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Echipa Uniunii Sovietice a ciștigat primul titlu 
de campioană europeană

E. Schmidt (Elveția), primul campion european individual

Terminînd ia egalitate: 9-9 cu Harlequins-Londră^ 
selecționata de rugbi a Bucureștiului 

și-a încheiat în mod strălucit turneul din Anglia:

Prima zi a campionatelor euro
pene a avut loc ieri în Poligonul 
Tunari, în cadrul ei fiind stabiliți 
primii campioni ai Europei și pri
mele recorduri ale continentului 
nostru. I. Novojilov, V. Crîsnevschi, 
P. Peremotin, B. Pereberin și V. 
Golovin, alcătuind echipa Uniunii 
Sovietice care a ocupat primul loc 
în întrecerea pe echipe la armă mi
litară 60 focuri și elvețianul E. 
Schmidt, clasat pe primul loc in
dividual în această probă, s-au do
vedit ieri cei mai buni și și-au în
scris primii numele pe tabela de o- 
noare a campionilor și recordme- 
nilor europeni.

Valoarea concursului a depășit 
toate așteptările, dovadă că rezul
tatul cu care s-a cîștigat întrecerea

Lucrările Congresului
Uniunii Internationale de Tir

Sîmbătă au continuat la Bu
curești lucrările Congresului 
Uniunii Internaționale de Tir 
(U.I.T.). Principala problemă 
la ordinea de zi a constituit-o 
organizarea campionatelor mon
diale din anul 1958, cerută 
de U.R.S.S., Elveția și Egipt. 
Cu majoritate die voturi con
gresul a atribuit organizarea 
campionatelor Uniunii Sovie
tice.

In continuare, congresul a 
luat în discuție regulamen
tul de organizare al campio
natelor mondiale. Apoi s-au a- 
dus unele modificări statutu
lui U.I.T. Propunerea pentru 
omologarea ca recorduri mon
diale a performanțelor obți
nute la Jocurile olimpice și 
campionatele europene nu a 
fost acceptată de congres. Pre
zidiul congresului a primit 
din partea U.R.S.S., R.F. Ger
mane și R.P. Ungare cupe 
chalange care vor fi decernate 
la campionatele europene.

Viitoarea ședință a congre
sului va avea loc în ziua de 
15 septembrie. 

pe echipe (2633 p.) și cel cu care 
s-a cîștigat campionatul individual 
(531 p.) sînt superioare cifrelor re
cordului mondial.

Lotul Uniunii Sovietice a dominat 
concursul de armă militară. De la 
primul și pînă la ultimul foc, tră
gătorii sovietici și-au demonstrat 
măiestria, pentru care sînt vestiți 
In întreaga lume, concurînd cu mari 
șanse pentru toate titlurile de cam
pioni. In întrecerea pe echipe, su
perioritatea lor a fost pe deplin e- 
videntă, ei reușind să cucerească 
primul loc cu un avans de 30 punc
te față de cea de a doua clasată, 
echipa Elveției. Performanța for
mației Uniunii Sovietice depășește 
cu 26 puncte recordul mondial de
ținut de echipa Elveției încă din 
anul 1939. Din echipa noilor cam
pioni cele mai bune rezultate au 
fost obținute de trăgătorii Novojilov 
și Crîsnevschi, care pînă spre sfîr- 
șitul concursului au fost preten- 
denții principali la primul loc indi
vidual. Omogenitatea pe trei poziții 
a elvețianului Schmidt a fost hotă- 
rîtoare pentru obținerea titlului de 
campion. Cu 182 puncte la culcat, 
178 p. la genunchi și 171 p. Ia pi
cioare. E. Schmidt a totalizat 531 
puncte pe 60 focuri, cifră care sta
bilește recordul european peste cel 
mondial (530 p.) realizat de finlan
dezul Elo Olavi în 1937.

Iată rezultatele tehnice ale cam
pionatului individual: 1. E.
Schmidt (Elveția) 531 p. — campion 
european și recordman european, 2.
I. Novojilov (U.R.S.S.) 530 p., 3. 
V. Crîsnevschi (U.R.S.S.) 530 p. 4. 
G. Clavadtscher (Elveția) 528 p.
5. S. Masztak (Polonia) 526 p.
6. P. Peremotin (U.R.S.S.) 525 p.,
7. B. Pereberin (U.R.S.S.) 524 p„
8. V. Golovin (U.R.S.S.) 524 p.,
9. H. Erben (Suedia) 524 p., 10. E. 
Grunig (Elveția) 522 p.; ECHIPE: 
U.R.S.S. — 2633 p. — campioană 
și recordmană europeană, 2. Elve
ția — 2603 p. 3. Suedia — 2575 
p., 4. Findanda — 2551 p, 5. R. P. 
Polonă — 2531 p., 6. R- P. Un
gară — 2503 p., 7. R. P. Romînă —' 
2276 p.

La pistol viteză și la talere arun
cate din șanț, reprezentanții noștri 
sînt prezenți în fruntea bătăliei 
pentru titlurile de campioni euro
peni. La ora cînd arbitrii probelor 
de pistol viteză și talere anunțau 
sfîrșitul primei manșe, pe tabela de 
afișaj cele mai bune rezultate se 
găseau în dreptul trăgătorilor ro- 
mîni. Marin Dochiliță, cu un excep
țional 294 puncte din 300 posibile, 
conduce la această oră valorosul 
lot de trăgători de pistol viteză, iar 
cele 97 dp talere sparte de Marcel 
Vasiliu îl situează — după prima 
manșă de 100 talere — în fruntea 
celor 42 taleriști participanți. Am
bele performanțe sînt de cel maî 
bun augur pentru viitoarea compor
tare a trăgătorilor noștri în acest 
prim campionat european.

Și la pistol viteză, echipa Uniunii 
Sovietice s-a dovedit greu de în 
trecut. Dovedind o remarcabilă O 
mogenitate, la un nivel cît se poate 
de înalt, trăgătorii sovietici au 
reușit să-și impună cu destulă u- 
șurință superioritatea, ocupînd după 
prima manșe primul loc în clasa
mentul pe echipe cu un avans de 
21 puncte față de Finlanda- Toto
dată, reprezentanții Uniunii Sovie
tice, Nasonov, Sorokin și Cercasov 
sînt prezenți în lupta pentru pri
mul loc individual clasîndu-se ime
diat după reprezentantul nostru 
Marin Dochiliță.

In întrecerea pe echipe, formația 
noastră și cea a R. P. Ungare, care 
alături de echipa Uniunii Sovietice 
erau considerate ca favorite ale 
concursului, și-au pierdut în mare 
măsură șansele la primul loc, în- 
triicît prin Deak (R.P.R.) și Gyon- 
yoru (R.P.U.) au pierdut cîte o 
prețioasă siluetă. Folosind defec
țiunile intervenite în aceste doua 
formații, echipa Finlandei s-a cla
sat pe locul 2 cu 120/1140 puncte. 
După prima zi de concurs, cele mal 
bune rezultate la această probă au 
fost obținute de: Marin Dochiliță

(Continuare în pag. 4-a)

In încheierea turneului pe care
l-a  întreprins în Anglia, selecțio
nata de rugbi a Bucureștiului a 
avut o dificilă misiune, în fața for
mației londoneze Harlequins, care 
a făcut una dintre cele mai bune 
partide ale sale,; în meciul de sîm
bătă după amiază, desfășurat pe 
stadionul Twickenham din Londra. 
Beneficiind de serviciile celor mai 
valoroși jucători ai clubului, ca și 
de cele ale unor rugbiști de la 
Oxford și Cambridge, Harlequins a 
reușit să se întreacă pe sine și să 
fie ja un pas de victorie. Meciul cu 
echipa Bucureștiului a fost cel mai 
frumos din cele trei pe care le-au 
susținut rominii în Anglia și acest 
fapt s-a datorat și formației Har
lequins, care a practicat un rugbi 
deschis, dovedind totodată a- 
vansate cunoștințe de ordin tehnic 
și tactic. Foarte rutinați, jucătorii 
clubului Harlequins, ca și cei care 
au apărut în formație sîmbătă după 
amiază, au jucat foarte variat, în 
plină viteză și au dovedit o pregă
tire fizică superioară celorlalte e- 
chipe, cu care s-au întîlnit pînă a- 
cum bucureștenii. De asemenea, ei 
au știut să speculeze de minune orice 
greșeală comisă de adversarii lor. 
De altfel, așa s-au și înscris punc
tele gazdelor. Tncepînd jocul într-o 
alură foarte vie, Harlequins sur
prinde pe rugbiștii romîni, care se 
lasă dominați In minutul 8 tabela 
de marcaj indica 3—0 pentru gaz
de, în urma unei încercări reușite 
de Marques, în colțul terenului de 
țintă. Jucătorii din linia de 3/4 a 
Bucureștiului au scăpat balonul, 
adversarii au executat imediat o 
grămadă deschisă în acel Ioc, au 
tatonat balonul, au contraatacat cu 
aripa D. A. Barker. Printr-o lovi
tură de picior, acesta l-a pus în 
poziție excelentă pe Marques care 
a și înscris. Peste numai 6 minute, 
jumătatea la deschidere a echipei 
Harlequins a bătut cu piciorul „a 
urma". Fundașul nostru, Penciu, a 
prins dar a degajat defectuos, pa
ralel cu linia de fund, astfel că 
același Barker, care urmărise atent, 
a prins și a înscris din nou în 
colț: 6—0 pentru Harlequins. I,n- 
sfîrșit, scorul se majorează peste 
alte 4 minute, cînd Gardner trans
formă o lovitură de pedeapsă în fa
voarea echipei sale, lovitură acor
dată în urma unui ofsaid: 9—0 
pentru gazde.

La acest scor echipa Bucureștiu
lui părea învinsă și puțini erau a- 
ceia care mai așteptau din partea 
rugbiștilor romîni o revenire. Dar, 
dușul rece servit de englezi romî- 
nilor a avut un efect surprinzător 
pentru cei care asistau la meci. 
Din minutul 20, îndată după scorul 
de 9—0, bucureștenii își pierd ti
miditatea și nervozitatea care le 
caracterizaseră jocul pînă în acel 
moment și încep să întreprindă 
acțiuni din ce în ce mai periculoa
se. Cei 20.000 de spectatori pre
zenți pe stadion sînt pur și simplu 
entuziasmați.

. întrebarea pe care și-o pune a- 
cum fiecare din ei este dacă gaz
dele vor reuși să reziste atacurilor 
extraordinare ale romînilor și, bine
înțeles, dacă aceștia vor găsi re
surse pentru a depăși acest handi
cap de 9 puncte extrem de prețios 
într-un meci internațional.

Ecjțipa de rugbi .a orașului București tp viată la primăria orașului Sukwnh* hi 
blocul SSKIL y

La un contra atac al lui Titi Io-, 
nescu, în colaborare cu Moraru,; 
acesta din urmă se apropie de butul! 
advers și bate peste fundașul en-J, 
glez. Fiind oprit nereglementar din! 
acțiune, Moraru obține pentru e-s 
chipa sa o lovitură de pedeapsă pe' 
care Titi Ionescu o transformă:: 
9—3 pentru Harlequins. Pînă lai 
pauză scorul nu se mai modifică,! 
deoarece englezii sînt deciși să-și 
mențină avantajul.

