitrilor preocupă 
în mod deosebit pe toți partici- 
panții la Congres. E. Zimmerman 
(R.F. Germană), Alexei Maximov 
(U.R.S.S.) ,S. Barany (R.P.R),
Vichos (Grecia), Charles Jan (El
veția), S. Mehana (Egipt) și, în 
concluzie, secretarul general Lars
son subliniază necesitatea creării 
unui corp de arbitri internaționali, 
organizarea unei subcomisii de ar
bitri în U.I.T., stabilirea unor nor
me de examinare pentru arbitri 
etc. Numeroasele propuneri vor fi 
de asemenea discutate de comisia 
de coordonare.

Ultima discuție din ședința de 
ieri a avut ca subiect propunerea 
reprezentantului nostru S. Barany 
de a fi omologate ca recorduri 
mondiale și performanțele obținute 
în campionatele, continentale.

Prima zi de ședință a Adunării 
Generale U.I.T. a luat sfîrșit. Dele
gații la Congres se vor reîntîlni 
sîmbătă 10 septembrie Ia ora 16 
pentru a da formă definitivă hotă- 
rîrilor comitetului de coordonare.

Fainilia „patrusutiștilor“ s-a îmbogățit 
cu un element de mare valoare

Familie „patrusutiștiler", a tră
gătorilor care la poziția culcat au 
realizat maximum «le puncte posi
bile s-a îmbogățit recent cu un 
nume nou: sportivul Jugoslav Lu
bișar Petrovici. La Belgrad. în ca
drul meciului. triunghiular Jugo- 
slavia-Grecia-Turcia toate focurile 
sale au mers în „decar" cu pre
cizia caracteristică doar maeștri
lor desăvîrșiți .ai tirului.

Nu-i de mirare, deci, că imediat 
după sosirea sa la București, încă 

>de pe peronul Gării de Nord, Lu
bișar Petrovici a fost asaltat de 
ziariști și reporteri. Cu răbdarea 
pe care o au numai trăgătorii, el 
a reușit în cele din urmă să facă 
față avalanșei de întrebări ce i-au 
fost puse; ceea ce, să recunoaș
tem este, de asemenea, o perfor
manță.

Am aflat astfel lucruri intere
sante despre sportivul Jugoslav. 
Are 24 ani și practică tirul de la 
14 ani. începuturile sale în acest 
sport sînt legate de numele lui 
Momir Marcomici, im cunoscut 
campion jugoslav care, în 1945. la 
terminarea războiului, își relua

La sosirea lotului de trăgători ai U.R.S.S., pe peronul Gării 
de Nord, secretarul general al Uniunii Internaționale de tir K. A. 
Larsson (în centru) schimbă primele păreri și impresii cu A. A. 
Maximov, (dreapta), președintele Secției Unionale de tir din 
U.R.S.S.

Mîine încep întrecerile pentru insigna 
de maestru trăgător

Zilele au trecut și iiată-ne a- 
junși în ajunul marilor întreceri 
din cadrul campionatelor europe
ne dte tir. Concursurile vor fi des
chise mîine cu probele pentru in
signa de maestru trăgător, care 
se vor desfășura aproape pe toată 
perioada campionatelor.

Aceste probe, care obișnuit se or
ganizează la Campionatele Mon
diale și la Jocurile Olimpice dau 

trăgătorilor posibilitatea să-și ve
rifice pregătirea și să cunoască 
instalațiile poligonului înainte de 
întrecerile pentru titlurile de cam
pioni. Mai mult decît atît, con
cursurile pentru insigna de maes
tru trăgător a.u — așa după cum 
spune, de altfel, și titlul insignei 
— darul să evidențieze pe trăgă
torii cei mai de seamă, pe aceia 
care sînt capabili să se numere 
printre maeștrii armei. Totodată, 
insigna de maestru trăgător are 
menirea de a stimula munca tră
gătorilor de pretutindeni, în vede
rea creșterii măiestriei lor spor
tive. Alături de dorința firească 
de a urca pe podiumul învingă
torilor, oricare trăgător dorește să 
fie purtător al insignei de maes
tru trăgător și să‘ se numere astfel 
printre cei mai buni țintași.

