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AU CUVINTUL ZIARIȘTII SPORTIVI 
DE PESTE HOTARE

Bogată activitate 
internațională 

a sportivilor noștri
DESCHIZIND numărul de 

astăzi al ziarului nostru, 
cititorii vor remarca abundența 
de cronici, reportaje și prezen
tări referitoare la competițiile 
internaționale din țară ți de 
peste hotare la care iau parte 
— în acest sfîrșit de săptămînă 
— reprezentanții sportului nos
tru. La poligonul Tunari se în
cheie întrecerile din cadrul 
campionatelor europene de tir 
care au îmbogățit tabelul re
cordurilor mondiale cu numeroa
se cifre noi; pe stadionul „23 
August" se desfășoară jocurile 
de fotbal dintre reprezentativele 
A ți juniori ale R.P.R. și R.D.G., 
în timp ce la Magdeburg 
(R.D.G .) se întîlnesc formațiile | 
B ale R.P.R. și R.D.G.; la Bel
grad, călăreții noștri concurează 
alături de sportivi din Franța, 
Italia, Turcia, R.P.F. Jugosla
via într-un concurs internațio
nal; pe șoselele R. Cehoslovace, 
sportivi purtând pe piept iniția
lele R.P.R. îți continuă cu suc
ces drumul în Cursa de 6 zile; 
tinerii noștri atleți se întrec pe 
stadionul Flacăra din Ploești cu 
valoroșii reprezentanți ai tine
rei generații de atleți sovietici; 
în sfîrșit, la Sofia, cei mai buni 
înotători ai asociației Progre
sul iau startul alături de frun
tași ai natației din capitala R.P. 
Bulgaria. Se mai comentează 
încă excelenta comportare a 
rugbițtilor bucureșteni în An
glia, se fac pregătiri pentru 
Campionatele internaționale de 
atletism, au început să se în
drepte spre țara noastră parti- 
cipanții la marele nioto-cros in
ternațional ce va fi organizat 
în cursul lunii octombrie la 
Orașul Stalin de către 
A.V.S.A.P., se discută despre 
viitoarele întîlniri ale fotba
liștilor noștri cu reprezentativele 
Belgiei și R. P. Bulgaria.

Evoluțiile sportivilor noștri în 
întrecerile cu reprezentanții altor 
țări sînt urmărite cu mult inte
res. Și aceasta nu numai pen
tru că în anii puterii populare 
sportul a devenit o preocupare 
a maselor largi de oameni ai 
muncii, nu numai pentru că mi
lioane de oameni de pe tot cu
prinsul țării vor să vadă, să 
afle pe ce treaptă au urcat 
fruntașii sportului nostru pe 
scara valorilor internaționale, 
nu numai pentru că zeci de 
mii de spectatori vor să aplaude 
o victorie, o bună performan
ță a sportivilor care poartă cu. 
iorile și stema patriei iubite. în
trecerile sportive internaționale 
sînt urmărite cu interes și deo
sebită simpatie de un tot mai 
mare număr de oameni din țara 
noastră, pentru că poporul nos
tru vede în aceste întreceri de 
pe stadioane un minunat mij
loc de lărgire a cunoașterii re
ciproce între diferite țări, de 
stabilire ți întărire a legături, 
lor prietenești între tineretul 
diferitelor popoare. Intr-adevăr, 
sportivii noștri ca și cei din alte 
țări au adus o importantă con
tribuție la cauza păcii și a în
țelegerii între popoare. Întrece
rile lor, desfășurate într-un spi
rit de cinste și prietenie, au 
dovedit din ce în ce mai evident 
că generația tînără de pe toate 
nierîdiane'e globului es*e  însu
flețită de dorința de pace.

Iată de ce milioanele de oa
meni de pe întreg cuprinsul 
patriei noastre își îndreaptă cu 
dragoste atenția spre sportivii 
care fac să crească prestigiul 
țării peste hotare, aducînd tot
odată un aport de seamă la 
dezvoltarea prieteniei între toate 
popoarele lumii.
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Meci pentru campionatul european la armă liberă calibru redus 
poziția culcai: primele trei echipe, U.R.S.S., Suedia și R. P. F. Iu
goslavia pe podiumul învingătorilor

Meciul internațional de atletism dintre juniorii R.P.R. și U.R.S.S
Stadionul Flacăra din Ploești 

găzduiește astăzi și mîine prima 
îotîlnire internațională de atletism 
între juniorii și junioarele din 
Uniunea Sovietică și tinerii noștri 
atleți.

Lotul atleților sovietici a sosit 
la Ploești joi după-amiază, iar în 
cursul dimineții de ieri a făcut un 
ușor antrenament de acomodare pe 
stadionul de concurs. Cu acest pri
lej, am cunoscut pe conducătoarea 
lotului sovietic, tovarășa Zoia 
Gheorgheevna Romanova director al 
direcției școli din Comitetul pen
tru Cultură Fizică și Sport al 
Uniunii Sovietice. In același timp, 
tovarășa Romanova este și pre
ședintele comisiei europene de a- 
tletism din cadrul Federației in
ter naționale de atletism.

In legătură cu acest meci to
varășa Romanova ne-a făcut ur
mătoarea declarație : „Vîn pentru 
prima oară în Romînia, dar cunosc 
Bucureștiul din filmul Festivalului 
din 1953 ți trebuie să spun că 
mi.a plăcut foarte mult capitala 
țării dumneavoastră, stadioanele ți 
bazele sale sportive, chiar numai 
din cît am putut vedea în film. 
Iată de ce aș dori să văd și eu 
Bucureștiul. Spun ți eu, deoarece 
Ia fel ca mine, doresc toți membrii 
delegației noastre. Echipa noastră 
este formată din tineri atleți care 
debutează cu acest prilej într-o 
competiție internațională. Singur 
Fedoseev a primit botezul de 
internațional în recentul meci cu 
Anglia (a sărit 7,20 m. la lungime). 
Stadionul Flacăra este foarte plă
cut, dar cred că pista moale va 
influența rezultatele la sărituri ți 
la sprint

Nu cunosc prea bine valoarea 
juniorilor romîni, dar știu că au 
participat recent la meciul de la 
Cracovia, cu juniorii polonezi ți

Aspect de la antrenamentul de ieri al atlt (Hor sovietici: Elea
Bogun insistă asupra momentului final aruncării sulife^ /

O parte din lotul fotbaliștilor din R.D.G., imediat după sosirea, 
ge aeroportul Băneasa,

Astăzi și miine la Ploești

cehoslovaci, ți că au obținut u- 
nele rezultate remarcabile. Iată de 
ce cred că vom putea asista aici, 
la Ploești, la o întrecere dîrză. Șînt 
probe în care noi pornim favoriți, 
după cum sînt altele la care Ju-

Aspect de la antrenamentul de 
ieri al atleților sovietici: Snulin 
exersează trecerea gardurilor.

(Foto Romeo Vilara)

niorii romîni sînt mai buni. Soco
tesc că nu diferența de puncte din 
clasament va conta mai mult, ci 
in primul rind va conta faptul că 
acest concurs, care este o școală 
foarte bună pentru ridicarea nive. 
lului tehnic al participanților, va 
promova noi talente care să corn» 
pleteze echipele reprezentative ale 
țărilor noastre.

Echipa sovietică a fost alcătuită 
în urmă cu două săptămîni, la ter-

Printre oaspeții care se află tn 
(ara noastră cu prilejul campiona
telor europene de tir sînt și nu
meroși ziariști sportivi de peste 
hotare. In fiecare seară, sau chiar 
de mai multe ori pe zi, îi vedem 
transmițind telefonic sau telegrafic 
rezultatele întrecerilor, reportaje, 
impresii despre campionate. Un 
corespondent al ziarului nostru s-a 
adresat cîtorva dintre ziariștii stră
ini, cu rugămintea de a ne împăr
tăși părerea lor despre camptonat. 
Primul cu care a stat de vorbă 
a fost O. Varoma, coresponden
tul marelui ziar finlandez „HEL- 
SINGIN SANOMAT“ și redactor 
principal al revistei de tir „AM- 
PUJAIN LEHTI". O. Varoma, în 
trecut el însuși un mare trăgător 
(a obținut de 5 ori performanța 
de 399 puncte), a ținui să ne 
spună:

„Vizitez pentru a doua oară Bu- 
cureștiiul și implicit poligonul Tu
nari. Fată de anul trecut, această 
bază sportivă s-a mărit, s-a în
frumusețat, devenind una dintre 
cele mal bune din lume. Standul 
pentru calibru redus este excep
țional și nu mă miră performan
țele răsunătoare care de acum în
colo vor fi legate de numele a- 
cestui admirabil poligon. Despre 
organizare nu găsesc 
superlative. Am văzut că 
zatorii romîni au înțeles 
filozofia tirului, rezolvînd 
maj mare pricepere chiar 
cile amănunte. Cu cîteva 
maj devreme, la meci englez s-a 

suficiente 
organi- 
toată— 
cu cea 
și ml- 
minute

minarea campionatelor unionale 
școlare de la Kiev, competiție la 
care au participat peste 3.000 de 
tineri elevi. Cu acest prilej s-au 
remarcat Tamara Press (aruncarea 
greutății); A. N. Snulin (110 m. 
g.) ; N. M. Eliseeva (100 și 80 
m. g.) ; Zoia Silova (400 m.), etc. 
Din păcate, motive obiective nu 
ne-au permis să aducem aci pe 
toți cei mai buni juniori sovietici, 
cei mai mulți dintre ei fiind reți
nuți de examenele universitare. Cu 
toate acestea am reușit să alcătuim 
o formație de nădejde".

Tovarășa Romanova ne.a vorbit 
apoi ceva și despre activitatea sa. 
In urmă cu 20 
ținut recordurile 
țime (1,48 m.) 
m,). De atunci, 
Zoia Romanova 
antrenoare pentru juniori la aso
ciația Dinamo, pregătind nume
roase generații de atleți. Două
zeci și șase din elevii săi au pri
mit titlul de maestru al sportu
lui. Printre aceștia 
Kazanțev. Aralova, 
Arharov, etc.

de ani ea a de- 
unionale la înăl- 
și lungime (5,31 
timp de 18 ani 
a funcționat ca

sînt Vladimir 
Gherasimova,

★
la I

16,00
Ploești începe 

I cu solemni-
Intîlnirea de 

astăzi la ora 
tatea de deschidere. In continuare 
se vor desfășura probele: 110 
m. g.; lungime; înălțime; disc 
(F) ; 100 m.; 100 m. (F) ; 400 m.; 
greutate; suliță (F) ; ciocan ; 800 
m ; 4X100 m (F) ; 4X100 m. 
întrecerile din ziua doua încep mîi- 
nc la ora 16,45 și se vor desfășura 
la următoarele probe: 400 m. g.; 
prăjină; lungime (F) ; disc; 1.500 
m.; 200 m.; 200 m. (F) ; 400 tn. 
(F) ; 80 m. g. (F) : suliță ; triplu 
salt; înălțime (F) ; 4X400 m.

tirul romînese

obținut performanța de 600 puncte.. 
Patru trăgători au realizat pestei 
399 .puncte la poziția culcat. Ast
fel d'e performanțe se tpot însarie; 
doar pe o bază sportivă atît de 
bine amenajată".

