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IMPRESII DESPRE CAMPIONATE
vadă de o imparțialitate și spor
tivitate exemplară.

îmi face deosebită plăcere at
mosfera de prietenie și camarade
rie care domnește la București. Ea
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ispeții care participă la Cam- 
atele Europene de Twr, im câ
ți de conourenți, ambrenon, 
Jucători sau observatori, ne 
ăntășesc cu plăcere impresiile 
«re întrecerile pe care le găz- 
șbe Caipitala țării noastre.
ită ce a declarat unor oores- 
dentți ai ziarului, observatorul 
•isterui'ui Apărării din Vene- 

' ia, ing. HERMANN SCHLAEP- 
T :
Am făcui parte din lotul teh- 
enilor care au amenajai poli
tii „Iepurele atb“ din Caracas, 
vederea campionatelor mondiale 
anul trecut. Mărturisesc ci e- 

i foarte curios să văd lucrările 
la Tunari. Ele sini perfecte, 
dacă ar trebui să fac o com- 

ajie între poligonul Tunari și cel 
Caracas mi-ar fi greu să sta- 

esc pe cel mai bun, căci amin
ul sini excepționale. Iau ca punct 
plecare performantele excelente 

Mite anul trecut pe „Iepurele 
.. " și care acum onorează în a-

• -ași măsură, dîndu-i faimă mon- 
ilă, poligonal Dvs.
Pentru că am pornit pe panta 
irturisirilor, vreau să arăt că 
bitrii de la Tunari lucrează foar- 
bine, mai repede și mai opera- 

i decît m-am așteptat, dind do-

i

A. Kvtssberg (Suedia) clasat 
pe locul I la armă liberă pozifia 

culcai

demonstrează odată in plus rolul 
de seamă pe care-l joacă sportul 
in apropierea dintre oameni".

G. VICHOS, vice președinte aii 
Uniunii Internaționale idle Tir a 
declarat următoarele :

,.Rezultatele de la București sini 
atu de valoroase, incit nu ne ră- 
mine altceva de făcut decit... să 
micșorăm pe viitor tindele. Nu-mi 
amintesc vreun concurs in care, 
cu 400 puncte din 400 posibile, să 
te afli pe locul 4 in clasament. 
Aceasta se datoreșle desigur pre
gătirii competitorilor dar și con
dițiilor admirabile de 
rite participant Uor.

Poligonul Tunari 
istoria tirului ca un loc ideal pen
tru realizarea marilor recorduri.

Fără îndoială că trebuie să fim 
recunoscători organizatorilor ro
mini pentru marile eforturi depuse 
in vederea acestor campionate. 
Toate amănuntele au fost minu
țios tratate și excelent puse la 
punct.

Mă bucur nespus că această pri
mă edijie a campionatelor Euro
pene de tir cunoaște un astfel de 
succes. Este un început bun care 
promite noi și noi succese în a- 
ceastă populară ramură sportivă".

concurs ofe-

va intra in

Un puternic lot de tineri atleți sovietici a plecat spre București

Moscova 14 (prin telefon). In 
trsurt zilei de marți lotul celor 
M tineri aMeți șl atlete din U- 
tanea Sovietică a părăsit Mosco- 
î, îndreptindu-se spre București, 
patru a participa la întâlnirea in- 
rnațională de atletism ou juniorii 
uni ni, întîlnire ce se va desfășura 
i Ploești.

Lotul sportivilor sovietici cuprta- 
e atfeți Și atlete de h toate a- 
oclațiile sportive din Uniunea So- 
'ietică. Printre cei cane au făcut 
loplasarea slot multi elevi ai șco- 
ilor sportive <de tineret (te pe lingă 
sociațiile Dinamo, Lokomotiv, 
ipartak, Șahtior și altele.

In vederea întâlnirii de 4a Pk>- 
sști, sportivii sovietici ș-au pre- 
jătit cu toată atenția intr-o tabă
ră de antrenament situată tn apro
piere de Moscova, unde au avut 
la dispoziție cei mai buni antre
nori.

Din rmdul tin erelor ablete re
marcăm pe 
real talent 
In lungime, 
tletă foarte

Zenalda Burenkova, un 
la proba de săritură 
De asemenea o a- 

talentată este Dîgons-

kaia din Moscova, specialitatea ei 
fiind probele pe distante scurte. 
La probele de 100 m. și 80 m. 
garduri va evolua atleta Eliseeva, 
membră a asociației Lokomotiv 
din Moscova. La aceleași probe va 
concurj și reprezentanta Tașken- 
tuiui, Valentina Moslovskaia. La 
probele de 200 și 400 tn. va par
ticipa atleta Zoia Filova de la a- 
sociația $ahtior. ,

Lotul tinerilor atleți cuprinde, 
de asemenea, pe cei mai buni spor
tivi oare au înregistrat in cadrul 
întrecerilor interne rezultate va
loroase, stabilind numeroase recor
duri umonate. Dintre aceștia se 
remarcă tînărul Aleksandr Markov 
de la asociația Dinamo, unul din
tre oei mai ta lenta ți atleți pe dis
tanțe mijlocii. De curînd, el a sta
bilit un nou record unional pentru 
juniori la proba de 800 m. reali- 
zînd timpul de 1 :54,6.

Atleții Si ®tllete4e din lotul re
prezentativ de juniori al Uniunii 
Sovietice așteaptă cu încredere în
tîlnirea cu tinerii atleți români și 
vor depune toate eforturile ca să

înregistreze «n această întrecere 
noi parfonnarTțe de valoare.

V. PAVLOV
La București, pregătirile tineri

lor atleți romini continua cu in
tensitate. In rîndurtle celor oare 
vor reprezenta țara noastră în me
ciul atletic de juniori cu repre
zentativele Uniunii Sovietice se 
numără o serie de sportivi de 
certă vakxare. Vom remarca, 
în primul rind, pe maestra 
sportului lolanda Balaș care, 
recent, la Cluj, a cucerit tit
lul de campioană republicană. De 
altfel, în acest concurs — cel de la 
Cluj — rezultate bune au mai ob
ținut și Ana Roth (13,94 m. la 
aruncarea greulății — nou record 
at R.P.R.), Iulius Iordan (67,36 m. 
la aruncarea suliței), și Rudotf L*c-  
kert (14,17 m. ta triplu salt). Toți 
aceștia au devenit campioni de at
letism ai țării noastre.

In general, tinerii noștri atleți 
și atlete așteaptă cu multă înore- 
dare întîlnirea de la Ploești, unde 
se vor deplasa vineri dimineață 
împreună ou sportivii sovietici.

B S

De-a lungul celor 2000 km. cicliștii vor trece și prin astfel de locuri 
pitorești- In clișeu: aspect din Circuitul din 1953 (Sibiu).
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Circuitul ciclist al R.P.R.
Cățărătorii au un cuvint de spus pe cele 15 piscuri ale traseului

Oricine a cercetat traseul Cir- 
ciwtului R.P.R. din anul acesta, 
apărut in presă, ’ și-a putut dla 
seama cu ușurință că, înoapîndl din 
ziua de 18 septembrie, cicliștii- 
ipornesc intr-o cursă care le va 
cere eforturi serioase și, firește, 
femaroaibile calități la cățărare.

Intr-adevăr, de-a hingul celor a- 
proape 2000 km., canicuiremții vor 
avea de trecut nu maii puțin de 15 
•înălțimi. Dintre acestea, cele mai 
dure srnt primele două piscuri.: 
Mestecăniș (etapa a V-a) și Mă
guna Catului (etapa a VI-a) ; ur
cușuri de 10—15 km. ou șosea 
dură. fără asfalt. Deosebit de 
„bari“ sînt și cotele : Feleac, Pre
deal, Cioplea și Furnica, spre a nu 

mai aminti de Ptatna Craiului, 
urcușurile de la ApoW, Miercurea, 
Perșani, VIaderii și Guma Beliei, 
cote de talie mijlocie dar care, 
desigur, constituie și eile examene 
destul de serioase.

Atlt pe Mestecăniș, Măguna Ca
lului oît și >pe celelalte piscuri, 
cățărătorii au un cuvint greu «te 
spus, tn urma căruia clasamentul 
ipoate suferi importante modificări, 
de la o zi la alba. Chiar și in 
penultima etaipă, mai pot eurverai 
fteictuații în clasamentul general, 
căci Cioplea, urcată de două ori și 
Furnica odată, alcătuiesc severe 
„pietre de inoercare", de-a lungul 
cărora se port tranșa defimitiv 
unele rivaWtăți sportive in această 
probă.

Iar «laică mai amintim că pe 
toate aceste cote se acordă și bo
nificați ile de : 45 sec. locul I ; 30 
sec. locul fi și 15 sec. locul III — 
bonificații care se 
olasamenbul generat 
formula o părere 
sportive pe aceste 
bun cățărător poate acumula un

calculează ta 
— ne putem 

asupra luptei 
urcușuri Un

avantaj însemnat de cel puțin trei 
minute, cum ar fi, de pili dă, In eta
pa a Xll-a, fapt care-l va ajuta să 
salte în clasament.

Alergători oa: C. Dumrtresou, 
recuno"''iit drept cel mai bun 
Citări” >r la ora actuală, C. Istra
ie, ide asemenea bun la urcuș, N. 
Vasilescu, ou o suipleță evidentă 
pe pante neasfaltate, shut oameni 
care așteaptă ou încredere etapele 
cu .urcușuri. Apoi, N. Maxim, Șt. 
Solie, R. Schuster, D. Gkxtea, D. 
MuoteatHi și alții — cu reale apitf- 
tudini de cățărători — găsesc un 
fericit prilej in cele 15 cote pen
tru a-și îmbunătăți situația in cla
sament, sau chiar să plaseze lovi
tura decise vă în vederea unei vkm 
terii die etapă.

Pe un urcuș, own esite Mestecă- 
nișul sau Măguna CăMiui, se pot 
cîștiga sau pierde minute ipreițtaa- 
se (5—10—15 sat chiar 20), 
minute hotărltoare în olasamenl'ul 
etapei și chiar în cel general. La 
fel și pe Feleac sau Piatra Craiu
lui, Cioplea sau Furnica, «teși a- 
oestea au un terasa menit «incom
parabil mai Imhi decit Mestecăm îș 
și Măgura Catului, se pot realiza 
acțiuni hotăribeane, atât pentru 
primele locuri cit și pentru oeie^ 
iad te din otasamentiurt probei-

Interesant de reținut este că 
cele 15 piscuri însumează un 
urcuș de peste 100 km. — dintre 
care 30 km. neaofaltați — fără 
să mai punem la socoteală și alte 
porțiuni, mai lungi tsau mai scurte, 
de urcuș mai lin sau mai accen
tuat, de pe traseul ofrcuirtului, dar 
care nu sînt incluse în premiul 
cățărător Mor.