In felul acesta, întrecerile pen
tru insignă nu sînt aproape cu ni
mic mal puțin interesante și mat 
puțin disputate decît întrecerile 
pentru titlurile supreme. întotdea
una s-a „tras" cu același interes 
pentru insignă ca șt pentru titlul 
de campion și, desigur, că așa va 
fi și în concursurile care încep 
mîine.

Mîine dimineața, la orele 9 
pe Poligonul Tunari va avea 
loc festivitatea de deschidere a 
primei ediții a campionatelor 
europene de tir.

In prima zi vor avea loc pro
bele pentru insigna de maestru 
trăgător la armă liberă calibru 
redus, pozițiile: culcat, genunchi 
și picioare — cîte 40 focuri; la pis
tol viteză 60 focuri; talere (a- 
runcate din șanț) 50 buc. și cerb 

după cîțiva ani pe- 
detașament de par

antrenamentele 
frectiți într-un 
tizani. Lubișar i-a fost „băiat la 
țintă". Din șanțul poligonului el 
indica, după fiecare foc, rezultatul 
obținut.

Așa l-a cuprins pe Lubișar Pe
trovici pasiunea pentru tir și cu- 
rînd a început să tragă. Dar ce 
greu se obțin performanțele în a- 
ceastă disciplină sportivă 1

Ideea recordului la poziția cul
cat l-a preocupat de mai multă 
vreme. -Performanța era egală cu 
399 puncte și de-.a lungul anilor 
opt sportivi reușiseră s-o egaleze. 
Dar nici unuia nu i-a fost în pu
tere să adauge acel punct, unul 
singur, devenit aproane un coș-, 
mar, aproaipe o obsesie.

Au trecut anii și Lubișar Pe
trovici, mereu în progres, și-,a fă
cut Joc în echipa .reprezentativă 
a Jugoslaviei. iar în 1952 a deve
nit campion la armă militară. Pa
siunea pentru tir l-a purtat prin 
diferite meleaguri. De două ori a 
traversat Atlanticul, concurînd la 
Buenos A.ires și la Caracas la 
campionatele lumii. A fost un fac- 

alergăitor 20 focuri simple. Sîm- 
bătă, întrecerile vor continua cu 
probele de: armă militară 3 x 20 
focuri, skeet (talere aruncate din 
turn) 50 Ibuc. și cerb alergător 10 
focuri duble.

Normele pentru insigna de maes
tru trăgător sînt următoarele:

SENIORI: armă liberă calibru 
mare 3 x 20 focuri 540 puncte — 
poziția culcat 40 focuri 380 punc-

Biletele pentru camp:onateie 
europene de tir se pun in vîn- 
zare de azi ora 15 la casa de 
bilete vis-a-vis de Dales și 
casele de la stadionul Republicii 
sta-. Hajdeu.

te, poziția genunchi 40 focuri 365 
puncte, poziția picioare 40 focuri 
345 puncte; armă militară 3 x 20 
focuri 505 puncte; armă liberă ca*  
Ubru redus poziția culcat 40 
focuri 395 puncte — poziția ge
nunchi 40 focuri 385 puncte, pozi
ția picioare 40 focuri 368 puncte; 
meci englez 60 focuri 592 puncte; 
pistol liber calibru redus 60 focuri 
530 puncte; pistol viteză 60 focuri 
60/570 puncte; pistol calibru mare 
60 focuri 560 puncte; talere 50 
buc 47 puncte; skeet 50 buc. 47 
puncte, cerb alergător 20 lovituri 
simple 80 puncte; cerb alergător 
10 lovituri duble 75 puncte.

SENIOARE: armă liberă cali
bru redus poziția culcat 40 focuri 
390 ipuncte, poziția genunchi 40 
focuri 370 nuncte, pozifia picioare 
40 focuri 350 puncte.