Elvețianul Rene Hăusermamr 
este un mare specialist în proble-- 
mele tirului. El face de peste 20 j 
ani gazetărie în această ramură] 
sportivă, fiind șef de presă la] 
toate marile competiții disputate- 
în Elveția. Iată ce ne-a declarat) 
redactorul de tir al ziarelor' 
„NEUE ZURICHER ZEITUNG"'șf 
„SPORT ZURICH";

„Bucureștiul este un „Eldorado"- 
‘pentru trăgători. Pare să fi intrat 
în tradiție ca marile performanțe 
să fie obținute la Tunari. Expli
cația : poziția excelentă a poligo
nului, orientat spre Nord, ferit de; 
curcnti, beneficiind de o lemipena— 
tură ideală pentru trăgători. Per
sonal, cunoșteam 
numaj prin numele lui Lichiardo- 
pol sau Sîrbu. Venind aici, .am a— 
vut o mare și plăcută surpriză 
văzînd că și în țara dumneavoas
tră acest sport se bucură de o*  
atît de mare popularitate. Voi 
trece mai repede peste aprecie-'- 
riie de ordin estetic pri
vind poligonul și voi remarca ser
viciul prompt și impecabil al tu
turor celor care au grijă de buna, 
desfășurare a campionatelor. Mă 
refer nu numai la arbitri și șefii 
de sectoare, ci și la ostașii care 
manevrează țintele. Sînt calmi, o- 
perativi, bine pregătiți și se cu
noaște că iubesc tirul. Recordurile 
mondiale obținute aici sînt o răs
plată pentru munca depusă de orJ 
ganizatorî. Voi încheia prin a spu
ne că dacă la început congresul 
a întîmpinat mare rezistență în 
problema omologării recordurilor 

mondiale obținute la București, a- 
ceasită hotărtre a putut fi luată 
în unanimitate, după ce s-au vă
zut condițiile admirabile 
curs oferite de romîni.

Redactorul ziarului 
IA 7.VEZDA" din 
Otkalenko ne-a spus:

„Nu voi repeta cele arătate de 
confrații mei. Fără îndoială că a- 
preciez în măsiură egală a.tît va
loarea instalațiilor sportive de aicî, 
cît și organizarea. Vreau însă să 
subliniez atmosfera <fe perfecta 
cordialitate care domnește pretu
tindeni. Și nu numai la hotel sau 
Ia interesantul program cultural o- 
ferâf de organizatori ci și aici pe 
poligon în timpul concursurilor. 
Din acest punct de vedere un fapt 
mj s-a părut mai semnificativ. In 
momentul cînd campionul euro
pean la talere a f^st stabilit în 
persoana sportivului sovietic Ni- 
kandrov, cel de al doilea clasat 
danezul Cristiansen a fost primul 
care a tinut să-l Wicite pe învin
gător. Un gest frumos care se 
încadrează în atmosfera de prie
tenie, sub semnul căreia se des
fășoară aceste minunate campio
nate".

rte con- 
„Felicitări 1“ 

„KRASNA- 
Moscova V-

Tov. Mihail Rosianu, președin- 
tele Institutu’ut Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, a primit vineri pe reprezen*  
tanti at U.I.T., delegați și zia- 
riști străini care au participat ta 
Congresul Uniunii Internaționale 
de Tir și asistă la prima ediție a 
Comoionatelor europene de tir.

Printre oaspeți se aflau Jart 
Charles (Elveția), prim viceprese- 
dinte a! U.I-T., A. Krivfov, vice
președinte al Comitatului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al
U.R.S.S., Perry Swindler (S.U.A.), 
ing. Hrrman Schlaevfer. observa*  
torul Ministerului Apărării din 
Venezuela și alții.



După turneul rugbiștîlor hucur&|teni 
in Anglia

Declarațiile căpitanului echipei și ale antrenorului de stat

Revenirea în patrie a echipei de 
rugbi a Capitalei noastre a fost 
așteptată cu nerăbdare de nume
roși sportivi bucureșteni și în 
special de jucătorii de rugbi și de 
toți cei care muncesc pentru pro
gresul acestui joc. Era și firesc 
să fie astfel, întrucît rezultatele 
pe care reprezentanții rugbiului 
bucureștean le-au obținut în An
glia, patria acestui sport, au um
plut de justificată mîndrie inimile 
tuturor.

Joi la amiază, două avioane ve
nind de la Praga au aterizat pe 
pista aeroportului Băneasa adu- 
cîndu-i pe rugbiști. In sălile de 
așteptare ale aerogării, un public 
numeros fremăta de nerăbdare. 
Erau soțiile jucătorilor, părinții lor, 
copiii unora dintre ei, frații, prie
tenii — și mulți, mulți sportivi 
Pe pistă rugbiștii au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai mișcării 
noastre sportive, care le-au adre
sat cuvinte de bun sosit și le-au 
oferit buchete de flori. N-au lipsit 
nici ziariștii, nici radi’oreporterii 
și nici cei de la cinematografie. 
Putem spune că de puține ori am 
remarcat un entuziasm atît de viu 
ca la sosirea echipei de rugbi a 
Bucureștiului. De fapt, această at
mosferă ni se pare întru totul jus
tificată, dacă ținem seama de bi
lanțul frumos cu care s-au reîn
tors rugbiștii în patrie și mai a- 
les de puternica impresie pe care 
ei au lăsat-o dincolo de Canalul 
Minecii.

Cum era și firesc, am căutat să 
stăm de vorbă cu cel mai vechi 
jucător al echipei noastre, care a 
avut și funcția de căpitan al se
lecționatei bucureștene, feroviarul 
Gh. Pîrcălăbescu.

lată ce ne-a declarat acesta:
,,Am fost primiți prietenește pes

te tot unde ne-am deplasat Spec
tatorii englezi cunosc foarte bine 
rugbiul și sînt obiectivi. Cu atît 
mai mult ne-au bucurat aprecie
rile acestui public care a aplaudat 
entuziast tehnica, viteza și dîrze- 
nia în luptă a jucătorilor noștri. 
In privința celor trei meciuri pe 
care le-am susținut în compania 
formațiilor engleze, pot să afirm 
că ele au confirmat valoarea rug
biului romînesc. In special, sub 
aspectul luptei sportive, jocurile 
de la Cardiff și Londra vor ră- 
mine multă vreme in amintirea 
publicului din cele două orașe și 
chiar în amintirea noastră, a Ju
cătorilor. Rapiditatea cu care se 
succedau fazele, numărul mare 
de contraatacuri înregistrat în a- 
ceste jocuri au ținut permanent 
în tensiune publicul spectator, care 
nu a putut cunoaște rezultatele 
întîlnirilor respective decît in ul
timele minute.

Personal am fost impresionat de
------ -------------- ----------—------

Primele întreceri din cadrul concursului republican 
de călărie de la Tg. Mureș

TO. MUREȘ, 16 (prin telefon). 
Ieri au Început tn localitate în
trecerile din cadrul concursului re
publican de călărie. S-au disputat 
probe de dresaj și probe <fe obsta
cole la care a participat uin mare 
număr de concurenți. Organizarea 
concursului a fost bună, călăreții 
având asigurate condiții optime de 
ccsncnlrs. Deși vremea nefavorabilă 
a influențat într-o oarecare măsură 
desfășurarea concursului, rezulta
tele obținute s-au situat totuși la 
o valoare destul de ridicată. In 
prima probă s-au înfflnit călăre
ții începători. Dintre cei 32 <fe par
ticipant!, cel mai bine pregătit s-a 
dovedit dlinamovistul Ion Adam 
care, pe calu-1 Jalba, a terminat 
parcursul cu 0 puncte penalizare, 
timp : 27,4 sec. O altă probă urmă-

Carnet cultural sportiv
Expoziții

• La Casa de Cultură a Sin
dicatelor sînt expuse cele mai bune 
fotografii prezentate la faza regio
nală a concursului de fotografii tu
ristice. Expoziția poate fi vizitată 
zilnic între orele 9—21.

Conferințe
• Joi 22 septembrie, în sala de 

sțjpctacole a Casei de cultură a 
Sindicatelor, tov. Alexandru Șiper-

SPORTUL POPULAR 
■Pag- 2-a Nr, 26W 

jocul echipei Cardiff: deschis, dar 
viguros. Jucătorii au foarte multă 
experiență și știu cum trebuie să 
Joace în funcție de adversari și de 
situațiile create pe teren. 0 bună 
impresie mi-au lăsat și jucătorii de 
la Harlequins. Ei au demonstrat o 
mare finețe și o surprinzătoare 
variație a jocului. In special, a 
excelat în aceste calități linia 
de 3/4.

In privința formației noastre, 
ea a fost dezavantajată în general 
de toate arbitrajele foarte largi ca 
și de unele diferențe de regula
ment pe care noi nu le cunoșteam 
dar la care a trebuit să ne supu
nem. De asemenea, stilul de joc 
al englezilor este, după părerea 
mea, diferit de al nostru. Pentru 
aceste motive pot să afirm că 
rugbiștii bucureșteni au putut că
păta în turneul acesta numeroase 
cunoștințe noi, atît în domeniul 
tehnicii, cît și sub aspect tactic, 
cunoștințe pe care le vor folosi, 
desigur, în viitoarea lor activita
te".

Antrenorul de stat pentru rugbi, 
N. Pădureanu, ne-a declarat la 
rîndul său:

„Echipele pe care le-am intilnit 
in Anglia sînt, fără îndoială, din
tre cele mai bune. Valoarea lor 
este îndeobște cunoscută și apre
ciată pe plan internațional, pentru 
a nu mai fi nevoie să o subliniez 
acum. Mă voi referi la echipa 
noastră. Desigur, rezultatele noas
tre slnt foarte bune, dar nu pot să 
nu afirm că ele puteau fi Și mai 
bune. Primul lucru care ne-a îm
piedicat să depășim aceste rezul
tate a fost lipsa de experiență a 
jucătorilor noștri. Chiar și în me
ciul cu Swansea, în special în pri
ma repriză, și în următoarele în- 
tîlniri mai ales, rugbiștii selecțio
natei noastre nu au desfășurat în
treaga gamă a posibilităților lor, 
incepînd jocul de fiecare dată cu 
multă timiditate. Rezultatul cu 
Swansea a fost 6—3 Ia pauză, iar 
Harlequins ne-a marcat 9 puncte 
în primele 25 de minute. De- 
abia cînd s-au văzut conduși fcu- 
cureștenii au început să lupte pen
tru a reface din handicap. Din a- 
ceastă cauză ei au neglijat, într-o 
oaiecare măsură, spectacolul. Și 
totuși, echipa noastră a impresio
nat De un mare folos ne va fi 
acest turneu pentru transformarea 
stilului nostru de joc, pentru îm
bogățirea lui. De asemenea, va 
trebui ca în materie de arbitraj să 
efectuăm, în sfîrșit, o cotitură în
semnată, deoarece ne-am convins 
odată în plus că felul nostru a in
terpreta regulamentul de joc ne 
dezavantajează în meciurile inter
naționale, noi ținindu-ne în mod 
exagerat de „litera regulamentu
lui" fără a crea noi posibilități de 
dezvoltare a Jocului în baza lui".

ritâ cu mult interes a fost și cea 
de «fresaj categoria „1“ în care 
victoria a revenit călărețului Titus 
Petrescu (EHA) pe calul Florei. 
El a totalizat 134,33 pct. Pe locuri
le următoare s-au clasat, in ordine, 
P. Roșea (Recolta Ploești) pe ca
lul Mona Lisa, cu 133,66 pct. și 
Mircea Stancu (Recolta Sibiu) pe 
calul Bateam ou 102,66 pct. Ultima 
probă desfășurată ieri (proba de 
drirată-manșa I), a prilejuit victo
ria călărețului P. Roșea (Recolta 
Plcești) pe calul Voie Bună. El a 
trecut, în timpul fixat (2 minute), 
19 obstacole.