Intr-un cuvint, se poate spune, 
pe bună dreptate, că de-a lungul 
celor 15 phctiri, ,£ățărătorii a« 
ouvîntul“... ,

Campionul republican Iulius Iordan va evolua in intinirea de la
Ploești, El a cîștigat proba de aruncarea sulijei In meciul triun

ghiular de juniori R. P. Polonă — R.P.R. —- R. Cehoslovacă.
(Fota R. VILARA)

Au trecut două săptămini de 
cînd au pornit spre Londra jucă
torii din Selecționata Bucureștiu- 
lui. Atunci ei porneau cu speranța 
unei comportări frumoase, cu do
rința vie de a confirma valoarea 
rugbiiUiti nostru, care se afirmase 
în cîteva dispute internaționale cu 
unele echipe franceze și cu for
mația Swansea din Țara Galilor. 
Dar nu numai jucătorii selecționați 
așteptau cu interes acest turneu, 
ci toți iubitorii riigb'ului din țara 
noastră, toți acei care activează 
pe târîmul acestui sport a cărui 
dezvoltare din ultimii ani l-a si
tuat pe primele poziții în Europa.

De asemenea, evoluția jucătorilor 
romini de rugbi în Anglia, patria 
acestui Irumos sport, interesa și 
cercurile sportive internaționale, în- 
trucît cei care ne vizitaseră țara 
avuseseră numai cuvinte de laudă 
pentru rugbiștii noștri și doreau 
să-i vadă trecînd examene mai 
serioase. Pentru rugbțut european, 

și chiar pentru cel mondial, exis
tența unui puternic centru în răsă
ritul Europei însemna o nouă po- 
silxTitate de dezvoltare a acestei 
joc, însemna uh impuls binevenit 
pentru intensificarea relațiilor in
ternaționale în rugbi și o speranță 
că supremația mondială în acest 
sport poate reveni europenilor (for
mațiile din Australia și Noua Zee- 
landă sînt considerate cete mai 
valoroase).

Trecînd peste emoțiile inerente 
unei deplasări atît de importante, 
peste emoțiile pe care le dă un 
turneu în care adversari îți sînt 
echipe celebre, peste oboseala unui 
drum lung și peste aceea a efor
tului cerul tfe 3 jocuri tari în de
curs de 8 zile, în trei orașe dife
rite. jucătorii bucureșteni și-au în
cununat cu succes turneul în An
glia.

Intr-adevăr, un bilanț simplu a- 
rată că ei au cucerit o victorie 
categorică asupra unui adversar 

de valoare (19—3 cu Swansea), cl 
au cedat la limită în fața uneia 
dintre cele mai bune echipe de 
club din lume și în condițiile ți
nui arbitraj nesatisfăcător (3—6 cu 
Cardiff) și au sfîrșit la egalitate 
întîlnirea cu Harlequins (9—9) 
într-im meci în care gazdele, întă-i 
rite, se pare că s-au întrecut pe ela 
însele. Scorul final al celor trei par
tide este de 31 — 18 în favoarea 
bucureștenilor. Dar, mai bine poate 
decît aceste cifre vorbesc declara
țiile pe care conducătorii rugbiuluf 
englez le-au făcut despre jocttf 
prestat de bucureșteni, ca și tul- 
meroaseile articole apărute in presta 
engleză, comonrtarrile postului d« 
radio Londra și ale agenției Reu
ter.

Astăzi, la revenirea în țară a 
acestor sportivi care ne-au repre
zentat cu cinste, sportivii Capitalei 
și toț' care îndrăgesc rugbiut 
le adresează un călduros „Bine 
ați venit 1“



Erori de arbitraj • ••
’ Cu regret trebuie să recunoaștem 
că nici gala de marți seara nu 
ne scutește de unele constatări ne
gative. Ne referim în primul rînd 
la scandaloasa decizie dată în me
ciul C. Gheorghiu-I. Zlătaru. 
Gheorghiu, un boxer tehnic și abil 
a servit o adevărată lecjie ad
versarului de ceea ce se cheamă 
„box de așteptare". Lăsîndu-1 pe 
Zlătaru să se „repeadă" mereu 
descoperit în atac, Gheorghiu l-a 
așteptat calm cu admirabile „con
tre' , punctînd timp de două re
prize datorită clarelor sale directe 
și croșeuri la figură. In ultima re
priză Gheorghiu a fost depășit de 
puțin, dar victoria sa nu mai pu
tea fi pusă în discuție. Iată însă 
că arbitrii-judecători C. lacobescu, 
T. Popescu, I. Cetățeanu și V. Du
mitrescu, .influențați de „finișul" 
lui Zlătaru au uitat pur și simplu 
de superioritatea lui Gheorghiu în 
cele două reprize și l-au dat în
vingător pe Zlătaru, cînd proba
bil că nici acesta nu se mai aș
tepta S-a orientat just arbitrul 

. Mișcovici (care a dat victoria cu 
justețe, lui Gheorghiu), dar... cu o 
floare nu se face primăvară! O 
grosolană greșeală s-a înregistrat 
și în decizia dată în meciul P. 
Enache—E. Popa. Primul, mai clar 
în acțiuni, a cîștigat indiscutabil. 
Insă în buletinele judecătorilor T. 
Ogneanovici, Z. Ferber și M. 
Ghinescu, el a pierdut. Arbitrii ju
decători i-au dăruit lui Popa o 
victorie nesperată. Iată-ne, deci, 
din nou în fața altor grave erori 
de arbitraj care știrbesc prestigiul 
boxului și impun măsuri eficiente. 

Consemnăm r-aci și intolerabila 
comportare a campionului de anul 
trecut, N. Bîrsan, care a înțeles 
să-și „apere" titlul într-un mod 
foarte „original": depășind greu
tatea și fiind eliminat fără luptă 
în fata lui D. Boiangiu. De aseme
nea nu putem trece cu vederea 
Inadmisibila atitudine a unor spec
tatori care cad pradă pasiunilor 
și se dedau la manifestări nesănă
toase. căutînd să forțeze mîna 
judecătorilor arbitri în favoarea 
„preferărilor", chiar cînd aceștia 
nu merită victoria. Această atmos
feră nesănătoasă nu folosește, ni-

■ mănui. Dimpotrivă. In.meciul cui.
* Demeter, căutînd să profite de at- 

‘ mOsfera ostilă 'creată adversaru
lui său, N. Brînzeanu a recurs ia 
o manevră nesportivă, „acuzînd" o 

' lovitură joasă, știind că va avea
‘ Im aliat de „nădejde" în public. 

’* R'Cmârc'abilă comportarea' boxe
rului de categorie muscă Puîu Ni- , 
Colae. El a ținut pâbpt cu o deo- 

“ sebită dîrzenie experimentatului 
.Mircea Dobrescu, care ă fost ne- 
voit să lupte pînă la ultima re
sursă de energie pbntru victorie. 
Alte rezultate. Cat., muscă: Al. 
Balbgh b. p. V. M’ahu./Cat. cocoș: 
V., Șchiopu — insuficient pregătit. 
— întrece greu la puncte pe VI. 
Teodprescu. Cat. pană: E, Cișmaș * 
b, p. P. Barbu, Cat. semi ușoară:

V. Szekely—■ mai slab decît în 
meciul cu Dănilă Done — pierde 
la puncte, discutabil, în fața lui 
C. Gherasim. E. Mărgărit, trece 
cu greu de M. Miclăuș un boxer 
bine pregătit. Cat. ușoară: I. De
meter b. k. o. rep. III pe N. Brîn- 
zeanu. Demeter nu a dus lupta 
cu mijloacele pe care i le reclama 
titlul său de campion (a lovit la 
ceafă și după ,,brek“). Cat semi- 
mijlocie: Constantin Iordache, do- 
zîndu-și admirabil forțele, a neu
tralizat durele lovituri ale lui R. 
Bojic și făcînd o adevărată scrimă 
pugilistică și-a depășit net ad
versarul la puncte.

G. MIHALACHE

Primii semifinaliști...
Rutinatul Luca Romano a avut 

un adversar mai greu decît era 
de așteptat în persoana tînărului 
și combativului Stan Bogoi. Lup
ta a fost plină de înverșunare. 
In prima repriză, Luca Romano, 
căutînd excesiv lovitura de gra
ție, permite lui Bogoi să acumu
leze un ușor avantaj. Din primul 
minut al reprizei următoare. Luca 
Romano atacă decis și Bogoi, 
serios zdruncinat în repetate rîn- 
duri, demonstrează o rezistență 
neobișnuită. Luca Romano și-a 
adjudecat victoria la puncte. Re
marcabilă a fost evolufia dinamo- 
vistiului Mihai Trancă. Croșeurile 
și directele, trimise cu precizie 
de Trancă, l-au atins în plin pe 
adversarul său, Petre Ruptu- 

reanu, care a făcut greșeala de 
a intra adeseori prea deschis în 
luptă. In repriza a doua, în ur
ma unui puternic croșeu de 
dreapta, care și-a atins ținta, tri- 
mițîndu-1 pe Ruiptureanu la po
dea. Mihai Trancă este declarat 
învingător prin K. O. Tînărul V. 
Vintilă i-a servit o replică cura
joasă campionului republican To
ma Ilie. Acesta din urmă n-a 
forjat de loc alura, icîștlgînd to
tuși comod la puncte. O victorie 
categorică* — tot la puncte — a 
obținut si N. Mîndreanu în fața 
lui .Gh. Zverginschi. C. Dumitres
cu a avut o „pradă" ușoară în 
tînărul pugilist timișorean Fran- 
cisc Bucsay. FI a boxat calm, de
gajat,; dar a lovit uneori cu, mă
nușa deschisă. Bucsay. întimidiat 
nrobahil de renumele adversaru
lui. n-a schițat aproape nici un 
gest de atee. Dimpotrivă,, ’* 
upercut al lui Dumitrescu, 
îngenunchiat si s-a lăsat 
rat nînă la 10, pierzînd astfel 
prin K. O. ■> ,

Au deziluzionat. —« printre al
tele — întâlnirile Toma Constan
tin— D Tudoraehe (învingător la 
nuncte Toma. Constantin) . și O. 
Bostiog — St: Văcaru Knvingătpr 

‘ la -puncte St. Văcaru), Ilie Gheor
ghe, avînd o entorsă,-a fost oprit 
de medic să bexeze ■ _

Alte rezultate: C,at. muscă: Șt. 
Dumitrache b. n. V. Csomortany; 
Cat. ușoară: Gh. Tomescii b. n- 
C. -Kiss; Cat. send-mijlocie- M. 
Stoian b.p. N. Cri stea.