JUNIORI: armă liberă calibru 
redus poziția culcat 40 focuri 390 
puncte, poziția genunchi 40 focuri 
370 puncte, poziția picioare 40 
focuri 325 nuncte.

Datorită faptului că valoarea 
trăgătorilor, trăgătoarelor și ju
niorilor prezenți la aceste cam
pionate europene este foarte ridi
cată, credem că aceste norme vor 
fi realizate de un număr foarte 
mare de oarticiipanți, iar unele 
chiar depășite.

tor de seamă pentru obținerea lo
cului II, ocupat de echipa Jugo
slaviei la armă militară. A tras 
pe multe poligoane din Europa 
și de cîteva ori a fost foarte a- 
proape ide țel. Dar cele 400 de 
puncte rămîneau inaccesibile ca o 
stîncă.

Și iată că în acest an el a reu
șit această răsunătoare perfor
manța prezenitîndu-se acum la 
campionatele europene cu o carte 
de vizită de mare prestigiu.

„Veți putea repeta și aici perfor
manța ? l-am întrebat.

Lubișar Petrovici rămîne pe 
ginduri. „Ce pot spune mal mult 
decît că voi încerca. Concursul va 
fi, însă, excepțional de „tare" șl 
nu este exclus ca. chiar cu 400 
puncte, locul I să fie decis de ms 
mărul de „muște".

Apoi, Lubișar Petrovki schimba 
discuția și începu să ne vorbească 
despre Bogdanov, Itkis, Sîrbu, 
Kvisberg și Herșcovici.

înainte de concurs, trăgătorilor 
le place mai mult să vorbească 
despre alțijm



Studentele Institutului de Cultură Fizică din Sofia defilează în cadrul paradei care a avut loc anul 
trecut cu prilejul sărbătorii națtonale a poporului bulgar.

Marea sărbătoare a poporului frate bulgar

(âmpionaiele repiiNime MWe te fiox

La 9 Septembrie, poporul frate 
bulgar serbează cea de a Xl-a 
aniversare a eliberării patriei sale 
de sub jugul fascist. Pentru liber
tatea poporului bulgar, mii de pa
triot și-au dat viața de-a lun
gul veacurilor, iar răscoala ar

mată de la 9 Septembrie 1944 a 
deschis perspective largi poporu
lui muncitor, făcindu-l stăpin pe 
soarta sa.

Odată cu celelalte domenii de 
activitate, mișcarea de cultură fi
zică și sport a luat in Bulgaria 
liberă o dezvoltare nemaiintîlnită. 
Pentru crearea cadrelor de specia
liști, a luat ființă Institutul de 
Cultură Fizică „Gheorghi Dimi
trov” precum și numeroase școli 
tehnice de cultură fizică. A fost 
introdus complexul sportiv G.T.O. 
care a devenit baza întregii ac
tivități sportive în țară. Numărul 
purtătorilor de insignă a trecut 
de cinci sute de mii ,iar numărul 
sportivilor clasificați a depășit 
trei sute de mii.

După 9 Septembrie 1944 au fost 
îmbunătățite de nenumărate ori 
recordurile țării la toate discipli
nele sportive. Numai la atletism 
au fost stabilite peste 500 de noi 
recorduri, la haltere 300 recorduri, 
la natație peste 340 de recor
duri. A crescut simțitor nivelul

Circuital ciclist al R. P. R.
— însemnări despre

1991 km., dintre care 700 pe 
șosele fără asfalt, atît vor stră
bate partnteipanții la Circuitul 
R.P.R., începînd din ziua de 18 
sen tem brie și pînă la 2 octombrie.