La reluare se fac observate douăl 
tactici de joc: romînii atacă necon-'. 
tenit cu orice balon, iar engleziîi 
sînt preocupați_să-și asigure o apă
rare cît mai perfectă. Elanul echi-< 
pei noastre este însă hotărîtor și îm 
minutul 27 al reprizei a doua, Titi! 
Ionescu simulează o trecere de baj 
Ion către Chiriac. Adversarii se pre
cipită spre acesta din urmă, dări 
Titi Ionescu reține balonul și reu-» 
sește o frumoasă lovitură căzută n 
9—6 pentru Harlequins Din acest! 
moment, se poate spune că englezi® 
sînt bătuți net și cu regularitate,1! 
atît în margine cît și la grămadă.'.' 
Din 17 aruncări de la tușă, 11 sînt! 
cîștigate de romîni si numai 6 da 
gazde. In minutul 32 se produce- 
egalarea: grămada noastră tato
nează balonul, Titi Ionescu merge cm 
b<nia a treia dar mascînd balonul! 
pe care Moraru îl ia și-l culcă în! 
terenul de țintă: 9—9. Transfor
marea este ratată. Cu un minut1! 
înainte de sfîrșitul jocului, echipaj 
Bucureștiului are Posibilitatea săi 
cîștige întîlnirea : Penciu încearcă' 
să transforme o lovitură de pedeap^ 
să. deși punctul în care așezase' 
balonul se afla la 52 m. de butul' 
advers. Un șut formidabil și balo
nul lovește bara transversală a bu
turilor revenind în terenul de joc.-

Arbitrajuil lui P. Cooper foarte butt 
si competent a mulțumit ambele' 
formații. Echipa prezentată de 
bucureșteni a fost următoarea t 
Penciu, Veluda, Hie Ion, Kramer, 
Chiriac, Titi Ionescu. Nanu Radu, 
Moraru. Cocor, DunTtrescu. Mări
ri ache Mladin, Lur’c. lordăchescu, 
Pîrcălăbescu

S-au remarcat: Moraru. Mladin, 
Kramer, Ionescu și Chiriac.

Dună meci; jucătorii noștri atr 
fost invitați la un dineu la Camera 
Comunelor, unde au fost primiți de' 
sir Wavel, membru în Parlamentul: 
englez. A participat de asemenea: 
ministrul țării noastre la Londra, 
Pavel Babuci. Au fost de față nu-i 
meroși conducători ai rugbiului en-u 
glez. Sir Wavel a condus pe oas
peți prin sălile Parlamentului, dînd' 
explicațiile necesare. Recepția a de
curs într-o atmosferă prietenească^, 
toastîndu-se pentru prietenie șî 
pace.

In convorbirile pe care le-au avut 
cu conducătorii echipei noastre,, 
toți conducătorii echipelor engle
zești de rugbi, prezenți la aceasta 
reuniune, au avut aprecieri favo
rabile privind. calitatea rugbiului 
practicat la noi în țară, manifes- 
tindu-și totodată dorința de a 
stabili legături permanente cu echiU 
pele din Romînia, fie în întîlniri pe 
continent fie în Anglia-

Formația Bucureștiului va părăsi 
Londra în cursul dimineții da 
miercuri 14 septembrie, pe calea: 
aerului, îndreptîndu-se spre patrie»

Gydnydru Joszef a greșit ultimul foc la seria de patru secunde. Silueta a fost stră
punsă în mișcare, și acum membrii juriului internațional verifică dacă diametrul perfora
ției este regidamenlgft Nul ei esje deposit, «stfei că Gyonyoră a scăpat o siluetă.

.(Itoto MAX B/WiȘl



Concursul international de călărie de la Belgrad
lupa primele întreceri echipa R.P.R.

ocupă locul II
BELGRAD 11 (prin telefon). — 

Sîmbătă după-amiază au început 
primele întreceri din cadrul con
cursului organizat de Federația In
ternațională Equestră. Prima probă 
dotată cu premiul „BLIVICE", a 
întrunit la startul întrecerilor 74 
de cai și călăreți, reprezentînd 
șapte națiuni. Numai 11 călăreți 
au reușit să termine parcursul cu 
0 puncte penalizare. Proba a fost 
cîștigată de A. Guneș (Turcia) ur
mat de B. Boke (Turcia) și I. Si- 
neti (Italia). Dintre călăreții noștri, 
cel mai bine s-a clasat M. Timu 
pe calul Troica care a ocupat locul 
7. Gh. Ghițuran, Gh. Antohi 
și D. Velicu au fost penali
zați cu cîte 4 puncte. Trebuie 
subliniat faptul că spre deosebire 
de celelalte națiuni, echipa Turciei 
a avut în această probă și o su
perioritate numerică, concurînd cu 
un număr de 18 cai. După prima 
zi. echipa noastră a ocupat locul 3 
în clasamentul general după echipele 
Turciei și Italiei și înaintea repre
zentativelor Franței, R. P- Ungare, 
iR. P. F. .Iugoslaviei și Austriei. 
lUeri, s-a desfășurat proba de ..forță" 
['dotată cu premiul „TREPCA" (înăl- 
'țime 1,40—1,60 m.; lărgime 4,50 
m.). A fost una din cele mai grele 
probe cuprinse în programul con.

CANOTORII DE LA DINAMO $!-AU IMPUS $1 IN ACEST AN 
SUPERIORITATEA IN PROBELE DE CMAC -CANK

T întrecerile finale ale camptona- 
iRului republican de caiac și canoe 
pentru seniori și senioare s-au 
[desfășurat sîmbătă și ieri pe lacul 
i'Snagov. In prima zi, timpul nu a 
(influențat cu nimic disputarea pro
belor, dar în a doua zi (cînd au 
Javut loc probele de viteză) vîntul, 
'destul de puternic din față, a îm- 
jwedicat obținerea unor rezultate 
pe măsura posibilităților concuren- 
ților.

Si anul acesta campionatele au 
fost dominate de sportivii de la 
Dinamo, care au realizat excelenta 
performanță de a cîștiga primul 
.loc in toate probele la care au 
participat.

Iată rezultatele tehnice în pro
bele de fond (3.000 m. pentru fete 
și 10.000 m. pentru băieți): CAIAC 
1 FETE: 1. Rodica Petrescu (Lo
comotiva București) 16:21.2; 2. E- 
leonora Antal (Avîntul Reghin) 
17:04.8; 3. Leontina Gemessy (Di
namo Timișoara) 17:26.9; CANOE 1 
iBAIEȚI: 1. Leon Roitman (Dina
mo București) 54:33.8;' 2. Traian 
Cotalenco (Dinamo Timișoara) 
'58:21.4; 3. N. Farkaș (Constructo
rul București) 61:55.5; CAIAC 2 
[BĂIEȚI: 1. Dinamo București (E- 
remla Oprea — Mihai Balint) 
'43.2; 2. Locomotiva București (C. 
(Petrescu—I, Barbu) 44.26; 3. Di
namo Timișoara (D. Losonti—Gh. 
(Iosif) 45.15; 4. Avîntul Tg. Mureș 
i[țl. Utrata—Fr. Szekely) ; 5. A- 
yîntul Reghin (Fr. Bagoly 
— Fr. Biro) ; CAIAC 1 BĂIEȚI: 

:ÎI. D. Grigore (Dinamo Bucu
rești) 46:54,4 ; 2. I. Oprea

([(Constructorul) 47:55.4; 3. S. Pa- 
naît (Locomotiva Galați) 47:55.9;
4. I. Baschandt (Progresul Timi
șoara) : CAIAC 4 BĂIEȚI : 1. Di
namo București (C. Grigorescu, 
Lazăr, Gh, Popa, Munteanu) 
39:54.0; 2. C.C.A. (St. Vișevan, I. 
(Svoboda, Lăpugeanu, Kramer) 

’40:17.1; 3. Constuctorul București 
(|(Szatmary, Pavel, Tomuk, Paga- 
jilău) 41:56.0; 4. Locomotiva Tkni- 
Zoara (Strîmtură, Ungureanu, 
hMarni, Vremescu); CAIAC 2 FETE: 
Z- Constructorul București (Maria 
[iNavasart, E. Budu) 15:01.0; 2. 
[■Progresul Timișoara (A. Prună, E- 
’ilisabeta Solomon) 16:35.2; 3. A- 
vîntul Reghin (Markus, Leprish) 

[[17:25.0: CANOE 2 BĂIEȚI: 1. Di- 
namo București (Ăghei, Lipalit) 

[51:14,8; 2. Dinamo Timișoara (Za- 
:na, Szeky) 53:35.0; 3. Constructo
rul București (Gh. Ion, Horwath) 
155:16.0.
’? In probele de viteză s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
[CAIAC 1 BĂIEȚI 1.000 m.: l.Mir- 
-cea Anastasescu (Dinamo Bucu- 
trești) 4:34.5; 2. A. Santighian 
[[(Știința București) 5:13.6; 3. I. 
țiReibel (Progresul Timișoara) 
[5:29.7; CAIAC 1 FETE 500 m.: 1. 
^Alexandrina Anastasescu (Dinamo 
[■'București) 2:42.8; 2. Ecaterina Ful- 
j-ger (Locomotiva București) 2:48.9; 
13. Ella Papp (Avîntul Reghin) 
[3:0J.0; 4. Ilona Iakob (Avîntul Tg. 
(Mureș) 3:09.8; CANOE 1 BĂIEȚI 
[■l.Otio m. : 1. S. Ismailpiuc (Dinamo 
[•București) 5:13.7; 2. A. Feigem-
LlbaM (Constructorul București).

in clasament
cursului. Din cei 17 călăreți parti
cipant, numai 3 au terminat par
cursul fără greșeală. Primul loc l-a 
ocupat Gonenli (Turcia), cu 4 punc
te penalizare, călărețul romîn Gh. 
Antohi (pe calul Odobești) a ocu
pat locul 4. M. Timu (pe calul Ga
lon) și D. Velicu (pe calul Nor) 
au fost penalizați cu II și, respec
tiv, 16 puncte. Ultima probă des
fășurată ieri, proba de „duble" a 
fost dotată cu premiul „TITO
GRAD". 7 călăreți, printre care 
M. Timu (pe calul Troica) și Gh. 
Antohi (pe calul Mindir), au termi
nat parcursul fără penalizări. Ei 
s-au întîlnit într-un baraj în care 
cel mai bun rezultat l-a obținut A. 
Guneș (Turcia) pe calul Esmer. El 
a întrecut la timp pe călăreții noștri 
Gh. Antohi (clasat pe locul 3) și 
M. Timu (clasat pe locul 5). La 
sfîrșitul întrecerilor disputate ieri, 
în clasamentul general pe echipe, 
reprezentativa noastră ocupă locul 
2, după echipa Turciei și înaintea 
echipelor reprezentative ale Italiei, 
Franței, R. P. Ungare, R. P. F. .Iu
goslaviei și Austriei.