‘ . MARIUS GODEANU
PROGRAMUL REUNIUNILOR

JOI 15 SEPTEMBRIE: Cat. semimijlocie : I. Dragnea—C. Cio- 
ran; D. Rizea — I. Schwartz; Cat. mijlocie-ușoară: V. TițM — N. Dă- 

• milă; Si m ion Gheorghe — N. Tătaru; V. Vlădescu — P. Popescu; L. 
Halmagy — Gh. Moise; Cat. mijlocie: Ghețu Velicu — N. Alexandru; 
L. Coc -*-•  P. Deca; V. Galeș — Bogdan Popovici; Albert Blank — 

C. Răducanu.
VINERI 16 SEPTEMBRIE: Cat. muscă: M. Dobrescu — Al. 

Balogh; Cat. cocoșf V. Schiopu — I. Zlătaru; Cat. pană: D. Bo
iangiu — E. Cișmaș; Șt. Bogdan — Șt. Văcaru; Cat. semiușoară: 
C. Gherasim — E. Mărgărit; Cat. ușoară: I. Demeter — E. Popa; 
Cat. semi-mijlocie: C Iordache — M. Stoian; Cat. semi-grea : Gh. 
Negrea — Al . Ghiță; P. Zaharia — Bătrînu Tănase.

la un 
el a 
num.ă-

l

CoKtftelilîi... concursuri
Handbal

In primele două etape ale retu
rului campionatului republican fe
minin de handbal categoria A s-au 
înregistrat unele rezultate sur
prinzătoare, care însă nu au in
fluențat prea mult asupra clasa
mentului.

lată clasamentul campionatului 
republican feminin categoria A:
Știința I.C.F. 11 10 0 1 53:13 20
Progr. Tg. M<ureș 11 8 2 1 46:11 18
Progr. Or. Stalin 11 8 2 1 57:27 18
Știința Timișoara 11 7 1 3 29:18 15
Știința Min. învăț. 11 5 2 4 45:22 12
Avmtul Codlea 11 5 2 4 25:24 12
Flam. roșie Sibiu 11 2 1 8 30:28 5
M’etalul Reșița 11 2 0 9 19:50 4
Flam. roșie Const. 11 2 0 9 12:78 4
Flam. roșie Buhuși 11 1 0 10 13:58 2

In schimb, în campionatul re-
publican masculin categoria B 
odată cu reluarea întrecerii s-au 
produs însemnate schimbări, atît 
în fruntea clasamentului, cît și la 
periferia lui. In primele două 
etape ale returului campionatului 
s-au disputat o serie de jocuri 
„cheie" pentru ocuparea pozițiilor 

de ce 
producă 
în cla-

Progresul Botoșani; Tînărul Dina- 
movist Bacău—Progresul Focșani; 
Metalul Sibiu—Locomotiva Gara die 
Nord București ; Știința I Ploești— 
Tînărul *"
Voința 
CTFT București; Tînărul Dinamo
vist Galați—Voința București,

Echipele învingătoare în aceste 
meciuri se califică pentru faza a 
II-a care se dispută la 25 septem
brie.
• In urma rezultatelor înregistrate 

în întrecerile eliminatorii, în fi
nalele campionatului de calificare 
se vot întrece următoarele echipe : 
masculin.- Progresul Galați?"Știința 
Iași, Știința Construcții București,'' 
Flacăra Trestul III Ploești ; fe
minin : Dinamo Arad, Flamura 
roșie Cluj, Locomotiva Constanța, 
Constructorul Brăila. Turneul final 
se va desfășura între 23—25 sep
tembrie la Arad (turul) și 7—9 oc
tombrie la

Dinamovist București;
Constanța—Locomotiva

tași ai tenisului de mast 
cea Popescu, Pesch și po; 
lalți se cred de neînloctl 
impresia că lor li , 
onoarea de a juca doar > 
rile importante, internațion) 
siderînd participarea în 
natul republican ca o și 
„prestigiului" lor. De aceț 
vesc cu indiferentă meci, 
actualul campionat repus 
fost o adevărată tocmi 
exemplu, între Popescu 
pentru a se sustrage de f 
a-și ceda unul altuia locu 
pa Constructorului. înaintr 
lui cu Progresul Cluj. Cu 
de „dragoste" pentru cui 
lectivului, nu este de mir; 
M. Popescu și Pesch au 
vinși acum 
Satu Mare.

două săptă

Galați (returul). C. SEVER

Oină Finalele campiona

fruntașe. Așa se explică 
două etape au putut să 
o asemenea „frămîntare" 
sament.

Cele două victorii ale 
orașului Făgăraș asupra i

echipei 
unor se

rioși pretendenji la titlu (Recolta 
Variaș — campioană a turului — 
și Progresul Odorhei) a întărit 

fruntașă a acestei echipe, 
altă parte, formația Pro- 

al

poziția 
Pe de 
greșul 
doilea.

Iată

Arad a trecut

clasamentul: 
Repr. or. Făgăraș 
Progresul Arad 
Recolta Variaș 
Progr. Odorhei 
Progresul Bacău 
Rec. M.A.S. Buc. 
Flacăra Tîrgoviște 
Știința Cluj 
Loc. București 
Știința Galați

11
11
11
11
11
11 
ii 
ii
11
11

Baschet

pe Locul

0
1
1
1
0
1
1
2
1
2

18
17

. tufului
etapei interregionale a

• întrecerile din cadrul 
fazei I a < tot_______ _
campionatului masculin ,și feminin 
de ..calificare dispută du
minică între echipele calificate 
din următoarele - regiuni: mascu
lin : Baia Mare — Arad ; Hu
nedoara—Oradea ; Ploești—Cluj ;

ra ; Bacău—Iași ; Suceava—Pitești ; 
feminin: Baia Mare—Arad: Htme- 
'dbara—Orariga ; Plofestf—;£luj: 
Coosi'anț^—Regitirnfea Autonomă 

ghii-ață .; Craioya—Timisoara ;
Iad—Pitești; Suceava—Galati

I.n mai 
desfășurat 
caidlrul etapei regionale a campio
natului republicam de oină.

La Buzău, în cadrul regiunii 
Ploești, și-au disputat întîietatea 
nouă echipe, majoritatea din me
diul sătesc. Turneul a fost cîștigat 
de formația Recolta Obidiți, (raio
nul Rm. Sărat), fiind urmată în 
ordine de Recolta Doicești (raio
nul Pucioasa) și Recolta Cornești 
(raionul Ploești).

Dintre jucători s-au remarcat 
Gh. Purdel, Gh. Dobre, T. Nicolae 
(Recolta Obidiți). ton 
(Știința 
Stancu 
tanti n 
Croitoru

Timp 
în orașul 
echipele 
regiunea Suceava. Cele șase for
mații ș-au dovedit a fi bine pre
gătite, și lupta pentru calificarea 
în faza superioară a campionatului 
a fost deoseb t de dîrză. Primul 
loc în clasament a fost ocupat de 
Dinamo Rădăuți, care în meciul 
decisiv cil Recolta S.M.T. Dara
bani, a obrinut o grea și meritată 

■ victorie. Pe celelalte locuri s-au 
•clasat Avîutul Frasin, Recolta Da
rabani, Recolta Leorda, raionul 
Botoșani.

multe lcscaliități, s-au 
recent întrecerile din

individual republi
de tenis

Ma,., , . __  ___ ,
Bîrlad—'Ditești; Suceava—Galați
Bacău—Iași. Primele, orașe sînt7'

. gazde, ia,r în retur (25 septembrie)’ 
se voj deplasă.

h Azî de la’ ora 18 se dispută pe' 
terenul ’ Constructorul întrecerile 
etapei " a IlI-a a competiției orga
nizată de colectivul Cons’trt’ctorul 
IPC pentru echipei? masculine di- . 
vizionare din București "și D'mamo 
Oradea. Ordinea desfășurării me- ’ 

Progresii! FB — Dinamo- 
CCA' — Locomotiva PTT ; 

ICF—Dinamo București.

citirilor: 
'Oradea;
Știința

Volei--- - ■ l'
sfîrșiful șăptămînii se reiau

Coman,
Slănic), Marin Oa-nă, Ion 
(Recolta Doicești), Cons- 
Richiteanu și Constantin 
(Recolta Cornești),

de două zile s-au întrecut 
Cîmpulting-Moldovenesc 

campioane de raion din

Lpturile republicana 
de tenis de masă trebuie

împrospătate
i fi----- 7Z----- ' ■ “r i'“"

Mîine dimineață, cele . 
nuri situate pe bazele 
Centrul de antrenament 
Știinja Politehnica și Loc,- 
C.F.R. din Capitală vor 
primele întâlniri de tenis ai 
lelor individuale din cadri 
pionatului republican din a 
Timp de 10 zile va putea 
mărită evoluția celor ml 
„rachete" de la noi în în 
pentru titlurile de câmp; 
țării. Printre cei care vor «, 
titlurilor republicane la ce! 
probe (simplu bărbați, simi 
mei, dublu bărbați, dublul 
și dublu mixt) se remarc? 
tori și jucătoare ca Marin 
Caralulis, Cobzuc, Eva Stă 
Julieta Namian, Irina I- 
Zacopceariu, Piisztai, 
Grunwald, Matilda Glatt pn 
o serie de elemente tinere 
lentate ca Bardan, Georges; 
rester. Campionul de anul; 
Gh. Viziru nu participă j 
restabilit.