Să luăm deci, startul, cu zece 
zile înaintea cicliștilor și să vedem 

pe scurt, cum se prezintă traseul 
probei. Pornind din Capitală, ci
cliștii vor rula 70 km. pe șoseaua 
asfaltată, plată și monotonă, din 
marginea Bărăganului, pînă din
colo de Urziceni. De aci, 30 km. 
de drum ou praf și pietre pînă la 
Buzău, de unde pe șosea de șes. 
cu asfalt, vor ajunge la Brăila. A 
doua zi, din nou pînă la Buzău, 
cotind apoi spre Focșani, pe drum 
plat și cu asfalt. De la Focșani 
pînă la Roman, de asemenea șo
sea asfaltată, și cu cîteva coline 
ușoare.

Părăsind orașul Roman, cicliș
tii vor întîmpina, în etapa a IV-a, 
șosea dură, fără asfalt, dar în ge
nere plată, pînă la Fălticeni. 
După o zl de repaus, în frumosul 
orășel de la poalele Carpaților, 
caravana ciclistă se va îndrepta pe 
drum neasfaltat, spre Vatra Dor- 
nei. Peisajul este deosebit de pi
toresc, încîntător, dar concurenții, 
firește, nu vor avea răgaz să ad
mire frumusețile naturii, decît în 
fugă. întrucît vor fi ocupați cu 
urcușul, care culminează cu cei 

,12 km. în serpentine ai Mestecă- 
nisului. din vîrful căruia vor 
„iplonja” aproape 30 km. spre Va
tra Dornei.

După o noapte petrecută în mi
nunata localitate climaterică, cl- 

tehnic general al sportivilor bul
gari, care au înregistrat impor
tante succese in intîlnirile inter
naționale susținute atît în țară 
cit și peste hotare.

Recorduri ca: 10,4 la 100 m. 
stabilit de Anghel Kolev; 11,9 sec. 
la proba de 100 m. femei, record 
ce aparține maestrei sportului 
V. Kolarova, performanța de 4,32 

m. la săritura cu prăjina, reali
zat de Hlebarov; 15,22 m. la pro
ba de triplu salt aparținind atle
tului Gurgușinov; 58,20 m. la a- 
runcarea ciocanului, record sta
bilit de B. Popov, arată cu priso
sință creșterea măiestriei sporti
vilor bulgari.

Un factor hotărîtor în ridica
rea măiestriei sportivilor bulgari 
l-au constituit legăturile tot mai 
strînse cu sportivii și antrenorii 
sovietici, care au împărtășit spor
tivilor bulgari vasta și îndelun
gata lor experiență. Un mare nu
măr de sportivi bulgari învață la 
institutele superioare din Uniunea 
Sovietică.

In ziua celei de a Xl-a aniver
sări a eliberării Bulgariei de către 
glorioasa Armată Sovietică, urăm 
poporului frate bulgar și sporti
vilor bulgari noi succese pe dru
mul ridicării măiestriei sportive, 
pe drumul construirii socialismu
lui în Patria lor.

traseul probei —
cleștii voir porni în cea mai grea 
etapă, a V-a, Vatra Dornei-Cluj, 

222 km. Chiar de la plecare, șo
seaua ne'asfaltată urcă din ce în 
ce mai accentuat contjnuînd cu 
escaladarea piscului Măgura Ca
lului. Din vîrful Măgurii Ca
lului, urmează un lung co- 
borîș în serpentine și, apoi, în 

linii drepte pînă la Bistrița (km. 
82). De aci, alți 80 km. cu drum 
fără asfalt pînă La Dej. de unde 
începe șosea asfaltată. Apoi, spre 
Cluj, și de aci la Oradea, ruta 
este asfaltată implicînd escalada
rea Pietrei Craiului.

Oradea-Arad, drum de șes, 
fără asfalt, iar de la Arad la Ti
mișoara șosea plată, cu asfalt. O 
zi de repaus la Timișoara și din 
nou la drum, prin Lugoj spre 
Deva, pe șosea fără asfalt dar 
destul de bună. De la Deva, prin 
Sibiu și Făgăraș, spre Orașul 
Statin, șoseaua este asfaltată si 
are cîteva urcușuri de talie mij-. 
locie.