Luni este zi de odihnă. întrecerile 
vor continua marți cu un parcurs de 
eliminări succesive și miercuri cu 
proba „nenumerotată" și ștafeta.

M TIMU 
maestru al sportului

6:05.7; CAIAC 2 BĂIEȚI 1.000 m.:
1. Dinamo București (I. Săndu- 
lescu, S. Andreescu) 4:13,6; 2. Pro
gresul București (N. Nedelcu, D. 
Pascu) 4:31.7; 3. Dinamo Timișoa
ra (I. Iacob, I. Toth) 4:35.7; 4. 
Progresul Arad (V. Zaharia, Al. 
Roneanu); 5. Voința Constanța (I. 
Cazacu, P. Gheorghiu); CAIAC 2 
BĂIEȚI 500 m.: 1. Voința Buc. 
(C. Mihalache, S. Teodorov) 2:01.3;
2. Școala Sportivă de Tineret A- 
rad (M. Sfertdan, Fr. Klug) 2:15.3;
3. Locomotiva Timișoara (Al. Fa-
rago, O. Gavriloaie) 2:15.9; 4. A- 
vîntul Reghin (Sandorhozi, Kle- 
martis) 2:16.3; 5. Casa Ofițerilor 
din Constanța (N. Popescu, Gh. 
Gogonatu); CANOE 2 BĂIEȚI 
1.000 m.: 1. Dinamo București (Gh. 
Blănaru, I. Torok) 5:25.8; 2. Pro
gresul Timișoara (D. Radoșan, M. 
Petcu) 5:40.6; 3. Avîntul Reghin 
(L. Gall, M. Pacskai) 5:43.4; 4. 
Constructorul București (S. Sken- 
der, D. Mureșan); CAIAC 1 BĂ
IEȚI 500 m.: 1. A. Vernescu (Di
namo București) 2:16.1; 2. D. Bar
da; (Locomotiva Timisoara) 2:23.1;
3. Mihai Alexandru (Voința Bucu
rești) 2:24.3; 4. A. Kozanevscki 
(Progresul Arad); 5. R. Molnar 
(Avîntul Tg. Mureș); 6. Z. Zoizon 
(Avîntul Reghin); C.AIAC 2 FETF 
500 m.: 1. Locomotiva București 
(Victoria Gheorghiu, Victoria Gri
gorescu) 2:30.8; 2. Locomotiva Ti
mișoara (Jivi Lavinia. Mara Milo
sevic!) 2:45.8: CAIAC 4 PAIETI 
1.000 m.: 1. C.C.A. (Matei Virgil,
I. Ciurea. Gr. Santighian. Ion Mi- 
tache) 3:48.6; 2. Locomotiva Bucu
rești (D. Niculcea, S. Berger, V. 
Mocioiu, Tr. Tomovici) 3:55.3; 3. 
Flamura roșie Arad (L. Mureșan,
C. Lăcătuș, P. Alda. N. Adam) 
4:05.2: 4. Voința Timisoara (I.
Schaffer, Gh. Ross, Gh. Kamiczky, 
A. Rebing) 4:06.0,

Cupa oferită asociației care a to
talizat cele mai mylte puncte a 
fost cucerită de Dinamo cu 77 pt., 
urmată de : Locomotiva 40. Con
structorul 25, Avîntul 23, Progre
sul 21, Voința 12, C.C.A. 11, Fla
mura roșie 7. Știința 4.

Jocurile de polo
Ieri la ștrandul Tineretului, în 

cadrul campionatului de polo pe 
apă (categ. A ) C.C.A. a întrecut 
Dinamo București cu 5-2 (3-1). 
Au înscris : Novac (2), Nagy (2), 
Iosim (C.C.A.) și Hegyessi (2) 
pentru Dinamo.

Finala campionatului republican 
de juniori pe anul 1955 disputată 
pentru a doua oară (la Cluj, în
vingătorul n-a fost decis nici după 
cele patru prelungiri) între Pro
gresul București și Voința Tg. Mu
reș, a revenit primilor — după 
prelungiri — cu scorul de 4-2 (1-0,
2-2,  4-2).

Astăzi la ștrandul Tineretului 
(ora 17): Știința București — Dina
mo București; iar mîine la București 
(ștrandul Tineretului, ora 17) : Di- j 
na mo — Progresul București, iar i 

Ta Tg. Mureș : Progresul — Tînăruî 
dinamovist București. |

Surprize In categoria B la fotbal
Victoria Locomotivei Turnu Severin la Orașul 

Stalin, înfringerea Progresului Oradea la Lupeni 
și a Metalului Gimpia Turzii la Arad, victoria Fla- 
tărei Cîmpina la Focșani și înfringerea- Flacărei 
1 Mai Ploești, scorurile de la Oradea și Sf. Gheor- 
ghe — iată pe scurt surprizele etapei de ieri a 
campionatului categoriei B.

Desigur câ surpriza cea mare a furnizat-o Mi
nerul Lupeni, care — pe lingă punctele prețioase cu
cerite în lupta pe care o dă pentru a se depărta 
de zona retrogradării — a provocat o micșorare 
a diferenței de puncte dintre lider și echipele cla
sate pe locurile următoare. Acum, Progresul Ora
dea mai are doar două puncte avans, ceea ce face 
ca „bătălia" pentru primul loc să devină mai în-

dîrjită. Metalul Gimpia Turzii, învins Ia Arad, a 
pierdut ocazia de a se apropia Ia un punct de 
lider.

De altfel, numai în seria a ll-a mai continuă 
lupta pentru primul loc. In celelalte două serii, 
Locomotiva București și Dinamo Bacău conduc Ia 
diferență de 7 și — respectiv — 5 puncte, dar au 
cîte două jocuri mai puțin disputate.

In schimb, lupta pentru evitarea retrogradării 
se desfășoară în cele trei serii cu toată intensi
tatea. Etapa de ieri nu a adus nici o clarificare. 
Diferența minimă de puncte dintre echipele situate 
pe ultimele locuri menține un interes deosebit în 
jurul acestei „goane" de zona retrogradării, care 
a cuprins nu mai puțin de 24 de echipe.

SERIA I

FI. roșie Sf. Gheorghe-Știința 
Buc. 4-1 (4-0)

Flacăra Moreni-Progresul Sibiu
1-0  (0-0);

Metalul București-Dinamo VI 
București 2-3 (1-2);

Metalul Uz. Tr. Orașul Stalin- 
Locomotivâ Tr. Sev. 1-2 (0-0).

CLASAMENTUL
1. Locom. București 14 11 3 0 43:11 25
2. Dinamo VI Buc. 18 7 4 5 23:17 18
3. Met. U. Tr. O. Stalin

16 826 24:18 18
4. Progresul Sibiu 16 826 20:16 18
5. Știința Buc. 15 7 3 5 20:21 17
6. Flacăra Moreni 16 7 1 8 20:23 15
7. Progresul Buc. 14 6 2 6 25:26 14
8. Locom. Tr. Sev. 15 6 2 7 18:21 14
» Știința Craiova 15 5 3 7 16:19 13

10. Locom. Craiova 15 5 3 7 11:24 13
11. FI. roșie Sf. Gh. 16 5 2 9 13:20 12
12. Metalul București 16 5 2 9 19:31 12
13. Met. St,. r. O. Stalin

14 338 11:16 9

ETAPA VIITOARE
Locomotiva Craiova-Fl. roșie Sf. 

Gheorghe; Locomotiva Tr. Severin- 
Dinamo VI; Știința București- 
Știința Craiova; Locomotiva Bucu- 
rești-Metalul Uz. Tr. Orașul 
Stalin; Metalul St. r. Orașul 
Stalin-Flacăra Moreni; Metalul 
București-Progresul București.

Intilniri amicale 
la fotbal

BUCUREȘTI: LOTUL A-C.C.A. 4-2 
(2-1), — In cadrul pregătirilor pen
tru meciul cu R.D.G. — care va avea 
loc duminică 18 septembrie — lotul 
R.P.R. a susținut ieri pe stadionul 
„23 August” un joc de antrenament 
în compania echipei C.C.A. Lotul 
a folosit următoarea echipă: Vol- 
nescu (Toma)-Zavoda II, Lazăr (Că- 
linoiu), Szoko (Toma)-Câlinoiu (Bă- 
cuț I), Pereț-Birău, Petschowski, O- 
zon, Georgescu, Suru.

Formația echipei C.C.A.; Gram-Ba- 
lint, Caricaș (Kiss), V. Dumitrescu- 
O*nisle, Bone-V. Moldovan, Zavoda I 
(Munteanu), Alexandre'cu, Tățaru, 
P. M’oldoveanu (Caricaș). Joc inte
resant în cursul căruia io ul a mar
cat patru goluri prin Georgescu, Suru, 
Ozon și Petschowski, față de cele 
două realizate de C.C.A. prin V. Mol
dovan și Alexandrescu.

BUCUREȘTI: LOTUL JUNIORI-LO- 
COMOTIVA JUNIORI 9-2 (4-1).— Lo
tul a făcut un reușit antrenament. 
Linia de atac s-a arătat mai eficace 
decît la antrenamentele anterioare : 
An marcat: Bukossy (3), Virgil (2), 
Anghel (2), Jenei și Dumitrescu pen
tru lot, Negru și Lazăr pentru Loco
motiva. Lotul a jucat tu formația : 
Cîmpeanu-Buzeșan, Stancu, Gref- 

Jenei, Mihăilescu-Anghel. Dumitres
cu (Melente), Bukossy, Renich, Vir- 
01

PLOEȘTI: LOTUL B-FLACARA 
PLOEȘTI 3-3 («-2). — Joc de verifi
care în vederea partidei R.D.G. (B )- 
R.P.R. (B.) de la Berlin, punctele au 
fost marcate de: Suciu, Bădeanțu și 
Nicușor pentru Lotul B, Ivănescu 
(Lotul B — în proprie poarta) și Ma
rin Marcel (2) pentru Flacăra. Lotul 
B a utilizat echipa: Cosma (Corn an )- 
Pahonțu, Bâcuț II (Apolzan), Ivă- 
nescu (Capaș, Neamțu)-Hidișan (Ca- 
paș), Maior-Călin. Nicușor, Ene I 
(Suciu), Neagu (Roman), Bădeanțu 
(Suciu, Bâdeanțu). Flacăra: Marosi- 
Dragomirescu, Marinescu, Topșa, 
Cosmoc, Rînceanu-Ghiță, A. Teodo- 
rescu. Ene, Marin Marcel, Botescu

CRAIOVA: LOCOMOTIVALOCO-
MOTIVA BUCUREȘTI 3-6 (1-3). —
Jocul oficial amînîndu-se, cele două 
echipe au jucat amical. Bucureștenii 
și-au asigurat victoria prin pune ele 
marcate de: Olaru (mim. 11), Macri 
(min 24 și 76), Ferenczi (min. 37), 
Garbelotti (min. 64) și Langa (min. 
65). Pentru craioveni punctele au fost 
înscrise de Romeo (min. 22) și Dilă 
(min. 75 și 83).

TG. MUREȘ: LOCOMOTIVA-ȘTITN- 
ȚA CLUJ 2-1 (6-0). — Mureșenii au 
cîștigat prin golurile înscrise de 
Jozsi în min. 52 și 70. Ș iința a re
dus handicapul prin Bărbosu (min.