Concomitent cu întrecerii! 
tru campionatul republican 
desfășura și întîlnirile .c 
pentru - concursul repub'icar 
categoria a Il-a tot la cinci

La ambele competiții iauj 
un. ijumăr xje J^.jucătpri-'și 
toara- din care 78 ^in'ipro 
Participă cei mai buni jucăi 
cele mai bune jucătoare de 
goria I și a Il-a precum și țț 
de juniori și junioare, care 
remarcat la ultimele concurs 

,Mîine thcciurîle încap 
rfeșTășoare .de la ora 9,30 
la ora 14,30. 'Vor. avea loc p 

. din primul fur al.probelor țle 
piu bărbați și simplu ferii 
categoria I și a Il-a.

Concursul motocictist de la Gottwaldov
gOtTWALDOV*  14: (Jrih tele?

fon); — CfencuriStil rintclmatidhal 
de 6 zile a început ieri cu desfă
șurarea pfimbi etape, "pfe uh tra
seu ’ excepțional de dur în lungi
me de eproximativ 380 km. In 
cursă 'au luat startul 243'concu
renți, reprez’cntînd 15 națiuni. 
Pe o ploaie torențială, motoeicli- 
știi au căutat să facă față tra- 
seulul care, în cea mai mare par
te, se prezenta desfundat din 
cauza ploii care nu a contenit în 
tot cursul zilei. In ciuda acestui 
fapt, 213 concurenți au reușit să 
termine etapa, multe dintre e- 

chipe trecînd linia de sosire fără 
penalizări. Printre acestea se gă
sește și echipa R.P.R.-A, for
mată din Mircea Cernescu, Ludo
vic Szabo și Pop Mihai. Echipa 
R.P.R. B a suferit 55 de penali
zări, din cauza defecțiunilor su
ferite de tofi cei trei componenti 
aii echipei (Gheorghe Ioniță, D. 
Dumitrache și Barbu Predescu).

Etapa a Il-a care a avut loc 
azi (ieri) s-â desfășurat pe ace
lași traseu ca și pAma ‘etapă,

fiumai de data ieasta 
cicliștii au efectuat "parcursul *n  
sens invers. Ploaia nu i-a cruțat 
pe concurenți nici în această e-

a-
De altfel, 

le-au întîmpi- 
pot desprinde 

redus al celor 
cursa, număr 
neoficiale, se

® La 
campionatele republicane masculin 
și feminin dfe categoria A, prin, 
disputarea , primei .etape a returu
lui. lată ce meciuri se dispută: 
feminin : Constructorul București— 
Știința ICF (sîmbătă, teren Pro
gresul ITB oca 17) : . Progresul 
CPCS—Progresul Timișoara (dumi
nică, teren Progresul ITB, ora 
10) ; Dtoarno București—Progresul 
Cluj (d-tMțtfiici teren Progresul 
ITB, oralii) : FlamuraXrOșie Iași—

tapă, cînd traseul a devenit 
proape impracticabil, 
greutățile pe care 1 
nat alergătorii se j 
și din numărul 
care au terminat 
care, după datele 
ridică la 129 de alergători. Deci, 
numai după primele două etape au 
și fost înregistrate 114 abandonuri.

Ținînd, seama de faptul că tra
seul inițial nu mai putea fi par
curs de concurenți, acesta fiind 
aproape complet desfundat, orga
nizatorii au luat hotărîrea să 
scoată din etapa a Hl-a 50 km. 
din traseu, porțiune care îi con
ducea pe motociciiști pe un teren 
de veritabil motocros. Pînă la ora 
cînd transmitem acestea, rezul
tatele etapei a 11-a nu sînt încă 
cunoscute. Mîine (n.r. azi) moto- 
cicliștri vor porni în etapa a IlI-a 
care se va desfășura pînă noap
tea tîtziu.

Locomotiva MCF București; Voința 
Orașul Stalin — Voința Sibiu ; 
masculin: Dinamo I București
— Dinamo IX București (sîm
bătă, teren Progresul ITB ora 16) ; 
CCA—Flamura roșie Tg. Mureș 
(duminică, teren Progresul ITB 
ora 9) ; Metalul Orașul 
Locomotiva București ; 
Cluj—Progresul ITB

Stalin.— 
Progresul 

„ . București ;
Știința Timișoara—Știința Arad.

• Duminică se dispută meciurile 
eliminatorii idiiin cadrul fazei initer- 
regiuini a campionatului republican 
de juniori, după următorul program: 
băieți : Tînărul Dinamovist Ora
dea—Tînărul Dinamovist Arad ;
Voința Odorhei — Tînărul Dinamo
vist Iași; Tînărul Dinanjovist Ba
cău—Voința Tecuci; Flamura roșie 
Sibiu—București I ; Știința II Ploe
ști—București II; Dinamo Constan
ta—București III ; Flamura roșie 
Brăila—București IV; fete: Școala 
Medie hr. 4 Arad—Țînărul Dinamo- 

ivist Graded; Flamura roșie‘lași—

Primele două etape' ale' returului 
campionatului republican de tenis 
;de masă la echipe masculine și 
fetninirie ne-au dat prilejul Să fa
cem o serie'de constatări privind 
unâle probleme legate "de pregăti
rea jucătoarelor’ și jucătorilor noș
tri fruntași. Așa, bunăoară, este 
îmbucurător faptul că după cî- 
tev-a luni de , absență, Elia Zeller. 

. ..și-a făcut q reintrare promițătoa- 
. re, reușind s-o învingă pe Sari 
Szasz. In legătură cu problema 
celei de a treia jucătoare a lotu
lui reprezentativ feminin;, credem 
că va trebui, intensificată munca 
pentru, pdicarea de noi cadre de 
nădejde pentru ca. pe lîngă Sari . . ——-----
Szasz să mai putem conta și pe ~ ‘ rogresul București 6-2 • ( 
una sau pe mai multe jucătoare- Progresul lg. Mureș — Tîi 
tinere, care peste citva timp, ala- 

.-turi de Angelica Roaeanu și Ella 
Zeller să poată face fată cu suc
ces viitoarelor competiții interna
ționale. In această privință o sar
cină importantă revine antreno
rilor care au datoria să se ocupe 
de temeinica pregătire a tinerelor 
M. Golopența, M. Barasch, I. Ma- 
gyari, care se anunță ca "elemente 
demne de luat în seamă.

------ O împrospătare ar— trebu-i. fă.- . 
cută și în lotul renublican mascu
lin. Este necesar să mai fie in
troduși în lot și alți tineri talen- 
tați. De pildă, Botner și Androna- 
che sau alți jucători cu perspec
tive certe. Antrenîndu-se cu pri
mii noștri jucători și participând la 
diferite concursuri importante, a- 
ceștia ar putea să ajungă la o 
bună valoare. Pentru aceasta, sînt 
necesare într-adevăr, eforturi se
rioase din ipattea antrenorilor și 
jucătorilor, dar sîntem siguri că 
rezultatele muncii ar îndreptăți 
străduințele depuse. Dar nu nu
mai atît. Introducerea unor ele
mente noi, mai ales în rîn-durile 
lotului masculin, ar aduce și o 
concurență necesară pentru cei 
cinci componenfi ai lotului repu
blican actual. In felul acesta nici 
unul din „cei 5“ nu s-ar mai con
sidera „senator de drept". Pentru 
că în momentul de față unii frun-

Activitatea la natați

• In campionatul categori 
de polo pe apă jocurile disf 
în .ultimele zile s-au termin; 

, următoarele rezultate: Di 
București—C.C.A. 2-5 (1-3). 
ința București’ — Dinamo 1 
iești 0-2 (0-1). Dinamo Buci

Dinamovist Buc. 6-1 ^(3-0), C 
—Progresul Buc. 10-0 (4-0).

In clasament conduce C.C./ 
30 de puncte, urmată de Prog 
Tg. Mureș cu 29 p. Pe ultimi? 
tocuri se găsesc Metalul Cluj ( 
și Știința București (5- p.) e< 
care vor retrogada . anul ac 
Flamura roșie Timișoara toi 
9 puncte dar cu un golaveraj 
pe'rior metalurgiștilor din Cluj 

...caz că .sfîcșitul. campionatuli 
va găsi tot pe locul 8) va sui 
un .meci de baraj cu Locomr 
Cluj prima clasată în categorii 
cundă.

• In categoria B un singpr 
a rămas nedisputat: Voința 
Mureș — Voința Oradea. El 
programat pentru astăzi la 
Mureș. In această categorie, 1 
viarii din Cluj sînt neînvii 
14 14 0 0 102:22 28 p.

• Duminica trecută la Bi 
rești a fost decisă echipa Car 
promovat în categoria B. Ea 
Voința București care, în fin 
a întrecut Flamura roșie „Ia 
Herbak" din Cluj cu 5-0 (3-0

• Astăzi, la ștrandul Tiner 
lui, Dinamo Buc. primește rep 
textijiștilor din Timișoara. Ti 
ș/xrenii vor rămîne în Capitală 
vor juca sîmbătă cu Tînărul Di 
mov ist,



Pregătiri în vederea, jocurilor de duminică 
R. P. R. — R. D. G.

Campionul republican la înălțime, dinamovistul Al. Merică

NOI CAMPIONI REPUBLICANI LA ATLETISM

LA BUCUREȘTI
Fotbaliștii romîni au făcut ieri după-amiază 

noi antrenamente la două porți. Aceste jocuri de 
verificare s-au desfășurat pe Stadionul „23 Au
gust". In primul, lotul de juniori al R.P.R. a 
întîlnit, pe rînd, echipele Tînărul Dinamovist I 
și Tînărul Dinamovist II, de care a dispus cu 
4—0 și respectiv 4—1. Reprezentativa a arătat 
mai multă cpeziune și a desfășurat un joc de 
ansamblu satisfăcător. Linia de atac a dovedit 
•finalitate și eficacitate, marcînd opt goluri prin 
Renich (2). Virgil (2), Anghel (2) și Bukossy 
(2). Reprezentativa a jucat în formația : Cîm- 
peanu-Bu2eșan, Stancu, Gref-Melente (Jenei), 
Mihăilescu, (Melente, Mihăilescu)-Anghel, Dumi
trescu, Bukossy, Renich (Melente), Virgil.