întrecerile continuă sîmbătă și 
duminică.

Nerva Popa 
corespondent

co, vicepreședinte al C.C.F.S., va 
rosti conferința „impresii dintr-o 
călătorie Ia Roma". Conferința va 
începe la orele 19 și va fi urmată 
de un film.

Cărți
• In Editura Tineretului a apă

rat zilele acestea lucrarea „Al IV- 
lea turneu internațional de șah al 
R.P.R. ", care înmănunchiază parti
dele jucate în cadrul acestei com
petiții, scoțînd totodată în evidență 
noutățile tactice folosite de parti- 
cipanți.

Jucătorii echipei Swansea au reușit să cîștige balonul la mar
gine. Emil Dumitrescu este însă pe punctul de a-și placa adversarul, 
care se vede nevoit să șuteze din nou în afara terenului.

Concurs international de moto-cros
3

Asociația Voluntară pentru Spri
jinirea Apărării Patriei (A.V.S.A.P.) 
organizează între 16 și 19 octom- 
brie la Orașul Stalin un mare 
concurs internațional de moto- 
cros la care și-au anunțat parti
ciparea echipe din U.R.S.S., R. P.

Cursa motociclistă de 6 zile 
din R. Cehoslovacă

GOTTWALDOV 16 (prin tele
fon).— Concursul internațional de 
6 zile s-a dovedit anul acesta 
excepțional de dificil. Organiza
torii s-au întrecut parcă în a a- 
lege un traseu care să nu poată 
f! absolvit de nici un motociclist 
șî de nici o motocicletă. Iată de 
ce, încredințîndu-se singuri de 
greșeala pe care au făcut-o, ei 
au fost nevoiți să admită o dero
gare a traseului și anume să a- 
nuleze partea a II-a a celei de 
a II-a etape, porțiune pe care 
s-au înregistrat cele mai multe a- 
bandonuri și pe care majoritatea 
rnotocicliștitor nu au putut să în
deplinească media orară fixată 
prin regulament. Așa s-a putut ca 
această cursă să fie totuși conti
nuată și motocicliștii să arate 
într-adevăr calitățile și posibili
tățile lor și ale mașinilor lor.

Etapa a III-a, care inițial tre
buia să se desfășoare pe o dis
tanță de 270 km., a fost modifi
cată și ea, în sensul că o por
țiune mai mare de 50 de km. a 
fost scoasă din ruta normală a a- 
lergătorilor, tocmai pentru a ușuj 
ra desfășurarea etapei. Cu toată 
această modificare, doar 3 din cele 
21 de echipe au reușit, ca la sfîrșitul 
celei de a treia etape, să figu
reze în clasament fără penalizări, 
majoritatea echipelor avînd pe
nalizări între 7 și 80 de puncte.

Cele două echipe reprezentative 
ale R.P.R. au avut o comportare 
meritorie, una din ele, echipa 
R.P.R. — A — reușind după 3 
etape, să se claseze pe locul IX 
în clasamentul general, iar echipa 
R.P.R. — B — pe locul 16. Cea 
mal frumoasă comportare ă a- 
vut-o Ludovic Szabo din echipa 
R.P.R. — A, care a terminat, 

cele trei etape fără penalizări. 
Performanța lui Ludovic Szabo 
este de-a dreptul excepțională, 
dacă ținem seama că nici el nu a

Reprezentativele de scrimă ale Austriei — 
adversari dificili pentru scrimerii noștri

Săptămîna viitoare, capitala ță
rii noastre va găzdui o nouă între
cere sportivă internațională: întîl- 
nirea de scrimă dintre reprezenta
tivele Republicii Populare Romîne 
și Austriei. Fruntașii scrimei din 
cele două țări își vor măsura for
țele în 4 probe: floretă bărbați, 
floretă femei, spadă și sabie (in
dividual și pe echipe).

Pentru ambele reprezentative a- 
ceastă întrecere constituie un bun 
prilej de verificare a posibilităților 
lor, înaintea campionatelor mon
diale care vor avea loc luna vii
toare lă Roma.
Reprezentativele Republicii Popu

lare Romîne și Austriei se întîlnesc 
pentru prima dată, dar trăgătorii 
noștri au mai avut prilejul să se 
măsoare cu cei austrieci în dife
rite concursuri de peste hotare.

înaintea acestei importante în
treceri sportive internaționale so
cotim necesar să facem o scurtă 
prezentare a trăgătorilor și trăgă
toarelor din reprezentativa Aus
triei, care vor fi peste cîteva zile 
oaspeții țării noastre.

Chineză, R. P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. D. 
Coreeană, R. P. Ungară, R. P. 
Mongolă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Albania și R. P. F. Iugoslavia.

(Agerpres)

fost scutit de pane și defecțiuni 
mecanice.

Etapa a IV-a, desfășurată pe o 
distanță de 360 km., a avut loc 
astăzi pe traseul fixat prin regu
lament, aceasta deoarece ploaia 
care i-a însoțit pe concurenți de-a 
lungul celor trei etape, a încetat 
în sfîrșit, iar în momentul de 
față terenul se prezintă ceva mai 
bine. Totuși el este încă moale 
făcînd ca motocicletele să derapeze 
și, cerînd motocicliștilor eforturi 
mari pentru a păstra echilibrul 
motocicletelor. Iată un motiv care 
a făcut ca și în etapa a IV-a să 
se înregistreze aproape 30 de a- 
bandonuri, ceea ce înseamnă alte 
cîteva echipe reprezentative de 
națiuni, descompletate. Echipa 
R.P.R. — A — a mers și în eta
pa a IV-a foarte bine, Ludovic 
Szabo continuînd să se situeze în 
clasamentul general individual 
după 4 etape printre puținii con
curenți cu zero puncte penalizare.

Iată acum clasamentul general 
pe echipe, după 3 etape:

1—3. R. Cehoslovacă — B —; 
R.F.G. — A —; R.P. Polonă
— A —; zero puncte penalizare. 
4. Belgia — A — 7 p. 5. R. 
Cehoslovacă — A — 8 p. 6. Aus
tria 43 p. 7. R.P. Bulgaria 46 p. 8. 
Anglia 102 p. 9. R.P.R. — A — 
123 p. 10. Finlanda 205 p. 11. 
Olanda — A — 239 p. 12. R.P. 
Polonă — B — 297 p. 13. Angiia
— B — 300 p. 14. Olanda —B— 
308 p. 15. R.F.G. — A — 310 p. 
16. R.P.R. — B — 334 p. 17. 
Belgia — B — 408 p. 18. Suedia
— B — 412 p. 19. Suedia — A — 
500 p. 20. Norvegia 502 p. 21. 
Italia — A — 22. Italia — B — 
23. Elveția.

Mîine are loc etapa a V-a care 
se va desfășura pe același traseu 
pe care a avut loc etapa a IV-a, 
însă în sens invers. Etapa a Vl-a 
și ultima, care va avea loc du
minică, măsoară 200 km.

Din echipa Austriei fac parte o 
serie de trăgătoare și trăgători cu 
performanțe remarcabile pe tărîm 
internațional. Astfel, din reprezen
tativa feminină iese în evidență 
Ellen Miiller-Preiss fostă de două 
ori campioană mondială. Ellen 
Miiller-Preiss a deținut și un titlu 
olimpic precum și de mai multe ori 
«titlul de campioană a Austriei. Cea 
de a doua trăgătoare austriacă este 
Friedrike Filz, finalistă la campio
natele mondiale și la Jocurile O- 
limpice. De asemenea, echipa este 
completată cu două tinere «scrime- 
re, Fraude Ebert și Maria Grotzer, 
care s-ău evidențiat recent într-o 
serie de concursuri internaționale.

Formațiile masculine cuprind pe 
Helmuth Resch, campion al Aus
triei și cîștigător al turneului in
ternațional anual de spadă al 
orașului Viena; Paul Kern, de 
două ori campion de floretă al 
Austriei; Hubert Loisel, deținător a 
zece titluri de campion de floretă 
și sabie al Austriei; Albert Mar- 
tincic și Fritz Herman — doi scri- 
meri tineri și talentați care s-au

Mîine „Traversarea 
lacurilor" la înot

Mîine dimineață iubitorii nata- 
ției precum și matinalii vizitatori 
ai parcurilor din vecinătatea la
curilor Herăstrău și Floreasca vor «. 
putea urmărj șirul înotătorilor și 
înotătoarelor participant) în tra
diționala cursă de fond „Traver
sarea Lacurilor". An de an această w 
competiție, care marchează sfîrși
tul activității în aer liber, adună 
la start un număr tot mai mare 
de concurenți. Cercetînd lista par- 
ticipanților putem afirma că și a- 
ceastă ediție promite a fi la înăl
țimea celor anterioare. La seniori 
(2.800 m., plecarea de la debarca
derul Herăstrău), dinamoviștii, — 
animatorii probei de anul trecut 
— prezintă un lot valoros : Alexan
dru Popescu, Gheorghe Cociuban, 
Eugen ’ ts&r-daș. N. Rujinski, etc., 
lot care, după părerea noastră, va 
reuși să aducă asociației cupa ce 
se decerne anual câștigătorului pe 
echipe. Dintre ceilalți concurenți 

reținem pe Ovidiu Ionescu (Fla
mura roșie), I. Rigo, P. Vere? 
(Progresul). Lista concurentelor 
in proba rezervată senioarelor (1800 

m., loc de start ecluza) cuprinde 
pe Lia Căpșuneanu. Medi Ligner, 
Ileana Petrescu (Constructorul), 
Eva Vass, Agneta Schmitz, M. 
Ioniță, Inge Graef (Progresul), 
Ileana Nemeth (Flamura roșie), 

etc. Din rîndurile juniorilor, care 
au același loc de plecare ca si se
nioarei? se detașează cîștigătorul 
probei de anul trecut. Aurel Zahan 
(Dinamo) și comnonenfii echipei 
Știința. La junioare (1.000 m) se 
riletasează reprezentantele asocia
ției Progresul (K. Kraus, N. Oya- 
tu, M. Ionescu) și cele al? Știin
ței : Margareta Wittgenstein, Mi- 
haela Popescu, Ingrid Rothe, As
tride Gobeil, etc. Sosirea tuturor 
concurenților se face la fosta ca
bană Telefoane (lacul Floreasca)

înotătorii asociației Progresul 
concurează la Sofia

SOFIA 16 (prin telefon). — Îno
tătorii asociației sportive „Cerveno 
Zname“ au început de mai mult 
timp pregătirile în vederea întîl- 
nirii cu sportivii romini din aso
ciația Progresul, care au sosit Ia 
Sofia. Antrenamentele au avut loc 
la bazinul „Diana“, locul de des
fășurare a întîlnirii de sîmbătă și 
duminică.

fn rîndul echipei „Cerveno Zna- 
me“ se află numeroși campioni 
republicani, care au obținut în ul. 
timul timp performanțe remarca
bile. Astfel, campionul republican 
și maestru al sportului Ălanasie 
Cihincev a înregistrat în ultimul 
concurs la proba de 100 m. liber 
timpul de 1,02, iar maestrul spor
tului Vasil Zlatarev deține la pro
ba de 200 m. bras timpul de 2:58.