Cea mai scurtă etapă va fi pe
nultima : Orașul Stalin-Sinaia-O- 
rașul Staltn 100 km. Nu este vor
ba însă d- o etapă ușoară, căci 
ea cuprinde treaerca urcușurilor 
de la Cioplea și de la Furnica 
de cîte două ori, ceea ce înseamnă 
un serios examen de cățărare. In 
ultima zi, caravana va parcurge 
cunoscuta rută Orașul Stalin-Bu- 
curești. O etapă, în genere, de 
coborîș și destul de ușoară, la 
capătul căreia alergătorii vor în
cheia marele înconjur ciclist al 
țării.

B Sîmbătă și duminică pe stadio
nul Dinamo din Moscova se va des
fășura int|lnirea de atletism dintre 
reprezentativele U.R.S.S. și Angliei. 
Cele două echipe selecționate se vor 
întrece atît pe echipe băieți, cît și 
pe echipe fete.

■ In ultimele concursuri de na
tație desfășurate în R. Cehoslovacă, 
au fost corectate două recorduri na
ționale : în proba de 100 m. spate 
Bacik a realizat 1:06,0, iar înotă- 
toarea Skupilova a parcurs distanța 
de 100 m. fluture în 1:17,2.

Marți seara: intilniri
Spre părerea de rău a iubito

rilor „sportului cu mănuși”, nici 
cea de a doua reuniune a campio
natelor republicane individuale de 
box, desfășurată marți seara în 
incinta Stadionului Republicii, n-a 
izbutit să se ridice la un nivel 
acceptabil. Departe de a satisface 
exigențele, întîlnirile au fost de 
o valoare extrem de scăzută, pri
lejuind o serie de constatări în
grijorătoare cu privire la stadiul 
de pregătire, în care se află bo
xerii noștri. In loc să depună toa
te eforturile spre realizarea unui 
box clar și dinamic, în care pre
cizia elementelor tehnice și tacti
ce să se îmbine cu o bună pre
gătire fizică, boxerii noștri pre
feră, în general, să adopte o po
ziție de ignorare a boxului de ca
litate, în favoarea goanei după 
victorii cu orice preț și — mai a- 
les 1 — cu orice mijloace. Din a- 
ceastă cauză, intîlnirile de pînă 
acum ale campionatelor republi
cane individuale au fost doar 
niște înverșunate bătălii, în care 

s-a făcut risipă de energie și de 
pumni, dar în care au existat foar
te rare momente de box auten
tic.

Puține lucruri bune se pot spu- . 
ne despre reuniunea de marți sea
ră. Merită. în orice caz. să fie . 

subliniată comportarea remarca
bilă a boxerilor bucureșteni Eusta- 
țiu Mărgărit, Constantin Gheor
ghiu și Dinu Eugen. Primul, de- 

butînd în cadrul acestor campio
nate și în categoria sem* * ușoară, 
a impresionat prin rapiditatea și. 

varietatea în lovituri. Deși adver- . 
sarul său, Vasile Banu, practică 
un box bazat pe forță. Eustațiu 
Mărgărit s-a priceput să evite pu
ternicele lovituri aie acestuia, an- 
grenîndu-1 în lupta de la semi- 
distanță, care îi convenea. Destul 
de bine a boxat și Constantin 
Gheorghiu, cu toate că unele din 
loviturile sale au fost aplicate cu 
mănușa deschisă. Dinu Eugen a în
semnat o îmbucurătoare surpriză. 
Intr-adevăr, în ultima vreme, a- 
cest tînăr boxer din colectivul Me
talul „23 August” manifestase 
grave înclinații spre vedetism, iar 
rezultatele pe care le-a obținut în 
această perioadă au fost, așa cum 
era șl firesc, cu totul necorespun-B Un mare grup de atleți ame

ricani va efectua un turneu în Euro
pa, în cursul lunii septembrie. Prin
tre țările în care vor evolua atleții 
americani se numără Franța. R. F. 
Germană, Jugoslavia, Elveția, An
glia, Belgia, etc.