In continuare, lotul B al R.P.R. a jucat cu 
Progresul CPCS Intîlnirea de antrenament a 
constat din trei reprize a 30 de minute, care s-au 
încheiat cu scorul final de 9—0, lotul marcînd 
cite trei goluri în fiecare repriză (Nicușor-2, Su- 
ciu-2, Ene-2, Roman-2 și Bădean(u). In cele trei 
reprize au fost folosiți următorii jucători: Co- 
man (Cosma, Coman) -Pahonțu (Neamțu, Pahon- 
tu), Apolzan (Băcuț II, Apolzan), Neamțu (Ivă- 
nescu, Neamțu)-Hidișan, (Capaș, Hidișan), Maior- 
Suciu (Rădulescu, Suciu, Călin), Roman (Țîr- 
covnicu, Roman), Ene I (Suciu), Nicușor, Bă- 
deanțu (Suciu, Bădeanțu).

Lotul B va pleca în cursul zilei de mîine la 
Magdeburg, unde se va disputa meciul cu echina 
secundă a R.D.G

R. D. GERMANĂ
BERLIN, 14 (Prin telefon). — Loturile fotba

liștilor selecționați pentru întilnirile cu R. P. Ro- 
mînă, au făcut astăzi ultimele antrenamente de 
verificare: echipa A s-a antrenat în compania 
uhei selecționate a orașului Berlin, iar echipa B 
a jucat cu formația de primă categorie Vor- 
waerts Berlin. In aceste jocuri, care au avut loc 
la Sclionbaum (o localitate din apropierea Berli
nului), au fost utilizați toți jucătorii component) 
ai celor două loturi, urmînd ca în cursul serii 
să fie alcătuite echipele definitive. Juniorii au 
susținut și ei un meci de antrenament, la Berlin, 
în compania echipei Lokomotiv Lichtenberg.

Loturile A și juniori părăsesc Berlinul în di
mineața zilei de azi, cu avionul, îndreptîndu-se 
spre București, unde vor ajunge în după-amiaza 
aceleiași zile. Vineri, lotul B va pleca la Magde
burg — unde se va disputa partida cu reprezen
tativa secundă a R. P. Romîne. Jocul de la Mag
deburg va fi arbitrat de danezul Jorgenssen. Lo
tul B al R. D. Germane cuprinde pe următorii 
jucători: Marquardt, Thiele (portari), Brendt, 
Schon, Bauer, Franke (fundași), Bahner, Minuth 
(mijlocași). Weise, Holtfreter, Franke, L'ndner, 
Speth. și Niewand (înaintași).

Intîlnirile cu reprezentativele R.P.R. sînt aștep
tate cu viu interes de cercurile sportive de aici, 
mai ales că reprezintă — cu excepția celui de 
juniori — primele meciuri internaționale din a- 
cest an.

NOTE, ȘTIRI,
NU ACESTA ESTE SCOPUL!

Campionatul republican de ju
niori a fost creat pentru a asigura 
echipelor de juniori o activitate or
ganizată și continuă și pentru 
îmbunătățirea muncii de instruire- 

' antrenament. Scopul final: crearea 
unor cadre tinere cît mai nume
roase și cît mai bine pregătite. 
Din acest punct de vedere, cam
pionatul republican de juniori a 
dat rezultate bune. El a scos în 
evidență multe elemente tinere de 
valoare care au fost chemate în 
tabăra de la Poiana Stalin. Pregă
tirea cu care juniorii s-au prezen- 

țfât’ în tabără a fost satisfăcă- 
'' toare, lutru care arată că în co- 

•lective a început să se aco.rde o 
atenție mai mai* *e  ăntrenamente- 

»• lor.-juniorilor. Sînt. însă, colective 
•sportive care: Consideră acest cam- 

Mpisnati ca un scop în sine și ur- 
' niăreSe numai rezultate imediate, 

. ?p?n!’ru obținerea cărora, unele co- 
Jec|ive (Progresul Sațtt Mare, 

. Fon,striicîprul. Tg, Mureș, Meta- 
Jj'J TU. recurs fie ..la substi

toria cu scorul de 3—1 (0—0)’. 
Pentru învingători au înscris: Kem- 
pny și Cieslik (2). Unicul punct al 
gazdelor a fost marcat de Asikain- 
nen. Jocul a fost condus de Arhi
pov (U.R.S.S.).

Ati VoorbiJ (Olanda) 100 m. fluture: 
l’15”7/10
• In runda a 17-a a turneului In

terzonal de șah de Ia Goteborg s-au 
terminat numai două partide. După 
5 ore de joc, pe foile de arbitraj a 
fost înregistrat rezultatul de remiză 
în partidele Filip-Keres și Fuderer- 
Spasski.

Celelalte 8 partide s-au întrerupt. 
In partida dintre Blvițki și Najdorf, 
marele maestru argentinian are un 
avantaj hotărîtor.

tuiri de juca1,orj, fje .îa folosirea 
unor jucători care nu aveau drept 

i de joc lă jimibri. Falsurile au fost 
< descoperite și ^oJedOețe f sașfeo-j 
{ nate '"pferaCTea jocufildr *“cu 
j 3—0 Asemenea*  Cșlecți.ve trș^ie
• să înțeleagă că nu Tezurfâtefe va- 

.lorgază, iu prjmul,rînd, ci faptul că 
echipa- și- juniorii au progresat, că 
se prezintă cu o’pregătire mai 
bună sâu că au dat echipei prime 
jucători de .valoare. Acesta este 
.scppul campionatului de juniori,

JOCURILE DIN CAPITALA 
I »11 .

«.< Duminică șe vor disputa în Bu- 
- curești următoarele partide de 

campionat: Știința Budurești-Știin- 
' ța Craiova (categoria B ' — sta
dionul Giulești, ora 9,30); Meta
lul București'-Flacăra București 
(jun.—terenul Progresul F. B. 

’‘tora 9) și Ptogresul C.P.C.S.—
• Tin. Din. I București (jun.—sta- 
. dionul Dinamo, teren II ora 9).

Finalele concursului 
t republican de vele clasa star

Finalele concursului republican 
de vele clasa star se vor desfă
șura anul acesta între 18-septem
brie și 2 octombrie la Mamaia 
în organizarea A.V.S.A.P. Vor 
participa 22 de echipaje (5 Me
talul, 4 Știința, 4 Constructorul, 
3 Progresul, 2 A.V.S.A.P., 2 Casa 
ofițerilor Constanța, 1 Dinamo, 1 
Flamura roșie)-.

Se vor desfășura 40 de regate. 
De asemenea se va atribui titlul 
de cîștigător al concursului repu
blican -de vele clasa star pe 
antil 1955, precum și cupa inter- 
asociații pentru echipajul cu cel 
mai bun punctaj.

REZ ULTATE...
INT1LNIRI AMINATE

Pentru că au dat jucători lotu
rilor R.P.R., jocurile echipelor Lo
comotiva București (cu Metalul 
Uz. Tr. Orașul Stalin) și Progre
sul București (cu Metalul Bucu
rești) din categoria B au fost 
amînate. De asemenea a fost amî- 
nat și jocul Flacăra Cîmpina- 
Dinamo Bacău, deoarece ultima 
echipă joacă duminică la Russe 
(R. P. Bulgaria).

BILETELE PENTRU JOCUL CU 
R.D.G.

Astăzi, de Ia ora 10 dim., se 
pun în vînzare, pentru public, 
biletele pentru jocul cu,R.D.G. de 
d.uminșcă (Ja casele din ștr. Isvor 
și sir. .Hașdeu.). Asociațiile spor
tive pot ridica bilete contra cost 
șj ‘ astăzi pînă la orș 12, la casa 
specială din ștr. Puțu cu Apă 
Rece (Stadionul Republicii).

MECIURI AMICALE
« ȘI OFICIALE

Marți, în cadrul unei serbări 
sportive în. cinstea zilei de „13 
Septembrie" — „Ziua Pompierilor 
din R.P.R."—Dinamo 6 București 

. A jucat amical cu Pwgresiji 
C.P.C.S, le ’care a dispus cu 3-0 

. (2-0} prin punctele marcat® de c 
Vbica, Marin și Baltogh. "' 4 ■ '

Sîmbătă 17 septembrie la oia 
lO.ȘO, va avea loc pe stadionul 
Giulești o foarte interesantă par
tidă: Locomotiva București întîl- 
nește echipa de categorie A Pro
gresul Buctirești. în perspectivă: 
un joc frumos, datorită formei 
bune a celor două echipe.
- Ieri, la Bacău, s-a disputat res
tanță din cadrul seriei a IlI-a a 
categoriei B: Dinamo Bacău—FI. 
roșie .Buhușî terminată cu scorul 
de 3—2 (3—2). Au.marcat: Cre- 
țea ,Oa»dă, Sirbu (D.), Neacșu și 
Filip (FI. roșie).

Tot ieri, C.C.A. a învins echipa 
Științei București cu 5—1 (3—0). 
Autorii golurilor: P. Moldoveanu 
(3), Tătara (2) și Semenescu.

Informații
©ronospori
In urma omologării celor 455799 

buletine depuse la concursul PRO
NOSPORT Nr. 36 etapa din 11 
septembrie 1955, au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul I : 38 buletine cu 12 
rezultate revenind fiecărui bule
tin cîte 2.848 lei.

Premiul II : 783 buletine cu 11 
rezultate revenind fiecărui bule
tin cîte 165 lei.

Premiul III : 6062 buletine cu 
10 rezultate revenind fiecărui bu
letin cîte 32 lei.

Concursul internațional de călărie 
de la Belgrad

BELGRAD, 14 (prin telefon). 
Marți și miercuri au continuat 
întrecerile din cadrul concursu
lui internațional de .călărie la 
care participă un număr de șapte 
țări. In proba ide „eliminări suc
cesive", dotată cu premiul SKO- 
PLEJE, au participat 35 de cai 
și călăreți. Primele trei locuri au 
fost ocupate de călăreții turci 
Koc,^ Gonenli și Bedri Boke.

Călăreții noștri au fost depășiți 
în timp și n-au mal putut intra- 
în cele patru baraje care au de
semnat învingătorul probei. Că
lăreții turci au dat dovadă de o 
bună pregătire tehnică iar caii 
acestora de posibilități superioare 
cailor celorlalte națiuni. Concur
sul a continuat eu proba „nenu
merotată" (17 obstacole, înălțime
1.3Q  m. — lărgime 4.50 m.), do
tată , cu premiul SARAJEVO. 
Ppin aranjarea..parcursului, acea
sta a fost o .probă din, cele . mai 
grele. Locul îrttîi a fost' ocupat d? 
călărețul francez FombeUb, urmat 
de Medici (Italia). Călăreții ro- 
mînj. Gh. Ghițuran și Gh.. An- 
tohî au ocupat, în ordine, locurile 
8 și - 9 r’eușind să întreacă1 27 de 
concurenți din celelalte țări.