J

SERIA A H-a

Metalul Reșița-Metalul Arad 2-1 
(1-1); Metalul Oradea-Metalul 108 
8-1 (0-0); Minerul Lupeni-Progre- 
sul Oradea 3-2 (0-2); Metalul Hu- 
nedoara-Metalul B. Mare 3-1 
(1-1); Locomotiva Arad-Metalul 
C. Turzii 2-1 (1-1); Flacăra Me- 
diaș-Locomotiva Cluj 1-0 (0-0);

FI. roșie Cluj-Progresul S. Mare 
Of.

CLASAMENTUL
1. Prog. Oradea
2. Metalul Reșița

17 11 3 3 34:14 25
17 16 3 4 25:15 23 »

3. Met. C. Turzii 17 944 32:12 22
4. Flacăra Mediaș 17 944 25:16 22
5. Locomotiva Cluj 17 836 30:24 19
6. Met. Hunedoara 17 5 8 4 19:18 18
7. Locomotiva Arad 17 656 25:18 17
8. Metalul Arad 17 566 17:26 16
9. Prog. S. Mare 17 566 20:35 16

10. Minerul Lupeni 17 467 20:26 14
11. Met. Baia Mare 17 377 13:22 13
12. Metalul Oradea 17 4 4 9 24:29 12
13. FI. roșie Cluj 17 368 10:24 12
14. Metalul 108 17 3 3 11 21:36 9

ETAPA VIITOARE
Metalul Baia Mare-Metalul 108; 

Metalul Arad-Minerul Lupeni, Pro
gresul Oradea-FIamura roșie Cluj; 
Progresul Satu Mare-Flacăra Me
diaș; Locomotiva Cluj-Locomotiva 
Arad; Metalul Cîmpia Turzii-Meta- 
lul Reșița; Metalul Hunedoara- 
Metalul Oradea.

Metalul Timișoara, campion al turului 
campionatului masculin republican de handbal 

categoria A
Cu etapa de ierî, s-a încheiat 

turul campionatului republican 
masculin de handbal categoria A. 
In fruntea clasamentului se găseș. 
te echipa Metalul Tehnometal Ti
mișoara — deci, campioană a pri
mei părți a campionatului — ur
mată de C.C.A și Dinamo Orașul 
Stalin. Iată rezultatele înregistrate 
eri:

DINAMO VI — ȘTIINȚA IAȘI 
14—7 (8—2)

Jocul a fost tot timpul la discre
ția dinamoviștilor bucureșteni. Au 
marcat: Stănescu (5), Tischier 1 
(5), Lupescu (2), Roger Cernat, 
Istrate pentru Dinamo și Linden- 
bach (3), St Hurubeanu (2), Țișu 
și Schaas.

ȘTIINȚA I.C.F. — METALUL 
TIMIȘOARA 8—10 (3—8)

Jocul a fost mai disputat în re
priza a doua, cînd studenții au fost 
la un pas de epalare. Au marcat: 
Nodea (3), Căliman (2), Mangiu 
f2), Helwig (Știința I.C.F.) și 
Ehrenreich (3), Bonferdt (3Î, Gu- 
nesch, Ortînau, Waltzer și Zavad- 
ski (Metalul Timișoara).

METALUL REȘIȚA — C.C.A.
4—5 (2—1)

Meci foarte echilibrat. Metalur- 
giștii ar fi meritat victoria sau cel 
nuțin un meci nul. Au înscris : Ton- 
fner. Lablich (2), Ferenschutz (Me. 
talul), Wagner (2), Sauer, Thel- 
man, Jost (C C A.)
DINAMO ORAȘUL STALIN — 

FL. ROSIE JIMBOLIA 3—5 (3—1) 
Oaspeți' lu meritat pe deplin 

victoria. Scorul putea fi mai mare 
însă portarul dinamovist Tecușan 
a apărat excepțional. Au înscris 
Martini, Schmitz I, Zahari (Dina

Informații PRONOSPORT
lată cum arată un buletin Pro

nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 36 (etapa din 11 sep
tembrie 19S5)

I Știința Iasi-Docomotiva Iași 3 
n anulat
III Flacăra Moreni-Progresul Si

biu 1
IV. Locomotiva Arad-Nfetalul 

Cîmpia Turzii 1
V Flamura roșie Sf. Gheorghe-

Știinta București 1
VI Progresul Focșani - Flacăra

Cîm^lna . • >

SERIA A IH-a

Dinamo Galați-Dinamo Bîrlad
2- 0 (1-0); FI. roșie Bacău-Flacăra 
„1 Mai" Ploești 4-3 (0-2); FI. ro
șie Burdujeni-Locomotiva Galați
3- 0 (0-0); Flamura roșie Buhuși- 
Avîntul Fălticeni 1-0 (0-0); Știința 
lași-Locomotiva lași 1-2 (1-1); 
Progresul Focșani-Flacăra Cîmpi
na 1-2 (1-1).

CLASAMENTUL

1. Dinamo Bacău 14 11 2 1 37:12 24
2. Locomotiva Iași 16 8 3 5 .18:13 19
3. Flacăra Cîmpina 16 835 25:23 19
4. Fl. 1 Mai Pl. 16 826 38:27 18
5. Știința Iași 16 7 2 7 21:22 1«
6. FI. t. Burdujeni 16 646 24:26 1«
7. Dinamo Bîrlad 16 6 3 7 21:25 ÎS
8. Progr, Focșani 16 637 14:18 ÎS
9. FI. roșie Bacău 15 456 23:26 13

10. FI. roșie Buhuși 15 618 22:28 13
11. Avîntul Fălt. 16 4 4 8 14:22 12
12. Dinamo Galați 15 5 1 9 21:26 11
13. Locom. Galați 15 4 3 8 19:20 11

ETAPA VIITOARE

Flacăra Cîmpina-Dinamo Ba
cău, Dinamo Bîrlad-Progresul Foc
șani, Avîntul Fălticeni-Flamura ro
șie Bacău, Locomotiva Galați-Di
namo Galați, Știința Iași-Flamura 
roșie Burdujeni, Flacăra 1 Mai 
Ploești-Locomotiva lași, Flamura 
roșie Buhuși stă.

mo), Vraniar (3). Valeri (2) (FI. 
roșie).

ȘTIINȚA TIMISOARA — FL. 
ROSIE CISNADIE 12—6 (5—3) 
VOINȚA SIBIU - FLACĂRA 

PLOEȘTI 7—3 (3—1)

CATEGORIA A (feminin)

ST1INTA MINISTERUL TNVAȚĂ- 
MÎNTULUI—AVÎNTUL CODI.EA

3-4  (1-1)
Au marcat Colesnicov (2). Pe

trescu (Știința), Kraus (2), Preidt 
și Kuver pentru Avîntul.
FL. ROSIE CONSTANTA — ME

TALUL REȘIȚA 5-2 (3—1)
Rezultat surprinzător 1 A în

scris Zamatrache, Ucenic, Neagu, 
Stănescu, Ionescu (FI. roșie), De- 
nuel, Pîev (Metalul).
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — PRO
GRESUL TG. MUREȘ 0-2 (0—0) 

Victoria este meritată. Au mar
cat Bajna și Neamtu.
FL. ROȘIE BUHUȘI — ȘTIINȚA 

I.C.F. 0—8 (0—3)

PROGRESUL ORAȘUL STALIN— 
FL. ROȘIE SIBIU 8—4 (5—2)

In cadrul campionatului repu
blican masculin categoria B s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Recolta M.A.S — Știința Galați 
12—3 12—3); Reprezentativa ora
șului Făgăraș — Progresul Odor- 
hei 11—7 (6—3); Flacăra Tîrgo- 
vișfe — Locomotiva Buc. 11—6 
(6—3); Recolta Varias — Progre
sul Arad 3—7 (1—2) ; Progresul 
Bacău — Știința Cluj 6—0 (for
fait).

VII Flamura roșie Cluj-Progre
sul Satu Mare x

VIII Dinamo Galați-Dinamo Bîr
lad 1

IX. FI. roșie Bacău-Fl. 1 Mai
Ploești 1

X Flamura roșie Buhuși-Avîn-
tul Fălticeni 1

XI Metalul Oradea-Metalul 106 1
XII Flacăra Mediaș-Locomotiva

Cluj 1
A Flamura roșie Burdujeni-Loco
motiva Galați t 1

La acest concurs au fost depuse 
aproxuiutiv 430.M6 buletine.



FINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE ÎNOT
Simbâtă și duminică au conti

nuat la ștrandul Tineretului din 
Capitală finalele campionatului re
publican de inert. Ele au fost viu 
disputate, dar — din păcate — 
înotătorii fruntași. nu au reușit 
rezultatele așteptate. In schimb, 
numeroșii juniori și junioare parti
cipant la întreceri au avut din 
nou o bună comportare, realizînd 
noi recorduri republicane și per
sonale. Astfel, talentata înotătoare 
Maria Both (Progresul) și-a cobo- 
rit propriul record (200 m. spa
te) la 3:02,3. Brasista Emiko Na
gy (Progresul) după ce în prima 
zi de concurs a corectat recordul 
probei de 200 m. junioare cat. a
Il-a. a reușit ieri să modifice în 
două rînduiri și recordul la 100 
m. junioare categoria a doua: 
1:33.6 (în serii) și 1:32,1 în finală. 
Ștefan Ionescu (C.C.A.) la 200 m. 
spate cu 2:45.2 (record juniori cat 
a 11-a) și ștafeta feminină a Ști
inței de 4x100 m. liber cu 5:37,4 
(record junioare cat. I-II-a) sînt 
realizatorii altor două recorduri re
publicane.

Clasamentul final pe asociații s» 
prezintă astfel: 1. Progresul 188 
p.; 2. C.C.A. 145 p.; 3. Dinamo 114 
p.; 4. Voința 56 p.; 5. Știința 42 
p.; 6. Constructorul 20 g; 7. Fla
mura roșie 18 p.. 8 Metalul minus 
46 p.

Rezultatele tehnice de stmbătă:
400 m. liber bărbați: 1. C. Me- 

der (Progresul) 5:01,3; 2. Z. Hos
podar (C.C.A.) 5:01,5; 3. N. Ru- 
jinschi (Dinamo) 5:05,1; 4. Șt 
Ionescu (C.C.A.) 5:10,7; 5. loan 
Bordi (Progresul) 5:10,8;

400 m. liber femei: 1. Sanda 
PlMon (C.C.A.) 5:51,6; 2. Elisa- 
beta Bock (Voința) 6:22,3; 3. Mar
gareta Witgenstein (Știința) 6:25,0;
4. Ingrid Roth (Știința) 6:29,0;
5. Maria Meder (Progresul) 6:39,2;

200 m. bras bărbați: 1. F. Hertz 
(C.C.A.) 2:44,2; 2. Adrian Oanță 
(Dinamo) 2:46,7; 3. M. Mitrofan 
(Progresul) 2:48,7; 4. Andrei
Banck (Dinamo) 2:55,9; 5. Gh. 
Bendu (C.C.A.) 3:01,9;

100 m. spate fentei: 1. Ecaterina 
Orosz (Progr.) 1:23,4; 2. Maria 
Beth (Progr.) 1:23,4; Lia Lukas 
(Progr.) 1:31,3; 4. Alice Justin 
(C.C.A.) 1:31,8; 5. Mihaela Po
pescu (Șt.) 1:33,8; 6. Margareta
Witgenstein (Șt.) 1:36,0.