Din rîndurile înotătoarelor se re
marcă Lili Iarîkova, care la proba 
de 100 m. spate a obținut o per
formanță de 1:31, iar la proba de 
100 m. liber 1:26. Temonuga Pau. 
nova este specialistă la probele de 
100 m. și 200 m. fluture. Ea a în
registrat timpul de 1:30,2 și res
pectiv 3:27, iar la proba de 200 
m. bras performanța sa este de 
3-22,2.

Primul meci de polo va avea loc 
astăzi, sîmbătă, urmînd ca revanșa 
să se desfășoare duminică.

impus în cadrul Jocurilor Mondiale 
Universitare de Vară de la Buda
pesta.

Cu o asemenea carte de vizită 
este lesne de înțeles că trăgătorii 
și trăgătoarele care alcătuiesc re
prezentativele Austriei vor fi ad
versari redutabili pentru reprezen
tanții noștri și desigur că aceste 
întîiniri prietenești vor constitui 
întreceri pasionante, spectaculoase, 
de un nivel tehnic ridicat.

Iată acum formațiile trăgătorilor 
austrieci, pe arme;

FLORETA BĂRBAȚI: Paul 
Kern, Hubert Loisel, Albert Mar- 
tincic și Lew Wunder.

SPADA: Helmuth Resch, Albert 
Martincic, Fritz Herman, Josef 
Wandschek.

SABIE : Josef Wandschek, Hel
muth Resch, Paul Kern și E. Stei- 
ninger.

In vederea întîlnirii cu reprezen
tativele Austriei, trăgătorii și tră
gătoarele noastre susțin astăzi ul
timul concurs de se'ecție, după 
care se va proceda la alcătuirea 
echipelor reprezentative ale R.P.R.



I

Tripla întîlnire internațională de fotbal R. P. R. — R. D. £

Echipa de fotbal a R. D. Germane a făcut ieri un ușor antre
nament pe stadionul „23 August", pentru a se acomoda cu terenul 
de joc.

Cu fotbaliștii din O. D. G. 
despre Jocurile de mîine

Mîine, Ia București și Magdeburg, odată cu desfășurarea celor 
I trei întîlniri cu reprezentativele A, B și juniori ale R. D. Germane se 
j inaugurează un nou sezon internațional, în cursul căruia fotbaliștii 
noștri sînt chemați să confirme valoarea fotbalului romîn, care și-a 
cîștigat în ultimii ani un frumos prestigiu în cercurile sportive inter- 

I naționale.
întîlnirile prietenești cu echipele R. D. Germane, cu „naționala" 

Belgiei (28 septembrie) și cu reprezentativele A, B și de juniori ale 
R. P. Bulgariei (9 octombrie) completează activitatea unui an bogat în 

• meciuri internaționale și în rezultate bune pentru fotbalul nostru. Fotba- 
I liștii noștri au susținut anul acesta — în țară sau peste hotare — 

un mare număr de jocuri cu ecffipe din U.R.S.S., Norvegia, Suedia, 
Austria, R. P. Chineză, R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. P. 

i Polonă. Cele peste 60 de meciuri disputate în spiritul cunoașterii și 
prieteniei între sportivii noștri și cei din alte țări au prilejuit for
mațiilor noastre reprezentative, de orașe sau colective, comportări din 

| cele mai bune, care au contribuit la mărirea prestigiului fotbalului nos
tru. în fruntea lor se situează succesul obținut de selecționata orașului 
București la turneul de fotbal din cadrul Festivalului de la Varșovia. 
Reprezentanții fotbalu1’?.: nostru au cîștigat toate cele cinci întîlniri 
cu un golaveraj de 13—1 și au cucerit cele 18 medalii de aur care 
au răsplătit victoria finală. De asemenea, succese remarcabile au obți
nut Locomotiva, FI. roșie Arad, Dinamo București, Știința etc.

Toate acestea fac ca în jocurile de mîine cu care se inaugurează 
sezonul internațional de toamnă, fotbaliștii noștri să aibă o sarcină 
dublă : aceea de a apăra cu cinste culorile patriei noastre în întîlnirile 
prietenești cu fotbaliștii din R D.G. și de a confirma succesele repurtate 
anul acesta de fotbalul nostru. Desigur că nu este o sarcină ușoară. 
Echipele R. D. Germane sînt puternice și vor supune formațiile noastre, 
mai ales la Magdeburg, la eforturi serioase în realizarea unor rezul
tate favorabile.

Jucătorii noștri au făcut însă de atîtea ori dovada unor reale
calități tehnice sportive și morale, astfel că străduindu-se să joace
la înălțimea posibilităților lor adevărate, însuflețiți de dorința de a
reprezenta cu cinste fotbalul din țara noastră și simțind alături de ei 
sutele de mii de iubitori ai fotbalului din țară, ei vor reuși și acum 
să treacă cu succes aceste examene și să contribuie, prin noi per
formanțe de valoare, la gloria sportivă a patriei noastre

liProgramul intilnirilor de pe stad onul „23 August
ORA 13,15 :
ORA 14,15:

DEMONSTRAȚIE DE
R. P. ROMI NA— R D.

R. P. R.
Cîmpeanu

Stancu
Mihăilescu

Bukossy Renich 
tușe D.

T.
Troger

Buzeșan 
lenei

Anghel Dumitrescu
Arbitru: Dorogi (R.P.U.), la

Herz Kohe Biichner
Otto

Oelze Senltleben
Fritzsche 
R. D G.

ORA 16,15: R. P. ROMI NA — R.
R. P. R.
Voînescu

Za vodă I! Androvici
Călinoiu

Birău Petschowski Ozon
Arbitru : Harangozo (R P U ), la

Firan (R.P.R.)
Wirth Lemanczyk

S. Wolf
Marotzke Muller

Spickenavel 
R. D. G.

IN AJUNUL MECIURILOR...
q Ieri dimineață a părăsit Ca

pitala, cu avionul, lotul B al 
R.P.R., cu destinația Berlin, de 
unde își va continua drumul Ia 
Magdeburg. Au făcut deplasarea 
următorii jucători : Coman (Cos- 
ina), Pahonțu, Apolzan, Neamțu 
(Ivănescu), Hidișan, Maior (Ca- 
paș), Suciu, Roman, Ene I, Nicu- 
șor, Bădeanțu (Rădulescu, Călin).

• Intîlnirea de la Magdeburg 
este prima dintre reprezentativele 
secunde ale R.P.Romîne și R. D. 
Germane, în timp ce echipele A 
se întîlnesc pentru a treia oară, 
iar juniorii pentru a doua oară.

® Neamțu — fundaș și stoper — 
este cel mai tînăr dintre jucătorii 
lotului B. Are 19 ani, dar este do
tat cu un fizic impunător, corespun
zător postului pe care-1 ocupă în 
echipă. El a început să joace fot
bal la Avîntul din Pîncota, o co
mună din regiunea Arad. Activita
tea și-a continuat-o apoi la To- 
plița, în echipa Avîntului, unde s-a 
afirmat ca un element de viitor. 
Trecerea lui la Progresul CPCS 
București i-a dat posibilitatea unei 
dezvoltări mai mari și a unui pro
gres tehnic simțitor. Datorită rea
lelor sale calități, el a fost selec
ționat în lotul <fe juniori și acum 
in lotul B.

@ Anul acesta, echipele R.D.G. 
— A și B — nu au susținut nici 
un joc internațional. In schimb, 
juniorii au jucat cu Germania occi
dentală (1—2) și cu R. Cehoslova
că (4—1). In anul 1954, fotbaliștii 
din R.D.G. au susținut jocurile: cu 
R.P.R. 0—1, cu R.P. Polonă 0—1 
și R.P. Bulgaria 1—3 (echipa A), 
cu R.P. Bulgaria 0—0 (echipa B), 
cu R.P.R. 1—2 și R.P. Bulgaria 1-1 
(juniori).

© Ultimele noastre rezultate 
(1955) : R.P. Polonă 2—2; Norve
gia 1—0, Suedia 1—4 (echipa A), 
R. P. Polonă 1—0 (echipa B), — 
Franța 1—0, Belgia 1—1, — Aus
tria 1—0, — R.P. Polonă 8—0,— 
R. Cehoslovacă tineret 2—4 (ju
niori).

HOCHEI PE IARBA. 
GERMANA (juniori).

Gref

Mii Her

Virgil
Schulder și Segall (R.P.R.).

Lehrmann
Kirst

Dcrner

D GERMANA (A)

Szoko
Pereț

Georgescu 
tușe L. Green

Schrotter
k. wolf 

Schaller

Suru
(R.D.G.).

Assmy

S-au mai

De joi după-amiază, fotbaliștii 
din selecționatele A ș: de juniori ale 
R.D. Germane se alia în Capitală. 
Pe aeroportul Băneasa oaspeții 
noștri au fost întîmpinați de repre
zentanți ai C.C.F.S. și ai comisiei 
centrale de fotbal și de numeroși 
sportivi. Lotul fotbaliștilor ger
mani este alcătuit din 31 sportivi, 
dintre care 15 fac parte din selec
ționata A, iar 16 di>n reprezentati
va juniorilor.

Imediat după sosire, un cores
pondent al ziarului nostru a stat de 
vorbă cu conducătorii și antreno
rii lotului, precum și cu jucătorii 
germani, care și-au mărturisit bu
curia de a fi oaspeții sportivilor 
rcmlni. Unul din conducătorii de
legației sportive din R.DG., Ro
land Weissig, ne-a declarat urmă
toarele : „Echipa noastră este al
cătuită din elemente tinere; me
dia virstei lor nu depășește 23 ani. 
Printre cei mai tineri și cei mai 
talentați sînt înaintașii Lemanczyk, 
Wirth și stoperul Muller, care a- 
bia au împlinit 21 ani. Intîlnirea 
de duminică se anunță pentru noi 
decs bit de grea. Cunosc bine va
loarea internațională a fotbaliști
lor romini. l-a n admirat anul tre
cut la Budapesta și, recent, la Var
șovia. Cred că nu exagerez cind 
spun că echipa R.P.R. este supe
rioară multor reprezentative din 
apus, iar dintre echipele țărilor de 
democrație populară ea este una 
din cele mai bune .Dintre jucători 
mi-au plăcut foarte mult Petschow-

q La jocul de la București (e- 
chipefe A), rezerve sînt: Busch, 
Zapf, Giersch. Fritzsche și Kaiser 
(R.D.G.), Toma, Toma-Dinamo, 
Lazăr, Brînzei, Băcut I., Olaru și 
Mihai (R.P.R.).

® Porțile Stadionului ,,23 Au
gust" se vor deschide la ora 12.

® Accesul publicului spectator 
se face numai prin porțile indicate 
pe biletele de intrare. Copiii sub 
15 ani nu sînt admiși pe stadion.

® La jocurile de pe Stadionul 
„23 August" sînt valabile numai 
carnetele de culoare roșie, albas
tră și neagră (ziariști), care au 
acces la tribuna I, sectorul O 
prin intrarea din str. Maior Co- 
ravu.