Cea" maî importantă prbsă des
fășurată pînă acum, 'Ktafetajpe 
națiunii dotată cu tfrenfin’ BOR a 
prilejuit "întrec-ri din cele mai 

seecțaculojtșe. Pe parcursul cu 
16’ obstarofe de înălțime maximă 
1.30 m. și. lșrgime țnaxtypă 4.50 
rn., prima a Intrat’ ștafeta ' noastră, 
compusă din M. Timu. Gh. An- 
tohî și D. Velîcp. jlandfcapaiăj d'e 
faptul că plecînrl primă, echipa 
noastră nu a avut nici un nijnct 
de orientare în alegerea 'vitezei, 
ear ă reușit totuși să i-a ' conduce
rea în aceăstă dificilă probă cu 
rezultatul: 16 puncte penalizare, 
timp: 3,38,3/5. Echipa "noastră a 
păstrat conducerea în ■ clasamen
tul probei pînă aproape de-. sfîr- 
situl întrecerilor cînd ștafeta Ita
liei, cu un timp mai șlab 
(3.443/5) dfar cu mai puține pe
nalizări a trecut De primul loc.

De subliniat faptul că dintre 
toți călăreții particinanți Ia acea
stă probă, cea mai frumoasă cbm- 
nortare a avut-o călărețul romîn 
Dumitru Vellcu care, pe calul 
Fildeș, a terminat parcursul fără 
nici' o greșeală.

Clasamentul în proba de ștafe
tă pe națiuni arată astfel: 1. Ita
lia, 2. R.P. Romînă, 3. Turcij, 4. 
R.P. Ungară, 5. Franța, 6. Jugo
slavia

Joi, întrecerile continuă cu pro
ba pe doi cai iar vineri este zi 
de repaus.

MIHAI TIMU 
maestru al sportului

PEKIN, 14 (Agerpres). — China 
Nouă transmite:

La 14 septembrie a plecat cu avio
nul spre București o echipă de mo- 
tocicliști din R.P. Chineză pentru a 
lua parte la un concurs internațional 
de motoc ros care va avea loc în 
luna octombrie. Din delegația spor
tivilor chinezi fac parte 19 motoci- 
cliști, printre care 3 femei, selecțio
nați din diferite cluburi și asociații 
sportive ale R.P. Chineze.

Atunci cînd în avancronica 
finalelor campionatelor republicane 
de atletism de la Cluj am publicat 
lista campionilor pe anul 1954, 
care își apărau titlurile, nu ne-am 
gîndit nici un singur moment că 
cei mai mulți dintre acești atleți 
nu aveau să mai cucerească înal
tul titlu și în acest an și că alții 
aveau să le ia locul. Intr-adevăr, 
punînd față în față lista cam
pionilor din 1954 și cea a cam
pionilor pe anul 1955, obser
văm că 18 din cele 32 de titluri 
puse în joc, au anul acesta noi 
deținători (în această socoteală am 
înglobat și acele probe la care 
în acest an nm s-au decernat ti
tluri de campioni). La startul în
trecerilor au lipsit motivat însă 
patru din camoionii de anul tre
cut (Virgil Zăvădescu. Gabriel 
Georgescu, Grigore Cojocarii și 
Sanda Grosu), care nu și-au putut 
apăra titlurile. Este interesant de 
arătat că dintre noii campioni, 
Constantin Aioanei — deși este u- 
nul din vechii noștri alergători la 
3.000 m. obstacole — a cucerit 
abia în acest an primul său titlu 
de campion la această probă. Tot 
în acest an au îmbrăcat pentru 
prima oară tricourile de campioni 
un număr .de 7 atleți: Traian Chi
tul, Alexandru Merică, Rudolf Li- 
ckert, Constantin Crețu, Julius 
Iordan. Ion Păcurarii și Luiza 
Pascu.

Sîmbătă seara, după desfășu
rarea' probei de săritură în. înăl
țime, Ton Soter i-a dăruit învin
gătorului său, Alexandru Merică, 

, una .din cupele care-i fuseseră 
atribute în urma victoriei-obținute 
de el, cu, 6 -zile înainte, la con
cursul internațional de la Viena. 
Vorb’nd d espre această probă, 
trebuie să arăt că foarte, multă 
lume se întreba care est» expli
cația înfrîngerii suferita -de Soter 
Ia Clui. Credem că nu este..vor
ba de faptul că recordmanul nos
tru ar fi fost nepregătit pentru a- 
cesț campionat, pentru bunul mo
tiv că mimai cu șase zile mal îna
inte Ia Viena ei sărise cu destulă 
ușurință' 2,00 metri. Este vorba 
mai curînd de o oarecare Obosea
lă, mai ales bă lotul atleților care 
au Concurat la Vierta -> sosit la 
Clui. abia în cursul zilei de joi, 
după o călătorie destul de obosi
toare: Aceeași oboseală au ară
tat-o Ion Wiesentnayer; Mitcea 
'-Pop- su chiar lua Manoliu. -Singuri 

1 Hie Savel si Alexandra Sicoe s-au 
arătat mai rezistenti, conroortîn- 
du-se bine în cadrul campionate- 
tor„

Intîlnirea internațională de scrimă R.P.R.-Austria
Săptămina viitoare, între 22 și 

25 septembrie, va avea loc în sa
la Dinamo din Capitală întîlnirea 
internațională de scrimă dintre 
reprezentativele Republicii Popu
lare Romîne și Austriei. întrecerile 
se vor desfășura. Individual și pe 
echipe, la următoarele aripe: flo

R. P. Polonă a întrecut Finlanda 
cu 3-1 (0-0) la fotbal

La 11 septembrie pe stadionul 
olimpic din Helsinki, în fața a 
20.000 de spectatori s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativele R. P. Polo
ne și Finlandei. Mai bine pregătiți, 
fotbaliștii ipolonezi au obținut vic

PE SCURT
a Federația internațională de na- 

tație a omologat 34 noi recorduri 
mondiale. Qintre care notăm: Stru- 
janov (U.R.S.S.) 400 m. mixt 5’15”4/10; 
Tumpek (R.P." Ungară) 100 m. flu
ture: 1'02”; Hardog (Anglia) 200 m. 
liber: 2’03”4/10; Bozon (Franța) 100 m 
spate: l’02”l/10; Furukawa (Japonia) 
200 m. bras: 2’33”7/10; Eva Szekely 
(R. p. Ungară) 400 m. mixt: 5’40”8/10;

Printre cei care se ocupă de a- 
tletism și chiar printre specta
tori s-a împămîntenit părerea că 
în cadrul campionatelor nu se 
„merge la timp, sau la rezultat, 
ci se merge la loc, la titlu". A- 
ceasta esite, desigur, o problemă 
tactică generală care explică în, 
bună parte de ce în cadrul campio
natelor se realizează totuși reJ 
zultate care nu sînt pe măsura per
formanțelor atleților participanți. 
Această problemă tactică, din care 
se pot scoate sumedenii de vari
ante este, desigur, bună, în mă
sura în care cei care o aplică 
pot folosi — de la caz la caz — 
și alte variante ale ei, ca și alte 
tactici. Dar, folosirea aceleiași tac
tici, nu numai la campionate, dar 
în general, așa cum am observat 
în ultima perioadă dte timp, mai 
la toate concursurile, reprezintă o 
gravă greșeală. Lucrul acesta l-am 
putut remarca' — din nefericire 
nu o singură dată — la întrecerile 
alergătorilor de semifond și fond, 
probe în care rezultatele atleților 
noștri sînt încă slabe. Cei mai 
mulți dintre acești atleți nu ies 
la conducerea cursei, nu colabo
rează între ei pentru creșterea 
ritmului alergării și se menajează 
cît mai mult pent.ru lupta care, în 
fond, se reduce doar la ultimele 
sute de metri, cînd se angajează 
snrintul final. In asemenea condi
ții rezultatele sînt mediocre, dar 
fieoare atlet poate avea satisfac
ție că a ocupat locul țintit.

Dacă în competițiile cu carac
ter intern lucrul acesta poate fi, 
îritr-o oarecare măsură, valabil, 
în competiții inlernaționale cu o 
participare numeroasă de altleți 
puternici, capabili și ei să folo
sească aceeași tactică, dar pe care 
o' rezolvă într-un ritm foarte ra
pid. cu care1 atleții noștri nu sînt 
ob'șnuiti —- această tactică nu 
poate fi recomandabilă. Așa s-au 
netrecut luc-urile la campionatele 
internaționale de anul trecut —de 
pildă — cînd atleții noștri nu s-au 
putiit califica în finalele probe
lor de semifond, centra că au fo
losit această tactică, devenită 
mtilf prea obișnuită. Credem că 
este timpul să se revizuiască ba
gajul cunoștințelor tactice ale aler
gătorilor noștri și să se treacă 
la alte variante mai rezonabile. 
Altfel, rezultatele lor vor fi în 
continuare slabe, iar locurile de 
frunte în competițiile internațio
nale nu vor putea să le .revină 
demifondiștilor și fondiștilor noș
tri,

ROMEO VILARA

retă bărbați, floretă femei, spadă 
șî șabie. In zilele de 22, 23 și 24 
septembrie șe vor disputa turneele 
individuale la cele patru probe 
iar în ultima zi a competiție), du
minică 25 septembrie, vor avea loc 
întîlnirile pe echipe la aceleași 
Drobe

pent.ru
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PEltFORMiNȚE DE VALOARE MONDIALĂ
Ta

NOI
Desfășurarea campionatelor Eu ropene de Tir a atins culmea intensității. De două zile multiplele 

probe care au loc pe diverse poligoane nu-(i mai dau nici un moment răgaz, te invită neîncetat să le 
urmărești, să asiști la stabilirea unor performante care, de cele mai multe ori, întrec toate aștep
tările.

Marii maeștri ai focului precis se întrec pe ei înșiși, obfin succese care umbresc orice întrecere 
mondială în acest sport, stabilesc rezultate europene cu multe puncte superioare recordurilor lumii.