200 m. fluture femei: 1. Elisa-
beta Bock (Voința) 3:23,2; 2. Eli- 
sabeta Bratu (Progresul) 3:34,7;
3. Crista Kremer (Constructorul) 
3:38,4; 4. Olga Badea (C.C.A.) 
3:39,9; 5. Ecaterina Orosz (Pro
gresul) 3:40,4; 6. Cristina Spind
ler (Metalul) 3:44,5;

100 tn. spate bărbați; 1. Aurel

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE BOX
întreceri viu disputate 
in reuniunea de sîmbătă

Ringul de pe Stadionul Repu
blicii a cunoscut sîmbătă seara 
o nouă serie de dispute înverșu
nate, în cadrul campionatelor repu
blicane individuale de box. Multe 
dintre meciurile programate au 
abundat în faze spectaculoase. N-au 
lipsit desigur nici întîlnirile de 
slabă calitate, care au arătat că 
în concepția despre box a unora 
dintre antrenorii și pugiliștii noștri 
este necesar să intervină o schim
bare radicală. Cu un viu interes 
a fost urmărită întrecerea dintre 
„cocoșii" Ion Zlătaru și Dinu Eu
gen. Acesta din urmă începe foarte 
bine, plasînd excelente croșeuri și 
directe. Zlătaru își revine și ega
lează situația. In repriza urmă
toare, Dinu Eugen slăbește ritmul, 
îar Zlătaru, mai activ, termină în 
avantaj. Repriza a III-a a fost la 
discreția lui Zlătaru. El a trimis nu
meroase „stingi" la ficat. Dinu Eu
gen, care s-a comportat totuși re
marcabil, dă semne vădite de o- 
boseală și uneori ține, ceea ce îi 
atrage un avertisment. Zlătaru a 
cucerit o victorie clară. Tot la ca
tegoria cocoș. Constantin Gheor
ghiu și Iulian Mihai au prilejuit 
un meci disputat cu ardoare. 
Gheorghiu a contrat cu eficacitate 
atacurile, uneori dezordonate, ale 
lui "Iulian Mihai. El a lovit clar, 
precis, fără risipă inutilă de efort, 
practicînd, în general, un box ele
gant, pentru care trebuie să pri
mească toate laudele. O evoluție 
meritorie a avut și tînărul pugilist 
de categorie muscă Ștefan Dumi- 
trache. Avînd de înfruntat un ad
versar de valoarea lui Ludovic 
Ambruș, dinamovistul nu s-a lăsat 
Intimidat, astfel că lupta a fost 
mai dură decît era de așteptat. Me
ciul a fost sensibil egal. Orientîn- 
du-sd just, judecătorii l-au preferat 
pe Dumitrache, pentru superiori
tate Tehnică-. Se cuvine subliniată 
deaootrivă comportarea lui Țomș

Mîndoiu (Dinamo) 1:13,5; 2. Gh. 
Enache (Dinamo) 1:15,7; 3-
Francisc Staion (Progresul) 1:16,2;
4. Dumitru Caminschi (Progresul) 
1:17,0; 5. Zoltan Hospodar (C.C.A.) 
1:17,0;

4x100 m. liber femei: 1. Progre
sul (Ghimea, Meder, Kiss, Orosz) 
5:35,1; 2. Voința (Bock. Filipes- 
cu, Pescaru, Vasiliu) 5:36,9; 3.
Știința (Popescu, Wittgenstein, 
Rothe, Vechter) 5:37,2 (record 
R.P.R. juniori cat. 1 și II, vechiul 
record Știința 5:43,7).

4x100 m. mixt bărbați: 1. Di
namo 4:38,9; 2. C.C.A. 4:43,0; 3.
Progresul 5:02,2; 4. Voința 5:06,2:
5. Constructorul 5:15.3

Rezultatele tehnice de duminică: 
1500 m. liber bărbați: 1. Caro! 

Meder (Progresul) 20:28,2; 2. Zol
tan Hos-podar (C.C.A.) 20:50,4;
3. Nicolae Rujinsckj (Dinamo) 
20:53,1; 4. Hubert Bock (C.C.A.) 
21:44,8; 5. G. Cociuban (Dinamul 
21,45,6.

100 m. fluture bărbați: 1. Alex. 
Popescu (Dinamo) 1:07,0; 2. Mir
cea Olaru (Dinamo) 1:10,8; 3. Au
rel Zahan (Dinamo) 1:11,2; 4. V. 
Marchițiu (C.C.A.) 1:11,7; 5. A-
lex. Csiki (Locomotiva) 1:16,0: 6 
Alex. Scbmaltzer (C.C.A.) 1:16,8; 
7. Mihai Mitrofan (Progresul) 
1:17, 5.

100 m. liber femei: 1. Sanda
Plafon (C.C.A.) 1:12,8; 2. Ecate- 
rina Orosz (Progresul) 1:16,0; 3. 
Elisabeta Bock (Voința) 1:18,2; 4. 
Ingrid Rothe (Știința) 1:20,5; 5.
Marta Kiss (Progresul) 1:21,8; 6. 
Heide Rotschmg (Fl. Roș,ie) 1:22,0.

200 m .spate femei: 1. Maria 
Berth (Progresul) 3:02,3 (record 
R.P.R. de junioare și senioare); 2. 
Alice Justin (C.C.A.) 3:15.8; 3. 
Lia Lukas (Progresul) 3:21,7; 4.
Elisabeta Bratu (Progresul) 3:25,7;
5. M. Wittgenstein (Știința) 3:25,8;
6. Ileana Nemeth (Fl. roșie) 3:30,6;
7. Mariana Iliescu (Dinamo) 
3'42,8.

100 m. bras femei: 1. Anca Ro- 
eetti (Progresul) 1:27,9; 2. Ga
briela Mangezius (Progresul) 1:30,9; 
Emiko Nagy (Progresul) 1:32,1 
(record R.P.R. junioare cat. a
Il-a); 4. M. Ionescu (Progresul) 
1:34,0; 5. Maria Bratu (Progresul) 
1:34,G; 6. M. Ouatu (Progresul) 
1:34,6.

200 m. spate bărbați: 1. Aurel 
Mîndoiu (Dinamo) 2:40,8; 2. G. 
Enache (Dinamo) 2:45,0; 3. Șt. 
Ionescu (C.C.A.) 2:45,2; (record 
R.P.R. juniori cat. I); 4. D. Ca
minschi (Progresul) 2:^5,9; 5. O. 
Ionescu (Fl. roșie) 2:49,9.

4x100 mixt femei: 1. Progresul 
5:43,4; 2. C.C.A. 6:10,2; 3. Voința 
6:18,1.

Ilie (sobru și precis), Mihai Tran- 
că și Ștefan Bogdan. Slab au 
boxat V. Vintilă (care nu a făcut 
altceva decît să urmărească lovi
tura decisivă), N. Brînzeanu, I. 
Zigler, Mihai Nagy și — în bună 
măsură — C. Ocneanu.

Reuniunea a fost umbrită de o 
decizie flagrant greșită. După un 
meci în care s-a dovedit superior 
tînărului Z. Motea, dinamovistul 
Ilie Gheorghe s-a văzut frustat de 
o victorie pe care o merita indis
cutabil. De astă dată însă, n-a fost 
vorba de o greșeală a judecătorilor. 
Trei dintre aceștia (L. Mișcovici, 
C. Iacobescu și E. Marinescu) l-au 
dat învingător pe Ilie Gheorghe. 
Judecătorul C. Iorgulescu și arbi
trul de ring Z. Ferber l-au desem
nat învingător pe Motea. Deci, după 
toate prevederile regulamentare, 
Ilie Gheorghe trebuia să fie de
clarat cîștigător. Decizia a fost 
schimbată de... juriul de apel, care, 
în niciun caz, nu are căderea de 
a modifica rezultatele, decît în ca
zul cînd se constată erori în cal
cularea punctajului sau alte gre
șeli asemănătoare. Nu putem trece 
cu vederea nici atitudinea inad
misibilă a tov. I. Gruia, inspector 
pentru box din C.C.F.S., care, de- 
pășindu-și atribuțiile, ne-a interzis 
categoric să consultăm buletinele 
de punctaj, solidarizîndu-se astfel 
— în fapt — cu această grosolană 
eroare.

Rezultate tehnice: Cat. muscă : 
St. Dumitrache b. p. L. Ambruș; 
V. Csomortany b. p. I. Văduva; 
V. Vintilă b. p. Gh. Hățiș; Toma 
Ilie b. p. P. Dumitrescu; Cat. cocoș: 

_ C. Gheorghiu b. p. Iulian Mihai; 
I. Zlătaru b. p. Dinu Eugen; Cat. 
pană : Șt. Bogdan b. p. D. Pru- 
noiu ; Cat. semiușoară : M. Trancă 
b. p. C. Ocneanu; P. Ruptureanu 
b. p. M. Nagy; Cat. ușoară: N. 
Brînzeanu b. p. I. Zigler ; E- Popa 
b. nepr. N. Ivan; Cat. senti-mij- 
locîe: N.'Cristea b. p. I. Dura.

, S ^ARIUS GUJJEANU
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S-au inchdat întrecerile campionatului republican 
indăvdual de atletism

Cluj 1! (prin telefon de la tri
misul nostru). Vom începe relata
rea noastră prin a face o rectifi
care a rezultatului obținut în pro
ba de 100 m. plat bărbați, dispu
tată vineri după amiază. După de
veloparea fotografiei s-a stabilit că 
ordinea sosirii in această probă a 
fost următoarea: 1. Mircea Pop 
(Știința) 11,0 sec.: 2. 1. Wiesen- 
mayer (Dinamo) 11,0 sec.; 3. Lo
thar Marks (Locomotiva) 11,0 sec.;
4. Al. Stoenescu (Dinamo) 11,1 
sec.; 5. St. Prisiceanu (Constr.) 
11,1 sec.; 6. Ilarie Măgdaș (Știin
ța) 11,2 sec.

Dintre rezultatele obținute sîm- 
bătă și duminică în finalele cam
pionatului republican individual de 
atletism, se remarcă în primul rînd 
noul record la aruncarea greutății 
femei obținut de Ana Roth (Dina
mo) : 13,94m. 1

REZULTATE TEHNICE:
Sîmbătă 10 septembrie: 80 M. 