Nu sînt valabile carnetele gri 
și cele eliberate de C.C.F.S. oraș 
București.

■ Intîlnirea dintre reprezentati
vele A ale R.P.R. și R.D.G. se va 
transmite în întregime la radio, 
prin stațiile cu lungimile de undă
1.935  m., 202 m., 206 m., 285 m., 
și 351 m. Transmisiunea va începe 
la ora 16,30.

întîlnit...
linoiu, Serfozo — Zavoda I (Tă- 
taru), Nicușor, Ene, Ozon, Suru.

R.D.G.: Busch — Eillitz, Schon, 
Bauer — Scherbaum, Francke 
(Schone)—Holtze, Wolf (Assmy), 
Schrotter, Mayer, Wirth.

...In 1954, 7 mai la Berlin: 
R.P. Romînă — R.D. Germană 
(juniori) 2—1 (2-1). Arbitru : 
Macko (R. Ceh.). Au marcat: 
Gram (2) și Otto.

R.P.R,: Bocianu — Dascălu,
Stancu, Ștefănescu — Bodo, Ma
ior — Copil III, Ghibea, Gram, 
Georgescu, Ene.

R.D.G.: Martiniak (Baumen) — 
Kalinke. Brandt. Francke — 
Schwerdtpfeger, Rudika — Otto 
(Weiss), Pinsk, Ni»cwand, Ro

chie, Kleinerth, (Frucht).

ski. Voinescu, Androvici și Ozon".
Lotul jucătorilor oaspeți este în

soțit de doi antrenori : Gyarmati 
Ianos — antrenor de stat — și 
Ku-rt Vorkauf. Antrenorul maghiar 
Gyarmati se află de aproape doi 
ani în R.D. Germană, ca antrenor 
al loturilor reprezentative. In acest 
timp, antrenorul Gyarmati s-a stră
duit să imprime echipei o cit mai 
bună tehnică și tactică.

„Fără îndoială — a spus lahns- 
miiller Erick, conducătorul general 
al delegației — în ultimii doi ani 
echipele noastre, și în special cele 
de juniori, au făcut mari progre
se".

Stînd de vorbă cu Gyarmati, am 
aflat că fotbaliștii germani s-au 
antrenat cu' multă sîrguință în ve
derea acestui joc. „Anal acesta 
echipa reprezentativă nu a susținut 
nici un joc internațional — a spus 
antrenorul Gyarmati. Totuși, echi
pele de club din R. D. Germană 
au avut un bogat program interna
țional. Și nu putem spune că re
zultatele n-au fost bune. Vorwărts 
a învins Tankista Fraga, iar com
binata Vorwârts-Dynamo Berlin a 
fost întrecută de combinata ma
ghiară Voros Lobogo-Honved cu 
3—2, după ce echipa germană con
dusese pină în min. 84 cu 2—1... 
Echipa noastră A este alcătuită 
din jucători tineri, selecționați din 
echipele Vorwărts Brlin și Wis- 
mut Aue. Am fost mulțumit de fe
lul în care s-a „mișcai" echipa Ia 
ultimul antrenament de miercuri, 
cînd a învins o selecționată a Ber
linului cu 10—1. Cred că duminică 
com face un rezul/at onorabil.

„Cit despre juniori, pot spune că 
sînt foarte mulțumit. Au învins e- 
chipa R. Cehoslovace cu 4—1. șl 
au fost întrecuți la limită cu 2—1 
de echipa R. F. Germane. O serie 
de juniori care vor juca duminică 
sînt titulari în echipele participan
te în campionatul primei ligi: Ko- 
hle (Vorwărts), Muller (Motor 
lena) etc."

După cum reiese din aceste de
clarații, oaspeții apreciază mult e- 
chipele noastre, dar sînt deciși să 
aibă o comportare cît mai bună.

Ieri după-amiază fotbaliștii din 
R.DiG. au făcut un ușor antrena
ment pe Stadionul „23 August".

INFORMAȚII pronosport

■ Plata premiilor la concursul 
36 etapa din 11 septembrie 1955 
continuă mîine începînd de la ora 
8 la agenția centrală Pronosport 
din Calea Victoriei 9 și la agenții
le raionale proprii Pronosport.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 38 (ETAPA DIN 
2'5 SEPTEMBRIE 1955).

I. R.P. Ungară (A) — U.R.S.S. (A)
II. U.R.S.S. (B) — R.P. Ungară (B)
III. Republica Cehoslovacă — Belgia
IV. R.P.F Jugoslavia — R. F. Germană
V. Metalul C. Turzii — Progresul Oradea
VI. Locomotiva T. Severin — Locomotiva Craiova
VII. Flamura roșie Bacău — Știința Iași
VIII. știința Craiova — Progresul Sibiu
IX. Locomotiva Arad — Metalul Reșița
X. Metalul Oradea — Minerul Lupeni
XI. Metalul 108 — Locomotiva Cluj
XII Progresul Satu Mare — Metalul Bala Mare

Meciuri de rexervă: * *

o Joi după-amiază, lotul A al 
R.P.R. a făcut pe stadionul „23 
August" un antrenament la două 
porți în compania echipei de cate
gorie B Metalul București. Me
ciul a avut drept scop verificarea 
jocului de ansamblu, Lotul a în
scris 11 goluri și n-a primit nici 
unul.

e Zavoda II este unul din pu
ținii jucători care au participat și 
la celelalte două jocuri cu R.D.G. 
Iată ce ne-a declarat el în legă
tură cu partida de mîine : „Echipa 
noastră trebuie să lupte pentru a 
obține victoria. Echipa R.D.G., așa 
cum a arătat și în primele două 
jocuri, constituie un adversar puter
nic. Jocul său se bazează pe elan 
și pe o bună pregătire fizică. Anul 
trecut, la Berlin, unde am cîștigat 
la limită, echipa R.D.G. ne-a făcut 
multe clipe grele".

• Echipa B a R.D.G. va juca 
în formația : Marquardt — Brandt, 
Schon, Franke — Neubauer, Bauer 
— Weise, Lindner (Meyer), Franz, 
Franke, Kaiser.

...In 1952, 26 octombrie la Bu
curești : R. P. Romînă — R. D. 
Germană 3—1 (3-1). Au marcat : 
Vaczi (3) și Schnicke. Arbitru : 
Fionczyk (R. P. Polonă).

R.P.R. : Voinescu — Zavoda II, 
Apolzan (I. Covaci), Fărmati — 
Călinoiu, Serfozo — Paraschiva. 
Ozon (Roman), Vaczi, Petschow
ski, Filote.

R. D. G.: Klank — Wolfarth 
Schon, Eillitz — Scherbaum, 
Rossbigalle — Schrotter, Schnike, 
Imhoff. Welzel, Speth.

. .In 1954, 8 mai la Berlin • R.P. 
Romină — R.D Germană 1—0 
(1-0). Arbitru: VIcek (R. Ceho
slovacă). A marcat Ozon.

R.P.R Toma —. Zavoda 11. 
(Ivănescu) Apolzan, Szoko— Că-

A Flamura roșie Sf. Gheorghe- Locomotiva București
B. Avîntul Fălticeni-Dinamo Galați
C. Locomotiva Galați-DInamo Bacău
D. Flacăra Mediaș-Metalul Hunedoara

Știri, rezultate
• Joi, la Timișoara, Metalul 

Reșița a învins cu 2—1 (1-1) echi
pa de categoria A Știința Timi
șoara. Jocul a fost influențat de 
ploaia care a căzut tot timpul 
partidei. Victoria metalurgiștilor, 
obținută prin golurile marcate de 
Seleș (2)_, este meritată. Pentru 
Știința a înscris Ciosescu.
• La Craiova au început între

cerile finale ale Dinamoviadci de 
fotbal. La aceste jocuri participă 
echipele campioane ale fazelor de 
zonă, din București, Regiunea Au-- 
tonomă Maghiară, Baia Mare, Ti
mișoara și Craiova.
• Azi se dispută pe stadionul 

Giulești, la ora 16,30, întîlnirea 
amicală între echipele Locomotiva 
București și Progresul București 
din categoria A. In deschidere 
la ora 14,30: Metalul 23 Au- 
gust-Progresul (tineret).

• Mîine se va desfășura Ia 
Rusșe (R.P. Bulgaria) întîlnirea 
revanșă Dinamo Russe — Dinamo 
Bacău. Reamintim că în prima 
partidă Dinamo Bacă-u a învins cu 
4-1 (0-1).

• Tot mîine se va desfășura la 
Petroșani, în nocturnă, întîlnirea 
amicală Minerul Petroșani—Știin
ța Timișoara.

• Jocul de categorie B Flacăra 
„1 Maf" Ploești — Locomotiva 
Iași — programat mîine — se va 
disputa miercuri 21 septembrie.

Programul jocurilor 
oficiale de mîine

Categoria B (a cincea etapă a re
turului). SERIA I: Locomotiva
Craiova-FIamura roșie Sf. Gheor- 
ghe (1-2); Locomotiva Tr. Severin- 
Dinamo 6 București (1-0); știința 
București-Știința Craiova (3-2); Me
talul St. roșu Orașul Stalin-Fla- 
căra M,oreni (1-2) SERIA a l£-a: 
Metalul Baia Mare-Metalul 108 (1-5); 
Metalul Arad-Minerul Lupeni (0-2); 
Progresul Oradea-Fl. roșie Ianos 
Herback Cluj (4-0); Locomotiva 
Cluj-Locomotiva Arad (3-3); Progre
sul Satu Mare-Flacăra Mediaș (1-4); 
Metalul Cîmpia Turzii-Metalul Re
șița (0-2); Metalul Hunedoara-Mje- 
taiul Oradea (1-1). seria a Ill-a: 
Dinamo Bîrlad-Progresul Focșani 
(0-2); Avîntul Fălticeni-Flamura ro
șie Bacău (0-1); Locomotiva Galați- 
Dinamo Galați (0-1); știința lași- 
Flamura roșie Burdujeni (0-4).

Campionatul republican de juniori 
(a noua etapă a returului), SERIA 
I: Flamura roșie Bacău-Locomotiva 
Iași (0-5); Flamura roșie Burdujeni- 
Flamura roșie Buhuși (2-3); Dinamo 
Bacău-Avîntul Fălticeni (2-0); Pro
gresul Focșani — Știința Iași (0-8); 
Voința Fălticeni-Dinamo Bîrlad 
(2-3). SERIA A n-a: Flacăra Cîm- 
pina-Locomotiva București (1-3); 
se dispută azi; Locomotiva 
Constanța - Știința București 

(1—1); Flacăra More ni - Dinamo
Galați (1-0); Flacăra 1 Mai Ploești- 
Tînărul Dinamo vist II București 
(2-0). SERIA A IH-a: Știința Craio- 
va-Locomotiva Tr. Severin (0-2); Me
talul București-Flacăra București 
(0-3); Tînărul Dina mo vist Pitești- 
Locomotiva Craiova (3-4); Progresul 
C.P.C.S. București-Tînărul Dinamo- 
vist I București (0-7); Flacăra 
Ploești-C.C.A. București (4-0); SE
RIA A IV-a: Minerul Lupeni-Meta- 
lul Reșița (0-6); Minerul Petroșani- 
Metalul Arad (0-3); Metalul Hune- 
doara-Locomotiva Timișoara (1-2);
Știința Timișoara-Metalul 108 (1-1);
Locomotiva Arad-Progresul Timișoa
ra (3-1). SERIA A V-a: Progresul 
Satu Mare-Metalul Cîmpia Turzii 
(0-7); Metalul Oradea-Locomotiva 
Cluj (0-1); Voința Cărei-Știința 

Cluj (0-3); Flamura roșie Cluj-Me- 
talul Baia Mare (0-3); Progresul 
Oradea-Flamura roșie Arad (1-5). 
SERIA A VI-a: Flamura roșie Sf.
Gheorghe-Metalul U. T. Orașul 
Stalin (0-6); Metalul St. roșu Ora
șul Stalin-Progresul Sibiu (0-0); 
Avîntul Reghin-Locomotiva Tg. Mu
reș ((0-3); Constructorul Tg Mureș- 
Dinamo Orașul Stalin (0-1); Loco
motiva Orașul Stalin-Flacăra Me
diaș (2-1).