B Luni, în cadrul unui concurs 
atletic care a avut loc la Leningrad, 
cunoscuta sportivă sovietică Galina 
Zîbina și-a întrecut cu 1 cm. pro
priul său record mondial ia arunca
rea greutății, realizînd 16,29 m.

■ Victoria repurtată de echipa 
Dinamo hfloscova cu scorul de 4—1 
asupra campioanei Italiei, F.C. Mi
lano, este comentată de toate zia
rele italiene. Unul dintre cei mai 
cunoscuți comentatori sportivi din 
Italia, Vitorio Pozzo, scrie în ziarul 
„Stampa Sera” : Acesta este, de
sigur, un rezultat excepțional. Sîn- 
tem convinși că Dinamo ar ieși în
vingătoare din orice întrecere, chiar 
dacă ar trebui să Joace cu adversari 
care se găsesc în cea mai bună for
mă”. Comeniatorul subliniază exce
lenta pregătire fizică a dinamoviș- 
tilor și tehnica lor avansată.
• Pe stadionul „Vasil Levski” din 

Sofia în fața a 40.000 de spectatori 
s-a disputat la 6 septembrie întîl- 
nirea internațională de fotbal dintre 
echipele Dinamo Sofia și Vojvodina 
(R.P.F. Jugoslavia). După un joc 
disputat, victoria a revenit fotbaliș
tilor iugoslavi cu scorul de 5—1.
• In seara zilei de 5 septembrie e-

chipa sovietică de fotbal Dinamo 
Moscova a sosit la Florența, unde la 
8 septembrie va țntîlni una dintre 
cele mai puternice echipe italiene, 
Fiorentina. In gară, fotbaliștii sovie
tici au fost întîmpinați 4e repre
zentanții clubului Fiorentina, pre
cum și de numeroși locuitori al o- 
rașului Florența. ,

B In cadrul primului tur al com
petiției fotbalistice „Cupa Campio
nilor din Europa“ echipa maghiară 
Voros Lobogo a întîlnit ieri, la Bu
da pes:a, pe campioana Belgiei S. C. 
Anderlecht. Fotbaliștii maghiari au 
dominat aproape tot timpul și, des
fășurând un joc bun, au învins cu 
6—3 (3—2). Golurile au fost marcate 
în ordine, de Van den Bosch, Szimc- 
sak. Palo tas, Hidegkuti, van den 
Bosch. Palotas, Mermans, Palotas și 
Sandor.

Jocul revanșă va avea loc în oc
tombrie, ia Bruxelles.
• In cadrul turneului interzonal 

de șah de la Goteborg la 6 septem
brie s-au jucat partidele progra
mate în runda a 13-a. După patru 
ore de joc s-au terminat patru par
tide. Arbitrii au înregistrat rezul
tatul de remiză în partidele : Stahl- 
berg — Unzicker, Rabar — Bron
stein și Pilnik — Keres, Fuderer a 
jucat inexact deschiderea Jn par
tida cu Szabo și în scurt timp a 
obținut o poziție grea. Marele ma
estru maghiar a folosit cu price
pere avantajul său, obținînd vic
toria.

Panno a cîșligat la Spasski, Filip 
la Sliwa și Gheller la Bisguer.

In clasament, Bronștein și Panno 
împart primele două locuri cu cîte 
9 puncte.

REUNIUNEA DE
Spre deosebire de reuniunile pre

cedente, gala de aseară s-a ri
dicat la un nivel acceptabil.

Categoria muscă. Cristea Marin 
(Metalul Buc.) a întîlnit un adver
sar neașteptat de dificil în persoa
na lui C. Stoian (Constructorul 
Galați). Mai bine pregătit fizic, Cri
stea Marin a plasat lovituri mai 
precise In ultimele minute cîști- 
gînd la puncte. In limitele catego
riei cocoș, Tîrziu Ivancea (Metalul 
Hunedoara) și I. Zlătaru (Voința 
Brăila) au furnizat o întrecere foar
te dîrză revenită la puncte celui 
dintîi.