De altfel, punctele sînt de ac um „incapabile" să mai determine un clasament. Neîncetat este ne
voie de baraj, de „muște" cit mai multe, de focuri cit mai în mijlo cui țintei pentru a putea fi sigur 
că vei reuși să te califici onorabil printre acești neîntrecuți maeștri ai tirului. Echipa țării noastre la 
armă liberă calibru redus poziția culcat a depășit vechiul record al țării cu 5 puncte, și cu toate
acestea nu a reușit să se claseze decît pe locul 5. Iar Sandor Krebs (R.P.U.) a realizat la această
probă tot ce era posibil de obținut — 400 puncte din 400 posibile și totuși nu s-a putut bucura de în
coronarea pe podiumul învingătorilor. Alți trei concurenți. un Suedez și 2 sovietici, au terminat proba
tot cu 400 puncte și prin baraj ei și-au împărțit cele trei locuri.

focurile de reglaj, n-a pregetat 
nici un moment șă-și desfacă arma 
și, apoi, cu îndemînarea tujui ve
ritabil armurier, să și-o aranjeze 
în așa fel Incit să trimită toate 
cartușele în mijlocul țintei.

Victoria campionului A. Kviss
berg este cu atît mai prețioasă cu 
cit ea â fost obținută în luptă cu 
alți trei trăgători care, de aseme

Premierea la proba de pistol viteză. Locul intii, trăgătorul sovietic E. 
Cercasov (la mijloc). In stingă, al doilea clasat V. Sorokin (U.R.S.S.) 
iar in dreapta V. Nasonov (U.R.S.S.) al treilea clasat.

Foto M. BANUȘ

nea, au totalizat cile 400 puncte: 
B. Pereberin și V. Golovin 
(U.R.S.S.) și S. Krebs (R.P.U.) — 
nu s-au dovedit cu nimic mai pre
jos decît înaintașui lor și astfel 
orice laudă adusă campionului se 
potrivește și o merită în egală 
măsură și acești trei iscusiți trăgă
tori.

La 399 puncte au ajuns 14 tră
gători din Finlanda, U.R.S.S., 
Norvegia, R. P. Romînă, R.P.F, Ju
goslavia, Elveția, Suedia și Dane
marca. Dintre reprezentanții noștri 
o comportare excepțională au avut 
Constantin Antonescu (VII) și 
Mihai Toader (XV), care au tota
lizat cite 399 puncte.

Locul iutii Țn întrecerea pe echi
pe și deci titlul de campioană a 
Europei a revenit Uniunii Sovietice, 
în formația: B. Pereberin, V. Bo
risov, M. Itkis, A. Bogdanov și P. 
Peremotin, Acest titlu de campioa
nă a Europei încununează o e- 
chipă de valoare excepțională, de .o 
omogenitate desăvîrșită, care a 
muncit fără preget pentru a ajun
ge la această măiestrie. Succesul 
trăgătorilor sovietici este totodată 
un deplin succes al tirului mondiali. 
Performanța obținută de echipa 
U.R.S.S. întrece cu 3 puncte re
cordul mondial, Iar comportarea 
componenților acestei echipe subli
niază perspectivele unor rezultate 
și mai mari.

Lupta pentru titlul de echipă 
campioană a Europei n-a fost cu 
nimic mai puțin îndîrjită decît cea 
individuală. Suedia a fost tot 
timpul cu rezultatele sale lingă 
cele ale echipei U.R.S.S. și pînă 
la sfîrșit n-a putut fi depășită decît 
cu un punct. Și performanța for
mației suedeze reprezintă o depă
șire a recordului mondial oficial, 
ceea ce este, de fapt, un nou succes 
al tirului cu arma liberă calibru 
redus Locurile lit, IV și V sînt 
Stabilite la rîndul lor de o dife
rență minimă de puncte. R.P.F. 
Jugoslavia s-a clasat pe locul III 
cu un punct înaintea Finlandei, iar 
aceasta, la rîndul ei, a întrecut cu 
un punct echipa noastră, care a 
îmbunătățit cu 5 puncte vechiul re
cord al țării.

Iată rezultatele tehnice: indivi
dual : 1. A. Kvissberg (Suedia)
400 p., (35 muște), campion și re
cordman european, 2. B. Pereberin 
(U.R.S.S.) 400 p. (31 muște), V. 
Golovin (U.R.S.S.) 400 p. (26 muș
te), 4. S. Krebs (R.P.U.) 400 p. 
(24 muște), 5. J. Nordquist (Fin
landa) 399 p„ 6. I. Aas (Norvegia) 
399 p., 7. C. Antonescu (R.P.R)

399 p., 8. V. Borisov (U.R.S.S.) 
399 p„ 9. G. Wahlo (Suedia) 399 
p.. 10. J. Cuk (R.P.F. Jug.) 399 p., 
it. G. Luzin (U.R.S.S.) 399 p., 12. 
V. Ylonnen (Finlanda) 399 p., 13. 
A. Wiberg (Suedia) 399 p„ 14. R. 
Jorgensen (Danemarca) 399 p., 15. 
M. Toader (R.P.R.) 399 p„ 16. O.

La campicuiatele Europene de Tir de la București 
se omologhează recorduri mcud’ale

In ultima ședință desfășurată 
ieri. Uniunea Internațională de Tir 
a luat mai multe hotărîri foarte im
portante. Trebuie menționată mai 
intii cea care se referă la omolo
garea recordurilor mondiale. In 
urma propunerii făcută de Comite
tul de Coordonare, s-a propus și 
s-a votat în unanimitate omologa
rea ca recorduri mondiale, nu nu
mai a performanțelor reușite cu 
prilejul disputării campionatelor 
mondiale, ci și a celor realizate fa 
jocurile olimpice, la jocurile $i cam. 
pionatele regionale. Pentru aceast 
întrecerile despre care se vorbește 
mai sus trebuie să fie organizate 
sub controlul direct al Un'unii In
ternaționale de Tir, iar un delegat 
ai acesteia va trebui să facă un ra
port către Comitetul administrativ 
al Uniunii, care să aprobe omolo
garea acestor performanțe. Noile 
reguli intră In vigoare odată cu 
Campionatele Europene desfășurate 
la București. Lucrul acesta este 
deosebit de îmbucurător, deoarece 
datorită condițiilor excepț onale de 
concurs de la poligonul Tunari și 
pregătirii superioare a participanți- 
lor, încă din prima zi multe re
corduri mondiale fuseseră depășite.

Luîndu-se în discuție problema 
organizării viitoare'or Campionate 
Europene de Tir, Comitetul de Co
ordonare a propus ca date anii 1957 
sau 1959 și a cerut participanților 
la Congres să anunțe diferitele fe
derații membre ale Uniunii că aș
teaptă oferte in această privință.

OhlșsQn (Suedia) 399 p., 17. W. 
Knudsen (Norvegia) 399 p., 48; R. 
Biirhler (Elveția) 399 p Echipe: 
1. U.R.S.S. (Pereberin 400, Borisov 
399, Itkis 398, Bogdanov 397, Pere- 
motin 397)-1991 puncte, campioană 
și recordmană europeană, 2. Sue
dia 1990 puncte, 3. R.P.F. Jugo
slavia 1987 puncte, 4. Finlanda 
1986 puncte, 5. R. P. Romînă 1985 
puncte — nou record — 6, R. P. 
Ungară 1982 puncte, 7. Elveția 
1980 puncte, 8. Norvegia 1978 
puncte, 9. Danemarca 1977 puncte,
10. Austria 1973 puncte. II. R. P. 
Bulgaria 1956 puncte, 12. R.F. Ger
mană 1953 puncte.

O. JENSEN, CAMPION EU
ROPEAN

Renumitul trăgător danez, Oile 
Jensen s-a dovedit în aceste între
ceri cel măi destoinic conducător 
al focurilor din poziția în genun
chi. Din 400 de puncte Oile Jensen 
n-a pierdut decît 4, egalînd per
formanța excepțională realizată de 
Anatolie Bogdanov la campiona
tele mondiale de la Caracas.

Trăgătorii sovietici au fost tot 
timpul în lupta pentru primul loc 
individual, și prin A. Bogdanov, 
G. Luzin, V. Golovin, V. Borisov 
și M. Itkis au reușit să ocupe lo
curile II. III, IV, VII și X, adu- 
cînd Uniunii Sovietice un nou ti
tlu de campioană europeană pe 
echipe. Totalizînd 1961 puncte, 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu un 
punct recordul mondial oficial, 
deținut tot de ea.

Cu 7 puncte mai puțin decît 
echipa U.R.S.S., a totalizat forma
ția Elveției, care astfel a ocupat 
un binemeritat loc II, înaintea re
dutabilei formații suedeze.

La această probă, reprezentanții 
noștri nu au corespuns așteptărilor, 
n-au concurat la valoarea lor rea
lă. Maestrul sportului Henri Herș- 
covici s-a apropiat prin rezultatul 
obținut (392 puncte) atît de ulti
mele sale performanțe, cît și de 
valoarea generală a concursului, 
iar Mihai Toader și mai puțin C. 
Antonescu au realizat rezultatele 
corespunzătoare cerințelor forma
ției noastre. Ceilalți doi compo
nent! ai echipei — Iosif Sîrbu și 
Nicolae Cojocaru — au obținut re. 
zuttate slabe.

Clasamentul individual și pe 
echipe la această probă se pre
zintă astfet : individual: I. O. Jen
sen (Danemarca) 396 p., campion 
și recordman european 2. A. Bog
danov (U.R S.S.) 394 p. (21 muș

Este potrivit să arătăm că discu- 
tînd acest lucru, Comitetul de Co
ordonare a stabilit că: „înainte de 
toate este necesar să recunoaștem 
perfecta organizare a campionatelor 
de la București. Acestea trebuie 
socotite ca model pentru viitorii or
ganizatori".

La ședința de ieri, au fost pre
zentate din partea Rominiei, Polo
niei, Norvegiei, diferite cupe cu 
care să fie dotate competițiile pen
tru pistol-viteză, skeet, campiona
tul feminin, etc. Reprezentantul 
Egiptului a anunțat, de asemenea, 
că Federația Egipteană pune in joc 
o cupă pentru viitoarele întreceri. 
S-a mai discutat problema numă
rului componentelor diferitelor 
echipe pentru viitoarele întreceri 
internaționale. Punlndu-se la vot 
această problemă, după lungi dez
bateri, s-a hotărît să se mențină 
prescripțiile vechiului statut. S-a 
discutat, in continuare, problema 
introducerii probelor femin’ne șl de 
juniori cu prilejul campionatelor 
mondiale. Ținindu-se seama de ho- 
tărîrile luate la Caracas cu prilejul 
ultimelor campionate mondiale, în- 
cepînd cu viitoarele campionate 
probele feminine și de juniori de
vin obligatorii.