G. : 1. Ana Șerban (Știința) cam
pioană R.P.R 11,7 sec; 2. Silvia 
Băltăgescu (Metalul) 11,9 sec.; 3. 
Maria Domccoș (FI. r.) 11,9 sec.;
4. Lia Jung (C.C.A.) 12,1 sec; 
200 M. PLAT BĂRBAȚI: I. Lot
har Marks (locomotiva) 21,8 sec. 
campion R.P.R.; 2. Alexandru Sto
enescu (Dinamo) 22,1 see.; 3. Ila
rie Măgdaș (Știința) 22,4 sec.; 
800 M. BARBAȚI : 1. Aurel Ursu- 
Palade (Știința) campion R.P.R. 
1:53,1; 2. Ștefan Mihaly (Dinamo) 
1:53,3; 3. Zol'an Vamos (Știința) 
1:54,4; 4. Dumitru Tîlmaciu (CCA) 
1:54,5; 3000 M. OBSTACOLE: I. 
Constantin Aioanei (C.C.A.) cam
pion R.P.R 9:12,0; 2 Tadeus Strz- 
lebinski (Dinamo) 9:18,8; 3. I. Ni-

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA GOTEBORG

■ In runda a 15-a a turneului 
de șah de 1a Goteborg s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Ghel- 
ler- Pilnik 1—0; Keres-Guimard 
1—0; Panno-fHvițki ‘A—’/2; Naj- 
dorf-Spasski 1—0; Bronstein-Bis- 
guier 1—0; Unzîker-Sliwa 1—0; 
Pachmarm-Medina 1—0; Donner- 
Frlip și Stahlberg-Szabo — între
rupte. Clasamentul primelor locuri: 
1. Bronstein 11 p.; 2—3. Keres, 
Pawno 9>/a p.; 4. Ilivițki 8>/s; 5—7. 
Petrosian, Gheller, Fuderer 8 p.; 
8—9. Filip, Szabo 7’/2 p. și cîte 
o partidă întreruptă; 10—II. Pach- 
marm-Pilnik 7'A p.

Reuniunea de aseară
Primul meci de aseară l-a opus 

pe N. Mîndreanu lui D. Mîțu, în 
limitele cat. cocoș. Mîndreanu, su
perior două reprize, a cîștigat la 
puncte. Un alt meci — de data 
aceasta la cat. pană — în care 
s-au întîlnit Otto Bostiog și D. 
Burlaș, a avut o desfășurare foar
te palpitantă. După un schimb de 
lovituri, Burlaș contrează și Bos
tiog e trimis Ia podea. In repriza
II- a Bostiog este superior, p'asînd 
eficace croșeuri, iar Burlaș pri
mește și un avertisment. Repriza
III- a, foarte îndîrjită, îi revine tot 
lui Bostiog care cîștigă la puncte.

Alte rezultate tehnice. Cat. co
coș : Gh. Șverginschi b.p. V. Ser- 
ghie. I. Tudorache b.p. Lache Gh. 
Toma Constantin b.k.o. repriza
III-a  pe V. Căruțașu. Cat. pană: 
St. Văcaru b. prin oprire pt. ră
nire rep. III-a pe I. Militare. Cat. 
ușoară: Pavel Enache b.p. Novac 
Mihalache. Gh. Tomescu b.p. I. 
Grigore. M. Stoian b.p. I. Buzac. 
Ilie Dragnea învinge prin aban
don repriza III-a pe Stroe Trifan. 
Cat. mijlocie-mică: L. Halmagy 
b.p. L Crețu. Gh. Moise b. puncte 
Toma Tudor. In ultimul meci, la 
cat. semigrea, Bătrînu Tănase l-a 
întrecut la puncte pe Gh. Gîlcă, 
care a primit două avertismente.

ASTA SEARA are Ioc o nouă 
gală, cu următorul program : Cat. 
semi ușoară: I. Sorescu-S. Bogoi, 
E. Scobiola-Luca Romano. Cat. 
ușoară: Tr. Jiga-C Kiss, Fr. Buc- 
say-M. Ungureanu. Cat. semimij- 
locie: C. Ciocan-Fr. Nimcovici, D. 
Rizea-Dobre Pavel, Gh. Ciuctu-Io- 
sif Schwartz. Cat. mijlocie mică:
D. Negrea-V. Vlădescu, Adolf Cri- 
stea-Petre Popescu. Cat. mijlocie: 
P. Deca-O. Cioloca, I. Cocoș-V. 
Galeș.

• Aflăm că juriul de apel, re- 
cunoscind greșala cprnisă în deci
zia meciului Ilie Gheorghe-Motea 
Zaharia, a modificat rezultatul în- 
tîlnirij, indicind, așa cum era just, 
victoria lui Hie Gheorghe.

T G. MIHALAfiBfi

culescu (Constr) 9:35 8; 4. 1. Da
vid (Locomotiva) 9:38.0; GREU
TATE FE1E : 1. Ana Roth (Dina
mo) campioană R.P.R. 13,94 m. 
(nou record al R.P.R., vechiul re
cord Ana Roth 13.69 m.) ; 2. Me
lania Velicu (FI. r.) 12,65 m.; 3. 
Alexandrina Tănase (Progresul) 
12,28 m.; 4. Erica Scherer (Știin
ța) 12,08 m.; 200 M FEMEI : 1. 
Alexandra Sicoe (Știința) campioa
nă R.P.R 25,1 sec.; 2. Ileana 
Marks (C.C.A) 25,9 sec.; 3. Silvia 
Băltăgescu (Metalul) 26.2 sec.; 4. 
Al. Lipoczi (FI. r.) 26.4 sec.; A- 
RUNCAREA CIOCANULUI: 1.
Dumitru Constantin (Locomotiva) 
campion R.P.R. 57.30 m.; 2. Nico
lae Rășcănescu (C.C.A.) 53,79 m.;
3. Wily lacoveanu (Metalul) 53,38 
m.; 4. Constantin Spiridon (Fla
căra) 52,70 m.; ÎNĂLȚIME BĂR
BAȚI: 1 Alexandru Merică (Dina
mo) campion R.P.R. 1,97 m.; 2. 
loan Soter (C.C.A.) 1,94 w».; 3. 
Ion Knaler (Metalul) 1,90 m.; 4. 
Constantin Dumitrescu (Progresul)
l, 90 m.; LUNGIME FEMEI: 1. 
Luiza Pasca -fLoeomotiva) cam
pioană R.P.R. 5,33 m.; 2. Inge 
Knobloch (Constructorul) 5,30 m.;
3. Olfea Haiduc (Știința) 5,17 m.;
4. Leontina Holhos (Știința) 5,17
m. ; SULIȚA BĂIEȚI: f luliu Ior
dan (Locomotiva) campion R.P.R, 
67,36 m.; 2. Dumitru Zamfir (Di
namo) 66.80 ra.; 3. A. Demeter (Di
namo) 61.21 m.; 4. Paul Demeter 
(Știința) 59,91 m.

Duminică 11 septembrie: TR1- 
PLUSALT: I. Rudolf Lickerl (Re
coltai campion R P.R. 14,17 m.t
2. Traian Chitul (Știința) 14,15 
m.; 3. .Cristacbe Barta (FI. r.)
14,07 m.; 4. Cornel Poenaru (Re
colta) 14101 m.; DISC BĂRBAȚI : 
1. M. Raica (Dinamo) campion 
R.P.R 46,43 m.; 2. Romeo Coveia- 
nu (C.C.A) 44,93 m.; 3. Aurel Co- 
man (Dinamo) 42,95 m.; 4. Sergiu 
Știrbu (Știința) 42,36 m.; 110 M. 
GARDURI : 1. Ian Opriș (Dinamo) 
campion R.P.R. 14,5 sec.; 2. Gh. 
S'tănel (Locomotiva) 15,2 sec.; 1 
Napoleon Bercaru (Locomotiva)

U.R.S.S. a întrecut Anglia 
la atletism

MOSCOVA. — Sîmbătă și du
minică pe stadionul Dinamo <Mn 
Moscova, s-a desfășurat dubla in- 
tîlnire dtotre reprezentativele de 
atletism ale U.R.S.S. și Angliei. 
Victoria a revenit atleților sovietici 
cu scorul general de 220—141. Iată 
cele mai bune rezultate înregistra
te : ștafeta 3x800 m. femei: 
U.R.S.S. (Lapșina, Lisenko, Otka- 
lenko) 6:27,6 record mondial 1 — 
Anglia 6:40,2; 4x400 m. bărbați: 
Anglia 3:09,5; U.R.S.S. 3:09,6; 
4x100 m. bărbați: U.R.S.S. 40,6- 
Anglia 41,2; 4x100 m. femei:
U R S.S. (Polinicenko, Vinogradova, 
Safronova, Itkina) 45,6 record 
mondial egalat; Anglia 46,4; 1500 
m. Johnsson (A.) 3:45,0; Hood 
(A.) 3:46,2; Okorokov (U.R.S.S.) 
3:46,4; 3000 m. obstacole: Disley 
(A.) 8:44,2; 80 m. garduri: Golub- 
niceaia (U.R.S.S.) 11,2; GrinwaM 
(U.R.S.S.) 11,3; triplusalt: Scerba- 
kov (U.R.S.S.) 15,48 m.; disc
bărbați: Madveev (U.R.S.S.) 52,16 
m.; Grigalka (U.R.S.S.) 49,52 m.; 
200 m. bărbați: Konovalîov 
(U.R.S.S.) 21,5; Tokarev (U.R.S.S.) 

21,5; lungime femei: Vinogradova 
(U.R.S.S.) 6.28 m. — record mon
dial egalat; Litueva (U.R.S.S.) 
5,98 m.; Hopkins (A.) 5,94 m.;
greutate femei: Zîbtna (U.R.S.S.) 
15,79 m.; 10.000 m. plat:
Ktiț (U.R.S.S.) 29:08.2; Norris

Două recorduri mondiale
BUDAPESTA 11. — Sîmbătă și 

duminică pe stadionul Popular, 
reprezentativele de atletism ale 

R.P. Ungare au întîlnit selecțio
natele R.P. Polone. Victoria a re
venit echipelor maghiare cu sco
rul de 122—89 ia bărbați, tar la 
femei cu 58—46. Cu prilejul aces
tor concursuri Sandor Iharos a 
doborît recordul mondial la 5.000 
m. (13:50,8), iar la 3.000 m. obs
tacole polonezul Chromik ți-a co
rectat recordul mondial -cu o se
cundă. Iată cîteva rezultate: 
400 m. g.: Botar (U.) 52,7, Bu- 
karva (P.) 53,0; 100 m. b.: Gol- 
dovani (U.) 10,8; Baranowski (P.) 
10,9; 100 ta. f.: Neszmeti (U.) 
11,7; Kusion (P.) 12,0; greutate f.: 
Szenti (U.) 13,68, Feher (U.) 
13,61; 400 m. b.: Szentgall (U.) 
48,0; Adarrrik (U.) 48,2, Maeft 
(P.) 48,2; soli)» b.: Sidle (P.) 
78,81 m.î Walczak (P-i 75,16^