■ Duminică 18 septembrie a. e. 
agențiile proprii Pronosport vor fî 
deschise pînă la ora 14, în timp ce 
agențiile Pronosport O.C.L. vor în
chide la ora 13. Participanții sînt 
rugați să depună din timp buleti
nele. /



Excepționale rezoiliate în întrecerile de joi și
' Echipa Uniunii Sovietice a sta
bilit anul trecut la Caracas, în 
cadrul campionatelor mondiale, un 
excelent record mondial la armă 
liberă calibru redus 3 x 40 
(5802 pct.), record a cărui va- 

loaire a stârnit vîlvă fiind con
siderat atunci ■— pentru multă 
.vreme — inegalabil. Cu toa
rte acestea, la poligonul Tunari, 
în cadrul întrecerilor pentru întîie- 
itatea europeană, trăgătorii Uniu
nii Sovietice au spulberat acest 
mit al „inegalabilului", demon- 
strînd că maeștrii armei mai au 
încă multe resurse pentru a urca 
pe trepte mai înalte, cifrele recor
dului lumii. La numai 10 luni de 
la campionatele mondiale, forma
ția Uniunii Sovietice, cu aproape 
aceeași componență (M. Itkis, V. 
Borisov, A. Bogdanov, B. Pere- 
beriri și T. Peremotin — în locul 
lui G. Kupko —) a întrecut re
cordul mondial cu nu mai puțin 
de 42 pct., stabilindu-1 la 5844 pct. 
Și, așa cum s-au comportat acești 
neîntrecuți mînuitori ai armei, toți 
cei care au asistat la realizarea 
acestei cifre uluitoare au rămas 
cu convingerea că nici acum, re
cordul nu va avea prea mult de 
trăit. Itkis, Pereberin, Borisov, 
Bogdanov și Peremotin — care au 
realizat această cifră, obținînd o 
medie de 1169 pct. pe trăgător — 
sînt capabili de rezultate și mai 
mari. Certifică acest lucru măies
tria cu care au tras în fiecare din 
cele trei poziții, calmul și sigu
ranța cu care și-au apărat șan
sele în fața asaltului viguros al 
celorlalți concurenți. Posibilitățile 
Intr-adevăr inegalabile ale trăgăto
rilor sovietici de a ridica neîn
cetat recordul lumii sînt dovedite 
și de faptul că doi dintre ti —
V. Golovin șl G. Luzin — care 
nu au făcut parte din echipă, con- 
curînd numai individual, au tota
lizat rezultate superioare celor sta
bilite de doi componenți ai echi
pei recordmene și campioane.

In lupta pentru cucerirea titlu
lui de campioană europeană la 
3 x_ 40, echipa U.R.S.S. a depus 
nemăsurate eforturi pentru a cu
ceri titlul și pentru a stabili un 
nou record. Trăgătorii suedezi, el
vețieni și chiar toți ceilalți din cele 
11 formații participante au făcut 
tot posibilul pentru a-i depăși p» 
valoroșii campioni și recordmani 
mondiali, sau măcar, pentru a se 
apropia, cît mai mult de impre
sionantele lor rezultate. Urmarea 
acestei înalte întreceri sportive a 
fost recordul echipei sovietice, re
zultatul echipei suedeze, clasată 
pe locul II, care la rîndul ei, a 
întrecut cu 13 pct. acel „Inega
labil" record de la Caracas, per
formanța echipei elvețiene care a 
venit pe locul III la numai două 
pct. de recordul mondial precum 
și recordurile naționale ale Dane
marcei, Finlandei, Norvegiei și 
R.P.F. Iugoslaviei.

Dacă noianul de recorduri mon
diale și naționale stabilite în 
cadrul campionatelor pe care le 
organizăm, au avut darul să ne 
ofere o deplină satisfacție, întru- 
cît condițiile pe care le-am asi

gurai desfășurării acestei impor
tante întreceri au determinat, în 
bună măsură, realizarea unor ase
menea performanțe, rezultatele e- 
chipei noastre n-au confirmat aș
teptările. La proba de 3 x 40, deși 
maestrul sportului H. Herșcovici a 
egalat recordul nostru individual 
iar C. Antonescu a realizat per
formanța la care ne așteptam, re
zultatul total al echipei a fost 
nesatisfăcător, marcînd o coborîre 
cu 67 pct. față de recordul țării, 
stabilit cu mai puțin de trei luni 
în urmă.

In ziua concursului, cei prezenți 
în poligonul Tunari s-au putut con
vinge că .echipa noastră nu va 
putea să-șî apere șansele la ade
vărata ei valoare. Formația noastră 
avea un trăgător de bază în maes
trul emerit al sportului Iosif SîrbJ, 
al cărui rezultat individual tre
buia ca întotdeauna de altfel 
—• să ridice „totalul*  echipei. Iosif 
Sîrbu, cu o inflamație a nervu
lui optic chiar la ochiul drept, a 
fost însă lipsit de posibilitatea 
de a-și dovedi valoarea sa reală 
și de a contribui, astfel la suc
cesul echipei. Eforturile pe care 
le-a făcut, participînd totuși în 
echipa în care fusese înscris și din 
care nu mai putea lipsi, i-a agra
vat maladia (nevrită hemoragica) 
obligîndu-1 să se retragă din toate 
celelalte probe.

După două zile de concurs, cla; 
samentul pe echipe la armă libera 
calibru redus 3 x 40 are urmă
toarea, formă definitivă: 1. U.R.S.S. 
5 844 p.; 2. Suedia 5.815 p.; 3. 
Elveția 5.800 p.; 4. Danemarca 
5.776 p.; 5. Finlanda 5.775 p. t
6. Norvegia 5.756 p.; 7. R. P. 
Ungară 5.736 p.; 8. R. P. F. 
Jugoslavia 5.730 p.; 9. R. P. Ro- 
mînă 5.715 p.; 10. Austria 6.642 
p.; 11. R. F. Germană 5.582 p.

ERLING KONGSHAUG A REDE
VENIT RECORDMEN MONDIAL

Numele acestui „veteran*  trăgă
tor norvegian a figurat de nenu
mărate ori pe lista recordmenilor 
mondiali. Pe ultimul tabel de re
corduri oficiale omologate de 
U.I.T., în dreptul norvegianului 
Erling Kongshaug era scris re
cordul mondial la armă liberă ca
libru redus, poziția picioare: 382 
puncte. Miercuri, Mihail Itkis 
(U.R.S.S.) și Oile Jensen (Dane
marca), cu 384 puncte fiecare, au 
„șters" numele Iui Kongshaug de 
pe lista recordmenilor mondiali. 
Dar numai pentru o zi. Dîrzenja 
și măiestria acestui valoros trăgă
tor nordic au făcut ca joi, la 
sfîrșitul campionatului la med 
englez, numele lui să reapară 
acolo unde merită cu prisosință 
să figureze, pe cartea de onoare 
a recordurilor lumii a campioni
lor și recordmenilor europeni.

Erling Kongshaug s-a dovedit 
un neîntrecut trăgător din poziția 
culcat, clasîndu-se primul în cam
pionatul european la meci englez, 
cu o performanță de 600 puncte 
din 600 posibile. Nici unul din 
cele 60 focuri expediate, 30 la 
50 metri și 30 la 100 metri n-au 

greșit mijlocul țintei, ca de altfel 
și cele 14 focuri de reglaj efec
tuate. Toate au mers în „10" și 
mai mult, 44 dintre ele, chiar în 
„musca" din mijlocul acestui cerc. 
Este o performanță unică în acest 
campionat, ea întrecînd vechiul 
record al lumii cu două puncte.

Alți patru maeștri ai țintirii 
perfecte, un finlandez (J. Nord- 
quist), un suedez (A. Wiberg), un 
norvegian (W. Knudsen) și un ro- 
mîn (C. Antonescu), au fost la un 
pas de marele campion, ei reali- 
zînd 599 puncte, adică întrecînd 
la rîndul lor cu un punct ve
chiul record al lumii deținut de 
canadianul Boa. Comportarea re
prezentantului nostru Constantin 
Antonescu este excepțională, de- 
semnîndu-1 drept un trăgător cu 
perspective de cea mai înaltă va
loare. Astăzi, pe locul 5 dato
rită unui foc — ultimul din prima 
serie de 10 focuri la 50 metri, 
— care a intrat în cercul „9“ și 
datorită unui număr redus de 
muște (31 1 1), Constantin Anto
nescu a demonstrat că poate fi, 
oricînd, chiâr și primul. Foarte 
bine s-a comportat și maestrul 
sportului Petre Cișmigiu clasat 
la sfîrșitul concursului, pe locul 
VII cu 597 puncte, în acest lot 
de valoroși trăgători.

Intre C. Antonescu și P. Cișmi
giu este clasat renumitul trăgător 
sovietic Mihail Itkis, care pentru 
a șasea oară atinge limitele re
cordurilor mondiale înscrise Jn 
prezent pe tabelele U.I.T. Adău- 
gîndu-și performanta de la meci 
englez, Mihail Itkis s-a impus 
drept cel mai bun și cel mal , 
complet trăgător cu arma de ca
libru redus. Este un calificativ 
pe care-1 dăm cu toată convin
gerea, considerînd că el încunu
nează meritul, talentul și munca 
unui demn reprezentant al spor
tivilor sovietici.

Proba de meci englez a oferit 
în totalitatea ei o luptă covîr- 
șitoare, a îndemînării, rezistenței 
și stăpînirii de sine. Orice punct 
pierdut a determinat o coborîre 
decisivă în clasament. Nu mai pu-

Duminică 18 septembrie, în- 
cepînd de la orele 9 a. m vor 
pleca în cursă de la Casa Scîn- 
teii spre poligonul Tunari au
tobuze puse la dispoziție de

I.T.B.

țin de 47 trăgători din cei 56 
participant au pierdut pe 60 focuri 
cel mult zece puncte. Așa se ex
plică de ce trăgătorii de valoarea 
lui Borisov, Ohlsson, Jensen, 
Krebs, Jorgensen, Taitto, Herșco
vici, Lenz, Larsen, etc. sînt situați 
de la locul 12 în jos și unii dintre 
eî, chiar spre sfîrșitul clasamen
tului.