N. Mîndreanu (C.C.A.) l-a în
tîlnit pe M. Pașuia (Dinamo Ora
dea). Meciul s-a rezumat la o a- 
devărată cursă de urmărire, Mîn
dreanu presîndu-și mereu adversa
rul cu lovituri numeroase și variate. 
Apreciind just raportul dispropor
ționat de forte .arbitrul I. Firu a 
oprit meciul în repriza a Il-a, de- 
clarîndu-l pe N. Mîndreanu învin
gător prin k. o. tehnic. Avantajat 
de alonjă, G. Calencjuc (Victoria 
Pitești) s-a dovedit un adversar 
redutabil pentru experimentatul D. 
Mîțu (Flamura roșie Buc.), reu
șind să termine în avantaj prima 
repriză. Din minutul 4 al luptei, 
însă, D. Mîțu a reușit să provoace 
tot mai dese „spărturi" în garda lui 
Calenciuc și să trimită serii de

Programul reuniunilor de azi și miine
Joi 8 septembrie

CATEGORIA MUSCA: V. Filiuță — Alexandru Balogh; Mircea Mi
hai — Valentin Mahu; CATEGORIA PANA: Nicolae Bîrsan — Octav 
Mărăci,neanu; Dumitru Boiangiu — Gh. Zamfirescu; M. Casacopol — 
Petre Barbu; Andrei Drăgan — Emil Cismaș; CATEGORIA SEMI- 
UȘOARA- Dănilă Done — VasWe Szekelv; Constantin Gherasim — M. 
Vișoiu. CATEGORIA MIJLOCIE-UȘOARA. V. Tiță — Niță Nicolae; 
N. Dănilă —I Hayer; CATEGORIA MIJLOCIE : Ghețu Velicu — Gh. 
Rossler; A. Cucuiatu — N. Alexandru; CATEGORIA SEMIGREA: Gh. 
Negrea — M. Mihăilescti

Vineri 9 septembie
CATEGORIA MUSCA: Mircea Dobrescu — N. Zagoreanu; M. Cri

stea — Puiu Nicolae; CATEGORIA COCOȘ: Victor Șchiopii — Fran- 
cisc Ambruș II; VI. Teodorescu — Ion Manea. CATEGORIA SEMI- 
UȘOARA: Eustațiu Mărgărit — Pavel Rînjea; Moise Marcel — Mircea 
Miclăuș; CATEGORIA UȘOARA: I. Demeter — Petre Podarii. CATE
GORIA SEMIMIJLOCIE: C. Iordache — Pătran Ilie; Vasile Bogoi — 
Radu Bojic; CAT. Mij. MICA : Stroe lonescu — Gh. Simion; Nico
lae Tătarii — Dumitru Gheorghiu; CATEGORIA MIJLOCIE: Coc Li- 
viu — Nicolae Bălan; CATEGORIA SEMIGREA: Al. Ghiță — VI. 
Izraiel reuniunile încep la orele 19,30.

de valoare scăzută
zătoare. Marți seara l-am văzut 
pe Dinu Eugen mult schimbat în 
bine. Foarte bun în lupta' de la 
distanță, utilizînd din plin un de
rutant joc de picioare și lovind 
precis și variat. Dinu Eugen a 
cîștigat categoric întîlnirea cu 
cîștigătorul campionatului de cali
ficare, Ion Croitoru.