15,4 sec.; 4. Ion Vittman (Știința) 
15.6 sec.; 400 M. PLAT BARBAȚI: 
1. Ilie Saves! (Dinamo) camoion 
R.P.R. 48,3 sec.; 2. Traian Sudri- 
gean (Știința) 49,5 sec; 3. St. 
Mihaly (Dinamo) 50,1 sec.; 4. Ion 
Boitoș (Recolta) 50,2 sec.; 800 M. 
FEMEI: 1. Edith Treybal (Progre
sul) campioană R.P.R. 2:15.5: 2. 
Georgeta Mogoș (Metalul) 2:16.9;
3. Marîlis Cuțui (Știința) 2:19.6;
4. Nina Pasciuc (Știința) 2:20,8;
ÎNĂLȚIME FEMEI: 1. Iola.nda 
Balaș (C.C.A.) campioană R.P.R. 
1,62 m.; 2. Melania Davidovici
(Metalul) 1,44 m.; 3. Iutha Haifer 
(Știința) 1,40 m.; 3. Aurelia Ma
nea (Constructorul) 1,40 m.; SU
LIȚA FEMEI: 1. Anelise Zîmbres- 
teanu (C.C.A.) campioană R.P.R. 
45.27 m; 2. Ilona Mîclos (Loco
motiva) 43,41 nx; 3. Gabriela Stoi
ca (Dinamo) 39,97 m.; 4. Alexan
drina Tănase (Progresul) 37,26 m.; 
SĂRITURA CU PRĂJINĂ : L 7°no
Dragomir (Știința) campion R.P R. 
3,90 m.; 2. Mircea Dumitrescu (Lo
comotiva) 3,80 m.; 3. Zoltan Szabo 
(C.C.A.) 3,80 n*.; 4. C. Adler (Ști
ința) 3,80 m.; 10.000 : L £on-
stantin Grecescu (Dinamo) campi- 
on R.P.R. 31:29,2; 2. Cristea Dinu
(Metalul) 31.39.4: A Emeric Gvar- 
nratf (C.C.A.) 32^.2: 4. Nicolae 
Bunea (C,C-A.) 32:42.4; 1500 M. 
BĂRBAȚI:' 1. Dumitru Btrdău 
(Dinamo) campion R.P.R. 3:54.6;
2. Ferdinand Moscovici (ProoresuIV
3:56.2: 3 Dumitru Tîlmariu
(C.C.A.) 3:58 4; 4. Victor Pop (Di- 
namnl 3:59.2; ȘTAFETA 4X100 
M. BĂRBAȚI: I Dinanjo (Opriș. 
Sa vel, Stoenescu, Wiesenmayer)
campioană R.P.R 41;6 sec.; 2. Re
colta 44,4 sec. Echipa Constructo
rul a fost descalificată, îar echioa 
Știința a abandonat.

Iată si probele la care nu s-a a- 
cordaf titlul de campion din cauza 
rezultate4r>r slabe- 4X100 M. FE
MEI : 1. Metalul 51,2 sec.: 2. Con
structorul 52,2. sec ; ȘTAFETA . 
4X400 M.: 1. Știința 3:22,3.

ROMEO V1LARA

(A.) 29:46,4; Pirie (A.) 29:46,4;
prăjină: Cernobai (U.R.S.S.)
4,42 m.; Bulatov (U.R.S.S.) 4,42 
m.; Eliat (A.) 4,20; suliță femei: 
Ciudina (U.R.S.S.) 51, 60; Konae- 
va (U.R.S.S.) 48,54; ciocan: Kri
vonosov (U.R.S.S.) 61,79 m.; Ret- 
kin (U.R.S.S.) 59,26; 800 m. fe
mei: Otkalenko (U.R.S.S.) 2:06,9, 
Leather (A.) 2:07,7; suliță b.: 
Kuznețov (U.R.S.S.) 73,70 m.;
înălțime femei: Hopkins (A.) L70 
ni., Taylor (A.) 165,2 cm.; Pisa
reva (U.R.S.S.) 1,60 m.; 100 m. 
bărbați: Barteniev (U.R.S.S.)
10,5; Tokarev (U.R.S.S.) 10.6;
400 m. garduri: Julin (U.R.S.S.) 
52,2; Kane (A.) 52,5; Ilin
(U.R.S.S.) 52,5; disc femei: Po- 
rwmareva (U.R.S.S.) 51,14 m.;
Dumbadze (U.R.S.S.) 49,58 m.;
lungime b.: Fedosiev (U.R.S.S.) 
7,20; Grigoriev (U.R.S.S.) și 
Wflmhurst (A.) 7,19 m.; 5000 m.: 
Chattaway (A.) 14:12,0 (la aceas
ta probă Kuț n-a participat) ; 800 
m. b.: Ivakin (U.R.S.S.) 1:48,5:
Maricev (U.R.S.S.) 1:48.7, Johnsson 
(A.) 1:48,9; greutate: Pirts
(U.R.S.S.) 16,99 m., Grigalka
(U.R.S.S.) 16.38 m.; înălțime b: 
Puskariov (U.R.S.S.) 2,01 m„ Sih 
kin (U.R.S.S.) 1,95 m.: 400 m. b.: 
Ignatiev (U.R.S.S.) 47,0; Wile* 
(A.) 47,4; 110 m. garduri: Parker 
(A.) 14,4. Stolearov (U.R.S.S.)' 
14,5.

de atletism la Budapesta
Krasznai (U.) 73,54; 1.500 m.:
RozsavOigyi (U.) 3:41,2, Tabort 
(U.) 3:41,8; Levandowskt (P.)
3:43,4 (record) ; lungime f,: Gyar- 
mati (U.) 5,90 m.; Tojnowska
(P.) 5,88; Kusion (P.) 5,87 m.; 
prăjină: Adamczik (P.) 4,30 m.; 
Vajnik (P.) 4.10 m.; Homonay 
(U.) 4,10 m.; 800 m. f.: Kazi (U.) 
2:11,1; Tabor (P.) 2:14,0; disc b.: 
Szecsenyi (U.) 52,16 m.; Levai 
(U.) 48,89; Piatkowski (P.) 48,02; 
Inălține femei: Nemeth (U.) 1,56 
ro.; 5.000 m.: Iharos (U.) 3:50,8 
(vechiul record mondial Kuț 
3:51,2); 4x100 m. femei: R.P.
Pol. 46.2; 4x100 m. b.: R.P.U. 
41.0 R.P. Pol. 41,3; 80 m. garduri: 
Gyarmati (U.) 11,4; greutate b.: 
Mihalfi (U.) 16,16; 800 m. b.:
Rozsavolgyi (U.) 1:48,8; Szentgali 
(U.) 1:48,8; Krefik (P.) 1:48,9 
(record); 3.000 m. obstacole : Chro
mik (P.) 8:40,2 (record mondial), 
Rwsnoy (U.) «;45,jț , , f



Primele rezultate sînt afișate pe tabelul special amenajat și spec, 
tatorii le urmăresc cu atenție.

- - * ★ ——-- - - - - - - -
Echipa Uniunii Sovietice a cîștigat primul titlu 

de campioană europeană
(Urmare din pag. 1)

(R.P.R.) 30/294 p, V. Nasonov 
(U.R.S.S.) 30/293 p, V. Sorokin 
(U.R.S.S.) 30/291 p., E. Cerkasov 
(U.R.S.S.) 30/290 p„ Gh- Lichiar- 
dopol (R.P.R.) 30/290 p„ L. Ravi- 
lo (Finlanda) 30/290 p_, L. Ondrej 
(R. Cehoslovacă) 30/286 p., N. Ka- 
linicenko (U.R.S.S.) 30/286 p„ S. 
Kun (R.P.U.) 30/286 p, G. Kera- 
nov (R.P.B.) 30/285 p., Iar pe e- 
chipe, situația este următoarea: 
U.R.S.S. 120/1161 p., Finlanda
120/1140 p., R. Cehoslovacă 120/ 
1138 p., R.P.B 120/1102 p.,
R.P.P. 120/1100 p„ R.P.U. 119/1136 
p., R.P.R. 119/1131 p.

La talere, lupta individuală este 
încă departe de a fi încheiată. S-au 
tras numai 100 talere și pînă la 
300 cîte contează în clasamentul in. 
dividual, mai sînt încă 2 manșe, 
două zile încheiate de concurs. Cu 
toate acestea, comportarea trăgăto. 
rilor noștri și în special cea a 
maestrului sportului Marcel Vasiliu 
(97 puncte, cel mai bun rezultat al 
concursului) și a lui Gh. Florescu 
(96 puncte, a doua performantă de 
ieri), ne îndreptățește să afirmăm 
că reprezentanții noștri vor avea 
un cuvînt greu de spus în această 
pasionantă întrecere.

De altfel, la talere, lupta și pen
tru primul loc pe echipe este foarte 
strînsă. Alături de trăgătorii noș
tri, taleriștii sovietici, polonezi, 
germani, unguri și cehoslovaci sînt 
în luptă directă pentru titlul de 
campioni ai Europei. Astă seară, 
întrecerea lor va fi clarificată și 
campioana Europei pe echipe va fl 
cunoscută.

Ni s-a părut neobișnuită liniștea 
care pusese stăpînire pe poligon 
ieri la ora prînzului. Dacă pe une
le standuri, la armă militară sau 
cerb mișcător, concurenții mai în- 
tîrziaseră, cu intenția de a discuta 
sau de a ochi fără să-și descarce 
arma, la talere, chiar că mi mad 
era nimeni, nici arbitrii care pă
răsesc de obicei ultimii standul.

Și totuși, reportajul nostru în- 
ceipe la talere pentru că aici am 
avut ocazia să asistăm ieri la una 
din acele scene care au făcut să 
li se spună campionatelor de la 
București încă de pe acum între
ceri ale prieteniei.

Pe Nikolai Pakrovski, antreno
rul lotului sovietic, și pe Karoț 
Jaros, antrenorul taleriștilor ceho
slovaci, i^a trezit din toropeala de 
după-amiază un tînăr care,, tot 
meșterind la o armă ide vînătoare, 
o desfăcuse în cele maj mici^ bu
căți, trezindu-se cu o grămadă de 
piese în față, un adevărat atelier 
în miniatură.

Crezînd că tînărul se află în- 
tr-un impas, cei doi antrenori au 
renunțat Ia siestă și aproțwiiniĂl-se, 
erau gata să-i dea ajutor. Sezlsînd 
intenția, Erich Gehman din echipa 
R.F. Germane spuse zîmbind:

—Nu vă neliniștiți. Sînt de me
serie armurier și vreau să descopăr 
ce nu merge la această pușcă.

Și, fiindcă în aceeași clipă, afla
se-ce este în neregulă, Er*ch Geh-

După prima manșe de talere (100 
bucăți) în clasamentul individual 
conduc : M. Vasiliu (R.P.R.) 97 p-, 
V. Selin (U.R.S.S.) 96 p., Gh. Fio. 
rescu (R.P.R.) 96 p., Smelczyn- 
ski (R.P.P.) 96 p., N. Moghilev- 
schi (U.R.S.S.) 96 p. K. Kuli Nagy 
(R.P.U.) 96 p., E. Cristensen (Da. 
nemarca) 95 p., I. Treibal (R. Ceh.) 
95 p., S. Popielarski (R.P.P.) 95 
p., J. Nicandrov (U.R.S.S.) 95 p.,
E. S'zomias (R.P.U.) 95 p., R. 
Sack (R.F. Germană) 95 p.