Delegatul Rominiei ia Congresul 
U.I.T., S. Barany, a propus organi. 
zarea unor cursuri de perfecționare 
pentru arbitri și judecători. El a 
anunțat că un astfel de curs este 
de o mare importanță și că ar 
putea fi organizat chiar la noi in

te) 3. G. Luzin (U.R.S.S.) 394
p. (18 muște) 4. V. Golovin 
(U.R.S.S.) 393 p. (21 muște) 5. V. 
Ylonnen (Finlanda) 393 p. (18 
muște) 6. N. Sundberg (Suedia) 
393 p. (17 muște) 7. V. Borisov 
(U.R.S.S.) 392 p., 8. F. Liechti (El
veția) 392 p„ 9 F. Lafortune (Bel
gia) 392 p.. 10. N. Itkîs (U.R.S.S.) 
392., 11. W. Knudsen (Norvegia) 
392 p., 12. H. Herșcovici (R.P.R.) 
392 p., 13. E. Kongshaug (Nor
vegia) 391 p., 14. O. Ohlsson (Su
edia) 391 p., 15. E. Huber (Elve
ția) 391 p., 16. B. Jez (R.P.F. Jugo
slavia) 391 p., 17. E, Vogt (Elve
ția) 391 p., 18 H. I. Erben (Sue
dia) 390 p., 19. W. Frostel (Sue
dia) 390 p., 20. A. Kvissberg
(Suedia) 390 p„ 21. S. Frauhardt 
(R.P.F. Jugoslavia) 390 p., 22. 

E. Schmid (Elveția) 390 p., 23. 
A. Wiberg (Suedia) 390 p. Echipe;
I. U.R.S.S. (A. Bogdanov 394, 

G. Luzin 394, M. Itkis 392, V. Bo
risov 392, P. Peremotin 389) — 
1961 puncte — campioană și record
mană europeană. 2. Elveția 1954 
puncte, 3. Suedia 1953 puncte 4. 
Norvegia 1940 puncte, 5. Dane
marca 1932 puncte, 6. R. P. F. Ju
goslavia 1931 puncte, 7. Finlanda 
1928 puncte, 8. R. P. Ungară 1913 
puncte, 9. R.P. Romină 1911 punc
te, 10. R. P. Bulgaria 1904 puncte
II. Austria 1876 puncte, 12 R. F. 
Germană 1855 puncte.

Aseară, la închiderea ediției, au 
fost intoamite și clasamentele ul- 
trmelor probe : POZIȚA PICIOA
RE : Echipe: 1. U.R.S.S. (M. Itkîs, 
384 puncte, V. Borisov 382 puncte, 
Peremotin 379 puncte, Bogdanov 
377 puncte și Pereberin 374 puncte) 
— 1896 puncte; 2. Elveția. 1875 
puncte; 3. Suedia 1874 puncte; 4. 
Danemarca 1870 .puncte; 5. R. P. 
Ungară 1864 puncte. Individual: 
1. M. Itkis (U.R.S.S.) 384 puncte 
cu 19 „muște"; 2. O. Jensen (Da
nemarca) 384 puncte cu 10 „muș
te"; 3. K MuUer (Elveția) 382 
puncte; 4. V. Borisov (U.R.S.S.) 
382 puncte; 5. E. Vogt (Elveția) 
382 puncte; 6. H. Horșcovroi 
(R.P.R.) 379 puncte.

3x40: I. O. Jensen (Danemarca) 
1176 puncte (ou 2 puncte peste re
cordul mondial omologat) ; 2. M. 
Itkis (U.R.S.S.) 1174 puncte; 3. V. 
Borisov (U.R.S.S) 1173 puncte...
6. H. Herșcovici (R.P.R.) 1168
puncte (record R.P.R. egalat).

Campionatele continuă cu pro
bele : meci englez 60 de focuri și 
pistol liber 60 de focuri.

țară, fapt care a fost primit cu un 
viu interes de către participanții la 
Congres. După discuții s-a con
semnat in darea de seamă a Con
gresului că un astfel de curs va fi 
organizat in Rominia în anul 19j6, 
pentru a se veni in primul rînd in 
ajutorul organizatorilor Jocurilor 
Olimpice din acei an.

Apoi, secretarul general al U.I.T.,
K. A. Larsson, a propus membrilor, 
participant la Congres ca Samuel 
Barany, să fie cooptat ca membru 
al Biroului Executiv, care urmează 
să se ocupe de problemele de ar
bitraj. In privința importantelor, 
modificări aduse regulamentului, 
participanții la Congres au hotărît 
ca asupra acestora să decidă în 
ultimă instanță Comitetul Executiv.

In încheiere, a luat cuvintul pre
ședintele Uniunii Internaționale de 
Tir, Eric Walfried Carlsson, mul
țumind sportivilor rotnlni care au 
organizat in mod impecabil între
cerile primului campionat european, 
creind, în același timp, toate con
dițiile pentru ca membrii Congresu
lui să poată lucra cit mai bine. 
Mulțumind tuturor delegațiilor care 
au contribuit prin munca lor la 
crearea unui nou statut, Eric Wal
fried Carlsson a spus că partici
panții la Congres ca și cei la Cam
pionatele Europene de Tir, se întorc 
in țările lor ducind impresii de ne
uitat și bucuria că aci atit lucră
rile Congresului ca și întrecerile de 
tîr s-au desfășurat într-un spirit 
de adevărată sportivitate și prie
tenie.
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I. NIKANDROV (U.RS.S.) din 
NOU învingător in țara 

NOASTRĂ
întrecerea taleriștilor s-a încheiat 

marji la prinz prin victoria repre
zentantului Uniunii Sovfetifce, I. 

N'kandrov, același talerist care a- 
nul trecut și-a dovedit înalta sa 
măiestrie, cîștigînd concursul in
ternațional de la București.

Din ,nou I. Nikandrov a avut ca 
adversar principal pe danezul E. 
Cristensen, dar de această dată, 
sarcina sa a fost mai grea pentru 
că Cristensen s-a prezentat mult 
mai bine decît anul trecut, iar alți 
trăgători sovietici, polonezi, unguri, 
cehoslovaci, romîni, suedezi, etc. au 
făcut tot ce le-a stat în putință 
pentru a-1 întrece pe favoritul prin, 
cipal. N. Moghilevschi (U.R.S.S.),
S. Popielarschi (R.P. Polonă), Ku. 
lin, Nagy (R.P. Ungară) și I. Trey- 
bal (R. Cehoslovacă) au ocupat 
locurile fruntașe ale clasamentului, 
dovedindu-se capabilii să se apro
pie de recordul mondial deținut de 
Lumniczer (R.P. Ungară).

Reprezentantul nostru Marcel 
Vasiliu, comportîndu-se foarte bine 
și constant în cele trei manșe, a 
terminat pe locul șapte într-un lot 
de 42 concurenți de cea mai înaltă 
valoare.

Iată clasamentul probei de talere 
(300 bucăți) : 1. I. Nicandrov
(U R.S.S.) 291 p., campion și re
cordman european, 2. E. Cristensen 
(Danemarca) 290 p., 3. N. Moghi- 
levschi (U.R.S.S.) 288 p . 4. S. 
Popielarschi (R.P.P.) 288 p., 5. 
Kulin Nagy (R.P.U.) 288 p, 6.
I. Treybal (R. Cehoslovacă) 287 p., 
7. M. Vasiliu (R.P.R) 287 p., 8. 
V. Selin (U.R.S.S.) 286 p„ 9. F. 
Capek (R. Cehoslovacă) 285 p., 10. 
A. Smelcynski (R.P.P.) 284 p., 11.
J. Jiha (R. Cehoslovacă) 282 p., 
12. J. Vary (R.P.U.) 282 p„ 13. S. 
Kalinin (U.R.S.S.) 282 p., 14. V. 
Zavazai (R. Cehoslovacă) 281 p.. 
15. R. Sack (R.F. Germană) 280 
p., 16. G. Florescu (R.P.R.) 279 p., 
17. Z. Kiskur.no (R.P.P.) 278 p., 18. 
E. Gehmann (R.F. Germană) 277 
p._ 19. E. Zsomias (R.P.U.) 277 p., 
20. J. Miksik (R. Cehoslovacă) 276 
p., 21. S. Lumniczer (R.P.U.) 276 
p. 22. R. Feill (R.P.P.) 276 p.

5 „DECARI" Șl RESTUL... 
„MUȘTE"

Proba de armă liberă calibru 
redus poziția culcat — desfășurată 
marți dimineața în poligonul Tu
nari — s-a încheiat cu un bilanț 
nemaiîntîlnit în istoria unui aseme
nea concurs: 4 trăgători cu 400
puncte, toți patru stabilind recor
dul Europei La această cifră maxi
mă care egalează recordul lumii; 
un record pe echipe de 1991 punc
te, care întrece cu 3 puncte recor
dul mondial; 2 echipe cu rezultate 
peste recordul mondial; 14 trăgă
tori cu 399 puncte din 400 posibile; 
și... 35 de „muște" din 40 de focuri.

Este inutil să mai comentăm a- 
ceste rezultate. Enumerarea lor este 
suficientă pentru a sublinia „tăria" 
întrecerii, dîrzenia și efortul celor 
93 de concurenți.

ANDERS KVISSBERG (Suedia), 
realizatorul celor 35 de „muște", 
confirmindu-și renumete de excep
țional țintaș în poziția culcat, a 
cucerit disputatul titlu de campion 
al Europei. Noul campion este un 
veritabil talent în această artă de 
a ochi. Intr-un timp record (mai 
puțin de o oră), el a terminat 
proba, entuziasmând pe cei prezențî 
în jurul său prin calmul, siguranța 
și tenacitatea cu care lupta. De la 
începutul concursului, A. Kvissberg 
— ca și mulți alții, de fapt — a 
fost convins că „muștele" vor fi 
acelea care vor stabili pe primul 
campion al Europei și, de aceea, 
după ce a tras doi „decari" în
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