Iată de altfel cum se prezintă, 
în partea sa superioară, clasamen
tul acestei pasionante întreceri: 
1. E. Kongshaug (Norvegia) 600 
p. 2. J. Norquist (Finlanda) 
599 p. (47 muște) ; 3. A. Wiberg 
(Suedia) 599 p. (45 muște) 4. W. 

Knudsen (Norvegia) 599 p. (39 
muște) ; 5. C. Antonescu (R.P.R.) 
599 p. (31 muște) ; 6. M. Itkis 
(U.R.S.S.) 598 p.; 7. P. Cișmigiu 
(R.P.R.) 597 p. ;8. B. Jez (R.P.F. 
Jugoslavia) 597 p.; 9. V. Ylonen 
(Finlanda) 597 p.; 10. M. Racca 
(Franța) 596 p.

NORVEGIA, CAMPIOANĂ EURO
PEANA LA „MECI ENGLEZ*

W. Knudsen, E. Kongshaug, M. 
Amundsen și I. Aas, reprezentînd 
Norvegia în întrecerea pe echipe 
la meci englez, au adus țării lor 
un meritat titlu de campioană eu
ropeană și, totodată, recordul lumii. 
Cu o performanță de 2.387 p. 
Norvegia a întrecut cu 14 puncte 
recordul mondial deținut de echipa 
Statelor Unite, dar a rămas ca 
performanță sub cifra recordului 
nostru (2388). De altfel, recordul 
deținut de formația Statelor Unite 
de la mondialele de amil trecut 
a fost depășit în aceste campio
nate europene de 7 reprezentative 
de țări (Norvegia, Suedia, U.R.S.S., 
R.P.R., R.P.F. Jugoslavia, Dane
marca, Elveția) și egalat de echipa 
Finlandei.

După cum se vede, echipa noas
tră a trecut peste limitele perfor
manței de la Caracas, dar lipsită 
de aportul lui Iosif Sîrbu, ea s-a 
clasat pe locul IV, la 6 puncte de 
campioana Europei. Cu Iosif Sîrbu. 
în plenitudinea forței sale de luptă 
și cu un rezultat superior din par
tea lui H. Herșcovici, formația noas
tră putea să se numere astăzi 
printre campioanele Europei și re- 
cordmenele lumii.

Clasamentul pe echipe este ur
mătorul: 1. Norvegia 2.387 p.
2. Suedia 2.385 p.; 3. U.R.S.S.
2.382 p.; 4. R. P. Romînă
2.381 p.; 5. R. P. F. Iugoslavia 
2.379 p.; 6. Danemarca 2.377 p.:
7. Elveția 2.374 p.; 8. Finlanda 
2.373 p.; 9. R. P. Ungară 2.370 p. . 
10. Franța 2.368 p.; 11. R. P. 
Bulgaria 2 365 p.; 12. Austria
2.357 p.

TRĂGĂTORII SOVIETICI $I-AU 
ASIGURAT SUPREMAȚIA 

LA PISTOL LIBER

Ca șl la pistol viteză șî la 
siluete, șirul trăgătorilor sovietici 
clasați pe primele locuri a fost 
întrerupt numai la locul IV și tot 
de un romîn. De această dată 
maestrul sportului lulius Pieptea 
este cel care, cu o performanță 
de 549 p„ a ocupat locul IV, sta
bilind totodată un nou record al 
țării noastre.

Campionul Europei la această 
probă este Anton Iasinski al cărui 
rezultat, 566 p., a „spulberat" re
cordul mondial deținut de suede
zul Torsten Ullman (558 p.). De 
altfel, Iasinski, singurul care a 
trecut peste valorosul record 
al lui Ullman, s-a distanțat 
autoritar de toți ceilalți concu
renți la proba de pistol liber. 
Singurii care au reușit să* ” se 
apropie de el au fost tovarășii săi 
de echipă L. Weinstein (loc. II cu

vineri
555 p.), C. Martazov (loc. III cu 
553 p.), M. Umarov (loc. V cu 
548 p.) și V. Demien (loc. VI cu 
547) și reprezentantul nostru lu
lius Pieptea (loc IV cu 549 p.).

Pe locurile următoare s-au cla
sat, în ordine: 7. F. Maxa (R. 
Ceh.) 543 ; 8. V. Kudrna (R. Ceh.) 
543; 9. L. Larsson (Suedia) 542 
p.; 10. K. Pekkala (Finlanda)
542 p.

Superioritatea trăgătorilor sovie
tici în această probă s-a dove
dit mai cu seamă prin diferența 
de 101 puncte, cu care echipa 
Uniunii Sovietice a întrecut pe 
a doua clasată, (Suedia). O ase
menea diferență de punctaj nu 
este cunoscută în istoria tirului 
mondial. Această unică perfor
manță are darul să reliefeze iscu
sința de neîntrecut a acestor ves
tiți sportivi, care au depășit cu 
43 de puncte recordul pe care tot 
ei îl stabiliseră anul trecut în Ve
nezuela. Echipele Suediei și R. P. 
Ungare, deși depășite atît de ca
tegoric, s-au apropiat totuși de 
cele mai bune rezultate mondiale. 
Reușind un nou record R.P.R., 
echipa noastră din rîndurile că
reia s-au evidențiat I. Pieptea, T. 
Manîcatide șî St. Hartwig, a ocu
pat un remarcabil loc IV.

Pe echipe clasamentul probei 
se prezintă astfel: 1. U.R.S.S.
2769 p. 2. Suedia 2668 p. : 3. 
R. P. Ungară 2667 p.: 4. R. P. 
Romînă 2658 p.: 5. R. Cehoslovacă 
2657 p.; 6. Elveția 2656 p.; 7. 
Finlanda 2643 p.

M. KOVACS (R.P.U.) și ECHIPA 
U.R.S.S., CAMPIONI EUROPENI 
IN PROBA DE CERB ALER

GĂTOR

Proba de cerb alergător 50 focuri 
simple a revenit trăgătorului ma
ghiar M. Kovacs după, o luptă 
foarte strînsă, cu 215 p. Pe echipe, 
Uniunea Sovietică a cîștigat deta
șat cu un total de 848 p. întrecînd 
pe cea de a doua clasată (R. P. 
Ungară) cu 27 p. Iată rezultatele 
tehnice ale acestei probe în ordi
nea clasamentului: Individual : 1.
N. Kovacs (R.P.U,) 215 p. — 2. D. 
Grigorișin (U.R.S.S.) 214 p. 3. D. 
Bobrun (U.R.S.S.) 213 p. (în baraj 
43 p.). 4. V.Romanenco (U.R.S.S.) 
213 p. (în baraj 40 p.). 5. R. Ber- 
gersen (Norvegia) 212 p. 6. B. Aus- 
trin (Suedia) 210 p. 7. N. Prozo- 
rovschi (U.R.S.S.) 208 p. 8. F. Ke_ 
gli (R.P.U.) 205 p. 9. M. Kocsis 
(R.P.U.) 204 p. 10. O. Sk61dh.erg 
(Suedia) 203 p. Echipe: 1. U.R.S.S. 
(Bobrun 213, Grigorișin 214, Ro- 
manenco 213, Prozorovschi 208) 
848 p. — campioană și recordmană 
europeană. 2. R. P. Ungară 821 p.
3. Suedia 790 p. 4. R. P. Romînă 
678 p.

Concursul continuă astăzi și 
mîine cu întreceri pentru femei și 
juniori la armă liberă calibru re
dus ca și pentru seniori la skeet, 
pistol calibru mare, armă liberă 
calibru mare și cerbul alergător.

NE-AU REPREZENTAT

Constantin Antonescu lulius Pieptea

CU CINSTE

Henri Herșcovici Marcel Vasiliu
In cadrul întrecerilor din pri

ma ediție a Campionatelor Eu
ropene de tir, alături de cei mai 
valoroși trăgători ai lumii, a- 
lături de maeștrii acestui sport 
care au modificat de nenumăra
te ori recordurile mondiale, sta
bilind performanțe uimitoare, 
reprezentanții noștri au avut în 
întrecerile desfășurate pină a- 
cum o comportare care merită 
cu prisosință toate laudele. Ei 
au luptat cu. multă însuflețire 
pentru fiecare punct, dînd do

vadă de o bună pregătire teh
nică și, în același timp, de un 
adevărat patriotism. Printre cei 
ale căror rezultate s-au apro
piat considerabil de cele mai va
loroase performanțe obținute 
în aceste întreceri pe poligonul 
Tunari se numără și maeștrii 
sportului H. Herșcovici, P. Ciș
migiu, I. Pieptea, M. Vasilia și 
valorosul trăgător C. Antonescu. 
Acesta din urmă a reușit, tn ca
drul probei de meci englez, să 
obțină 599 puncte, un rezultat

excepțional, ceea ce reprezintă 
o corectare cu un punct a ve
chiului record mondial. Valoarea 
ridicată a participanților la a- 
ceastă probă a făcut insă ca re
prezentantul nostru să obțină 
numai locul 5. Doar cu un 
punct sub recordul mondiali a 
tras C. Antonescu și la armă li
beră calibru redus poziția culcat, 
probă în care a totalizat 399 
puncte. Rezultate deosebit de 
bune a obțmut și maestrul spor
tului H. Herșcovici, care a o-

Petre Cișmigiu
cupat locul 7 (primul romîn) 
la 3x40 cu 1168 puncte, obți- 
rund de asemenea locul 6 ta po
ziția picioare. O performanță 
de valoare mondială a realizat 
și trăgătorul nostru P. Cișmi
giu, obținînd cu 597 puncte 
locul 7 la proba de meci englez. 
Tot locul 7, dar la proba de ta
lere, cu 287 talere atinse a ob
ținut M. Vasiliu. Performanța 
sa îl desparte de campionul eu
ropean J. Nikandrov (U.R.S.S.) 
cu numai 4 talere. Excepțională 
putem considera, de asemenea.

performanța maestrului sportu
lui I. Pieptea, care s-a clasat 
pe locul 4 în proba de pistol 
liber m care a realizat 549 
puncte. Rezultatul său înseam
nă un nou record al R.P.R.

Pe poligonul Tunari întrece
rile celor mai buni trăgători de 
pe continentul nostru continuă 
însă. Frumoasele comportări ale 
trăgătorilor noștri ne îndreptă
țesc să așteptăm . din partea lor 
noi performanțe de valoare, noi 
recorduri. Noi, le-o dorim din 
tot sufletul.



60 mistreți,8 urși și... 
o medalie de campion 

al Europei!
Ori de cite ori noi oaspeți 

calcă pragul casei lui Iurii Ni- 
kandrov, de la ușă îi așteaptă 
o surpriză. Mulți dintre ei se 
sperie chiar de-a binelea și se 
trag cu teamă înapoi- E firesc 
să fie așa, căci nu-i puțin lu
cru ca, Venind în vizită la un 
prieten, să te întîmpine un urs 
fioros .tulburat parcă în lini
ștea lui din bîrlog. Apoi, vocea 
stăpînului casei răsună veselă:

— Nu vă speriafi ,e împăiat...
Se poate vedea din aceasta 

cît de priceput împăietor este 
campionul european la talere, 
Iurii Nikandrov. De altfel, 
multe din piesele sale se află 
în muzeele școlilor, în casele 
de cultură sau în colecțiile ama
torilor de asemenea obiecte. 
Ușurința cu care Nikandrov, 
aici la București ,a doborît 291

talere, este explicabilă, pentru 
că el vînează de Ia vîrsta de 
12 ani. împușcăturile lui au 
răsunat în pădurile din jurul 
Moscovei, în tundra siberiană, 
pe povîrnișurile munților Cau- 
caz ca și în stepele Ucrainiene. 
Nikandrov are în palmaresul său 
de vînător: 8 urși, 60 de mis
treți, numeroși reni, ca să nu 
mai socotim vînatul mic.