Aspectele negative au abundat 
în celelalte meciuri. Virgil Mitra- 
che, boxer fruntaș și pretendent 
la titlul de campion, a fost desca
lificat în mod just de arbitrul 
M. Ghinescu pentru box neregula
mentar. Campionul țării Constan
tin Iordache a deziluzionat din 
nou printr-un box lipsit de pers
pective. Tînărul Andrei Drăgan, 
care cîștigase, într-un trecut nu 
prea îndepărtat, intîlnirile cu ma
estrul sportului Ilie Gheorghe și 
Gheorghe Zamfirescu, s-a compor
tat de astă-dată sub orice critică. 
Vasile Filiuță, Traian Iordache, 
Nicolae Babeț, Petre Barbu, Vla
dimir Carvanschi și alții s-au pre
zentat deopotrivă la un nivel inad
misibil de scăzut.

Rezultate tehnice:’ CAT. MUS
CA : N. Zagoreanu (Constructo
rul Buc.) b. nepr. Simion Gheor
ghe (Loc. Orașul Stalin) ; CAT. 
COCOȘ: Iulian Mihai (Dinamo 
Orașul Stalin) b. p. G Popa (Con
structorul Galați) ; C. Gheorghiu 
(Dinamo Buc.) b. p. Eugen Mot- 
doveanu (Dinamo Orașul Stalin) ; 
Dinu Eugen (Metalul Buc.) b. p. 
I. Croitoru (Metalul Tr. Severin); 
CAT. PANA : M. Casacopol (Con
structorul Galați) b. p. Tr. Ior- 
dachp (Loc. Tr. Severin); P. Bar
bu (Constructorul Buc.) b. p. N. 
Babeț (Voința Buc.) ; A. Drăgan 
(Progresul I.T.B. Buc.) b. p. I. Bo- 
ceanu (Dinamo Bacău) ; Emil Ciș- 
maș (C.C.A.) b. p. Vasile Filiuță 
(Dinamo Orașul Stalin) ; CAT. 

SEMIUȘOARÂ : M. Vișoiu (Ca
sa Armatei Cluj) b. p. VI. Car
vanschi (Metalul Orașul Stalin) ;
E. Mărgărit (Știința Buc.) b. p. 
V. Banu (Constructorul Buc.) ; 
CAT SEMIMIJLOCIE : C. lor- 
dache (Metalul Craiova) b. p. A. 
Urdea (Progresul Sibiu) ; Ilie Pă- 
tran (Flacăra Cîmpina) b. dese, 
rep. Ill Virgil Mitrache (C.C.A.).

MARIUS GODEANU

MIERCURI SEARA
croșete și svinguri. D. Mîltt a cu
cerit o clară victorie la puncte.

Categoria pană. Ilie Gheorghe: 
(Dinamo)-M. Pînzaru (Constructo
rul Galati). După o scurtă perioa
dă de „tatonare", Pînzaru trece la 
atac reușind cîteva croșete de stin
gă. Ilie Gheorghe răspunde cu di
recte de stînga, iar în repriza a 
II-a profitînd de șovăielile adver
sarului, folosește cu succes contra
atacul, utilizînd cu folos mal ales 
„un-doi“-urile. El cîștigă — pe 
drept—ta puncte. Foarte aplaudată 
a fost și întîlnirea dintre tînărul 
D. Prunoiu (Progresul Craiova) și 
I. Ambruș (Locomotiva Cluj). Vic
toria a revenit lui Prunoiu.

Alte rezultate tehnice: Motea Za- 
haria (Met. Craiova) a fost declarat 
— pe nedrept — învingător în fata 
fui I. Băcanii (Voința Brăila). Cat. 
semiușoară. Pavel Rînjea (Flacăra 
Cîmpina) un boxer cu certe cali
tăți cîștigă la puncte în fața Iul 
M Spătarii (Locomotiva Timișoa
ra). Moise Marcel (Dinamo Ora
dea) b. p. I. Bogdănescti (Dina
mo Oradea) Cat. semimijlocie. V. 
Bogoi (Dinamo Orașul Stalin) 
h. p. M. Ciobanii (Progresul Buc.). 
Radu Bojic (FI. roșie Arad) b. k.o. 
rep. a 11-a pe I. Boteza n (Progre
sul Sibiu).

G. M1HALACHE
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