Singura probă pentru insigna de 
maestru trăgător care a avut loc 
ieri, a fost proba „meci englez" 
(combinată). Și în cadrul acestei 
probe, care a durat de la ora 9 di
mineața, pînă la 6 seara cu o sciir. 
tă întrerupere la amiază, din cei 88 
de trăgători înscriși, jumătate — 
44 — au reușit să atingă baremul 
de 592 puncte și astfel să cuce
rească invidiata distincție.

Rezultatele înregistrate în aceas
tă probă sînt deosebit de valoroase, 
cel mai bun dintre ele întrecînd 
chiar recordul lumii. După ce, fin
landezul Nordquist șî suedezul 

Frosstel conduceau cu 300 puncte 
din cele 30 focuri trase la 50 me
tri, reprezentantul Uniunii Sovie
tice, Boris Pereberin, a reușit să-î 
ajungă și chiar să-i depășească, ex
pediind toate cele 30 de focuri la 
100 metri în centrul cercului 10. 
Astfel, el a totalizat 599 p. perfor
manță ce întrece cu u,n punct re
cordul mondial al probei. După el 
s-au clasat în ordinea rezultatelor 
următorii: 1. Nordquist (Finlanda) 
598 p., P. Tocilov (U.R.S.S.) 597 
p., O. OHsson (Suedia) 597 p.

La Tunari se
man a refăcut în cîteva clipe arma 
și s-a angrenat într-o discuție foar
te interesantă cu cei doi renumrți 
antrenori. Fără îndoială că era 
vorba tot despre arme, talere și 
cartușe. Pe Erich Gehman îl inte
resa mai ales oum sînt încărcate 
cartușele, folosite de trăgătorii so
vietici și cehoslovaci. Și pentru că

In timpul tragerii la talere, probă care a atras cei mai mare nu
măr de spectatori In tribune.

Un maestru al bisturiului, 
un recordman al lumii

Spectatorii care in clipa a- 
ceasta, cînd scriem prezenta
rea noastră, îl urmăresc pe 
Dr. Lumniczer Sandor tră- 
gînd la standul de talere, nu 
și-l închipuie poate pe exce
lentul sportiv • maghiar îm
brăcat în halat alb, cu mă
nuși și cu mască, aplecat dea
supra mesei de operație. Și 
totuși, la cei 60 de ani ai săi, 
Dr. .Lumniczer nu este numai 
recordmanul mondial la proba 
de 200 talere, cî și unul din 
cei mai renumifi chirurgi ai 
Ungariei, salvatorul a nenumă
rate vieți în cursul rodnicei 
și laborioasei sale activități. 
Studenții apreciază în Dr. 
Lumniczer pe profesorul pri
ceput și exigent care de mulți 
ani. de la catedră și din sala 
de operație, îi învață nobila 
artă a urmașilor lui Hipocrate.

Cu Dr. Lumniczer am vrut 
să vorbim despre operațiile 
sale (este un neîntrecut maes
tru al rezecțiilor de stomac 
și de tiroidă), despre activi
tatea sa didactică, despre cele 
mai interesante cazuri întllni- 
te în cabinet. Am mai fi vrut 
să discutăm despre răsunătoa
rele sale performanțe sportive. 
Știam doar că el a participat 
la toate marile competiții in
ternaționale începînd din anul 
1921, fiind de mai multe ori 
campion al lumii.

— Toate acestea nu au im
portanță acum, ne-a spus ilus
trul chirurg. Vreau să vorbesc 
despre extraordinara impresie 
pe care mi-o lasă campiona
tele. Poligonul este fonntdaibil. 
Acesta e singurul termen 
care i se potrivește. Organi
zarea ireproșabilă. Nicăieri în 
străinătate nu m-am simțit 
mai bine ca aici.

Cîteva clipe mai tîrziu Dr. 
Lumniczer lovea talerele cu o 
precizie matematică...

Dr. Lumniczer (R.P.U.), recordman mondial, se pregătește pentru 
o nouă serie de 25 talere. (Foto MAX BANUȘ)

vorbește o- limbă
vorbeau trei specialiști, se discuta 
despre forța de explozie a pulberii, 
despre viteza și împrăștnerea alice
lor și alte noțiuni care unui neini
țiat îi puteau părea adevărate for
mule aritmetice.

Nikolai •akrovski nu are secrete 
și oferă pe loc armurierului german 
o „rețetă" în care „dozele", nor-

Carnet de reporter

... în care este vorba de fotbaliștii 
Simonian și Salnikov și de Simion Ghilință 

din Mihăileștii Mizilului
Spectatorii care iau loc în mi

ca tribună așezată în dreptul 
standului de skeet, nu au timp 
să privească în jur, căci talere 
aruncate cu putere din cele două 
turnuri, trec aproape fulgerător 
prin fața ochilor, ca și zborul ra
zant al sitarului în serile de pri
măvară, la hotarul zilei cu al 
nopții.

Și totuși, zilele trecute cei care 
urmăreau cu încordare concursu
rile pentru obținerea insignei, au 
avut un moment de relaxare pen
tru că oaspeți cu totul neaștep
tat! au luat loc lingă ei, soco
tind tăcuți talerele lovite sau scă
pate de participanți. Cine să fie 
oare cei care au tulburat măcar 
pentru o clipă cadrul aproape 
familiar al probei de „skeet"?

Apolzan, Băcuț II, Bădeanțu, 
Nicușor, Cosma, Neagu, Hidișan 
și toți ceilalți membri ai lotului 
echipei secunde de fotbal a R.P.R., 
însoțiți de antrenorii Mărdărescu 
și Marian au venit să-și măreas
că bagajul cunoștințelor sportive 
la această mare competiție inter
națională. Apolzan și Băcuț II, 
inițiați oarecum și în tainele a- 
cestui sport, și-au luat cu seriozi
tate rolul de profesori explicînd 
(în șoaptă bineînțeles) colegilor 
de echipă atîtea amănunte despre 
desfășurarea concursului din fața 
lor.

In acest timp, la pozițiile de 
tragere se perinda concurentul

unul trage din boschetul special a- 
menajat, încît îți face impresia că 
te afli cu adevărat într-o poiană 
în așteptarea vînatului, alții iau 
linia de ochire iar alții așezați ală
turi pe bănci discută despre proba 
lor. Cei mai bine pregătiți sînt 
gata oricînd să-i inițieze pe cei
lalți în tainele acestei dificile, dar 
atît de frumoase probe.

Alături, la armă militairă, există 
aceeași animație, numai că din 
cauza detunăturilor extrem de pu
ternice, se vorbește mai mult prin 
semne. Și la celelalte standuri, in
diferent dacă zgomotul este sau 
nu asurzitor, semnele prieteniei și 
colaborării se totîkiesc ia fiecare 
pas.

Oare în ce limbă se înțeleg par- 
- ticlpanții veniți din atîtea țări? 

Iată o întrebare la care nu vă pu- 
______  tem răspunde cu exactitate. Din 

— Posibil, . interveni Pakrovski, prima zi ~ s-a născut aici o limbă 
dar dacă ați vedea furtunile din Cau. universală, un fel de... esperanto al 

tirului în oare găsești expresia și 
. cuvinte din aproape toate giraiu- 

rile pămînitwlui. Se întîmplă așa 
pentru că fiecare este animat de 
intenții sincere, de dorința fierbin
te de a face prietenii mereu noi, 
cane se nasc, în timp ce altele 
vechi se cimentează.

La Tunari se vorbește o limbă a 
prieteniei...

a prieteniei.,.
mal, trebuie respectate ca la far
macie.

Iar cînd veni vorba de arme, s-a 
relilat vechea discuție :care sînt 
mai bune de folosit? Cele sistem 
normal (cu țevile alăturate) sau 
sistemul Bock (cu țevile supra
puse)?

In această privință, părerile sînt 
împărțite.
— Totuși, remarcă Gehman, chiar 

aci la campionate am observai că 
numărul adepților armei Bock a 
devenit mai mare.

— Intr-adevăr, confirmă Karol 
Jaros, arma Bock are avantajele 

: sale, motiv pentru care o folosesc 
mulți taleriști cehoslovaci. Dar ea 
prezintă și dezavantaje, mai ales 
pe vini puternic cînd deplasarea 

■ țevilor spre dreapta și stînga de- 
. vine foarte dificilă.

caz în timpul cărora. concurăm de 
multe ori, v-ați convinge că ace
leași greutăți le îritîmpini și la o 
armă obișnuită. După părerea mea, 
cea mai bună armă va fi aceea cu 
care, aici, la București se va cîș- 
tiga campionatul european....

Lâ cerb mișcător s-a format 
cjhâiar din prima zi o adevărată 

familie a concurenților. In timp ce 

sovietic Boris Antonov. Cu o pre
cizie și măiestrie uimitoare el 
curma în aer „viața" atît de 
scurtă a talerelor , care erau pre
făcute în țăndări de alicele sale. 
Chiar și la exercițiile cele mai di
ficile, focurile duble, cînd două 
talere erau aruncate simultan din 
direcții opuse, nici unul nu a a- 
pucat să cadă întreg pe pămînt. 
La sfîrșit, cînd Antonov realizase 
un procent de sută la sută, fot
baliștii noștri l-au înconjurat fe- 
licitîndu-1 călduros.

— Nu s-ar putea, spuse an
trenorul Marian, adresîndu-se lui
Antonov, să ocupați în echipa 
noastră un post de centru Înain
taș ? Avem nevoie de un trăgător 
de mare precizie.»

— N-aș refuza, răspunse rîzînd 
Antonov, dacă ar fi permis să tri
mit mingea in poartă cu... arma 
de vinătoare. Cum lucrul acesta e
cam greu, nu-mi, rămîne decit să 
vi-i recomand pe Simonian sau 
pe Salnikov.

Din șanțul 
țintele se vede

unde se mînuiesc 
doar o frîntură de 

cer. Iar cînd începe concursul, 
fluierul subțire al glontelui îți
ajunge la urechi în aceeași clipă 
în care plumbul marchează pe 
carnetul cu cercuri negre și albe 
locul loviturii.

Ieri de pildă, ostașul Simion 
Ghilință, care manevra țintele 
trăgătorului de pe patul Nr. 3, 
a avut poate nu mai puține e- 
moții decît cel care de la 50 m. 
trimitea foc după foc în minus
culul cerc marcat cu cifra 10. De 
37 de ori a coborît Simion Ghi
lință ținta și de 37 ori a sem
nalizat decar. Nu cunoștea numele 
celui care mînuia cu atîta preci
zie arma, dar știa că era un ma
re maestru. I se perindau prin 
minte băiatului zdravăn din Mi
hăileștii Mizilului, fel de fel de 
nume. O fi Iosif Sîrbu, Bogdanov 
sau poate suedezul acela despre 
care auzise că-i meșter mare în 
ale tirului ?

Dar niciodată nu va ști Simion 
Ghilință cine a fost cel care de 
pe patul Nr. 3 a tras 37 decari 
la rînd. Nu va ști pentru că țin
tele sînt secrete, iar cifrul pe 
care-1 poartă se sigilează înainte 
de a fi trimis comisiei de arbi
tri.

Dar asta nu l-a împiedicat pe 
Simion Ghilință să ne spună că 
mult ar fi dorit ca acestea să fie 
țintele lui Iosif Sîrbu...
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