Talerele a început să le ,,vî- 
neze*  mult mai tîrziu, după 
război și nu s-ar putea spune 
că s-a întors cu... tolba goală, 
pentru că din primul an a de
venit campion al Ucrainei, titlu 
pe care nu l-a mai părăsit de 
atunci.

Dar medalia de campion al 
Europei cucerită la București

Ole Jensen pleacă
Ole Jensen vorbește puțin. Atît 

de pufin incit, chiar după ce a 
urcat de două ori podiumul învin
gătorilor campionatelor europene de 
tir, ne-am întrebat ce va povesti 
oare băiețandrul danez la întoar
cerea sa în orașul Fredericia, prie
tenilor și cunoștințelor de acolo.

Chiar el ne-a relatat însă de ce 
este atît de tăcut. Cu toate că prac
tică tirul de cinci ani, rezultatele 
bune l-au cam ocolit pînă acuma. 
Cea mai mare performanță a sa 
pină la aceste campionate fusese 
stabilită anul trecut tot aici, pe po
ligonul Tunari, cu prilejul campio
natelor internaționale de tir ale 
țării noastre.

— Nu prea am ce să povestesc 
despre mine. Decît că am 21 ani, 
sînt textilist și iubesc foarte mult 
tirul. Pentru un gazetar mai pu
țin pretențios sper că este sufi
cient ca să ticluiască o prezentare.

După ce obținuse 399 puncte la 
poziția culcat, Ole Jensen s-a în
tors acasă cu convingerea că mai 
are foarte multe de învățat. Și se 
vede că a fost un elev silitor, pen
tru că nu-i puțin lucru să urci pe 
podiumul învingătorilor, Ia Bucu
rești, unde recordurile mondiale cad 
mul după altul și cei mai buni tră
dători ai întregii lumi — cu mici 
excepții — au fost capabili să de- 
ermine Uniunea Internațională de 
'ir să ia în discuție problema mic- 
orării țintelor.
Am vrut să aflăm de la Ole 

ensen care este „secretul" excep- 
ionalelor sale rezultate.
Tînăruf înalt și subțire din fața 

oastră a luat loc pe bancă, vădit 
îcurcat de întrebarea pe care i-o

ORĂȘELUL
„CELOR 35 DE CORTURI"

Spre orășelul „celor 35 de cor
turi" ne-a purtat o cărare presă
rată cu nisip auriu, șerpuind prin 
pădure. Cînd nici nu te aștepți, 
Cărarea se desface intr-un luminiș 
larg și, la liziera a două rînduri 

de pomi, vezi aliniindu-se cortu
rile, străjuite de steagurile țărilor 
participante la campionate.

Orășelul „celor 35 de carturi' 
pulsează în permanență de viață. 
Aici vin să se odihnească parti
cipanta în orele dintre concursuri, 
aici își verifică și își demontează 
armele sau poartă acele discuții 
plăcute și interesante, care-i fac 
să se cunoască mai bine, să lege 
prietenii.

Mica încăpere a cartului este 
intimă și primitoare. Patru paturi, 
o măsuță, cîteva scaune, pe jos 
covorul verde și răcoros al ierbii. 
Desigur, mal puțin confort decît 
în elegantele camere ale hoteluri
lor „Athenee Palace" sau „Amba

sador" dar cit de agreabile sînt 
pentru trăgători aceste locuințe de 
„campanie" in care bat mai tare 
inimile în clipele dinainte de con
curs, se fac planuri, se făuresc vi
suri de victorie.

Aici l-am văzut pe norvegianul 
Kongshaug după uimitoarea sa 
performanță de 600 puncte în pro
ba combinată.

Campionul european vorbește 
rar, ca și cum ar aduna cuvînt 
cu cuvînt:

— Sincer să fiu. nu mă aștep
tam să cîștig. După Insuccesul 

meu de la armă iiberă calibru re
dus, mă refer la tai poziții, înce

pusem să mă consolez cu gîndul 
că nu mă aflu în formă.

— Sînteți obosit ?
— N-aș putea spune, dar simt 

că am nevo:e de singurătate. Așa 
că am pornit spre un alt oort.'ă-

De la ușă (impropriu zis, de 
fapt este o perdea), ne-a frapai 
ordinea exemplară care domnea 
aici. Jn plus, am remarcat acele 
semne de bun gust, (cîteva foto
grafii, o vază cu flori pe masă) 
care trădau că locatarele cortului 
stnt niște fele. Așa și era. Tră
gătoarele jugosleve se dovedesc 
gospodine, nu mai puțin pricepute 
ca țintașe și au căutat să-și facă 
mai plăcute clipele petrecute... tn 
tabără. "

In călătoria noastră prin orășe
lul „celor 35 corturi" aveam și un 
scop precis: îl căutam pe Ernst 
Zimmerman, conducătorul lotului 

în Fredericia cu două medalii de campion
pusesem. Stătea serios, jucîndu-se 
cu un creion, iar mîinile sale atît 
de liniștite pe poligon, deveniseră 
dintr-o dată neastîmpărate. Părea 
mai degrabă un student surprins 
cu o întrebare neașteptată, dar care 
în orice caz se pregătește să dea 
răspunsul cel mai potrivit.

— Nu e vorba aici de nici un 
secret. Esențialul nu-i atît să oche
ști bine — căci toți sportivii de 
aici sînt mari ochitori — ci mai re
pede să găsești clipa aceea în care 
totul în tine s-a transformat în 
nemișcare, în care simți că arma 
ți-a crescut parcă din umăr. Atunci 
apeși pe trăgaci. Ai găsit 40 astfel 
de momente, ai realizat 400 din 400. 
Ce simplu pare cînd povestești, dar 
în concurs, în tensiunea și încor
darea nervoasă maximă, găsești 
oare totdeauna stăpînirea să declan
șezi focul, doar atunci cînd ești 
ferm convins că totul a fost minu
țios pregătit. Se mai întîmplă 
uneori ca-ceasul să nu-ți dea li
niște, să-ți rămînă minute numă
rate pentru încă multe focuri.

Apoi, Ole Jensen, rotindu-și pri
virea împrejur, începu să vorbească 
despre poligon, despre concurs, 
despre organizare. Povestea cu 
multă căldură și cu vădită plăcere 
faptul că el se simte foarte bine 
aici, că deși se află în ambianța 
unui mare concurs internațional, 
simte intimitatea și ospitalitatea 
acestui oraș, acestui poligon mi
nunat.

— Parcă aș fi acasă, la mine în 
Fredericia. Mă antrenez pe un po
ligon mic, atît de mic îneît îi cu
nosc aproape fiecare fir de iarbă, 
îmi amintesc că, odată cînd tră- 
sesem 39 focuri în „decar", și eram 

german, în trecut unul din cei mai 
străluciți trăgători ai lumii.

Deși ni se spusese precis că se 
află aici, nu-l găseam nicăieri și 
eram gata să facem cale întoarsă, 
dacă un grup de oameni, adunați 
după un cort, nu ne-ar fi atras 
atenția. Involuntar, ne-am îndrep
tat într-acolo.

Ce stîrnise oare interesul „locui
torilor" micului „oraș" ?

Campionul mondial Anatolii Bog
danov, cu arma în mină, poza în 
toate pozițiile, unui fotograf. Abia 
cînd și-a luat aparatul de la ochi 
am recunoscut în persoana aces
tuia pe celebrul trăgător german. 
După ce a terminat, Ernst Zimmer
man ne-a dat explicația pe care 

a înțeles că o așteptam.
— Sînt un pasionat fotograf și 

în albumul meu îi am pe toți cam
pionii lumii din ultimii 20 de a-ni.

— Probabil că poza dumnea
voastră figurează de multe ori, in
terveni Bogdanov.

— O, numai în albumul fami
liei, replică rîzînd Zimmerman. Pe 
mine mă interesează marile cele
brități ale tirului. In plus, tinerii 
pe care-i antrenez sînt dornici să-l 
cunoască pe Anatolii Bogdanov. 
Am profitat, deci, de amabilitatea 
prietenului meu mai tînăr șj i-am 
făcut un film colorat cu care, prolec- 
tîndu-1 apoi acasă, voi putea da 
elevilor mei o imagine — palidă 
— ,a felului cum trage Bogdanov.

Profilînd de această ocazie, l-am 
rugat pe conducătorul lotului R.F. 
Germane să ne comunice impre
siile sale despre campionat.

— Excelent organizată această 
primă ediție a Campionatelor eu
ropene. îndrăznesc să spun că ea 
va rămîne un adevărat model pen
tru toate competiț-riie internațio
nale. Mă bucură mult atmosfera 
prietenească care domnește aici și 
un exemplu 'l-ați avut ou cîteva 
clipe mai înainte.

Apoi, cînd Ernst Zimmerman 
s-a îndepărtat căutînd noi cam- 
pioni pentru albumul său, Anato
lii Bogdanov ne-a spus:

— A fost unul dintre cei mal 
mari trăgători ai lumii. Eu îi cu
nosc numele de peste 10 ani. La 
un moment dat îl întîlneam ca un 
leit motiv în dreptul tuturor re
cordurilor lumii. S-a retras din tir 
în 1939, în plină glorie, neînvins. 
Nu știu de ce, totdeauna îmi fă
cea impresia că o să mă întîlnesc 
cu el.

foarte fericit că voi putea obține 
însfîrșit un 400, o gîză se plimba 
în iarbă prin fața mea. M-a sus
tras atît de mult lucrul acesta, în
eît am tras numai „nouar" și cea 
mai bună performanță a mea a 
fost doar egalată. Despre organi
zare s-au spus și s-au scris multe 
lucruri. Și numai lucruri bune. 
Nu-mi place să mă repet. Aș vrea 
însă să-i felicit și să le mulțu
mesc din inimă organizatorilor pen
tru că și lor le datoresc o bună 
parte din succesul meu.

Abia acum, la despărțire, ne-am 
dat seama că, în fond, tăcutul Ole 
Jensen ne-a spus mulț mai multe 
lucruri decît ne-am fi așteptat...

Ole Jensen (in centru) dublu campion european la probele de 
armă liberă calibru redus.

Sînt foarte plăcute clipele de odihnă pe banca din fața cortului.

40 „decari” și Tamara Sergheevna obține
o performanță egală cu recordul mondial masculin

Micuța Tamara Sergheevna urca 
• timid și vădit emoționată pentru 
prima oară scările scăldate de lu
mina strălucitoare a candelabrelor 
Teatrului Mare de Operă și Ba
let din Moscova. Ținea strîns în 
mînă biletul care-i rezerva pentru 
cîteva ore desfătarea de a asculta 
emoționanta operă „Ivan Susanin" 
de Glinka. Aceasta era pe atunci, 
cu cinci ani în urmă, marea pa
siune a micuței școlărițe. Ii plăcea 
și muzica, dar se înflăcăra mai ales 
pentru ac(iunea eroică a persona
jului principal.

A urmărit-o de atunci motivul 
operei, dar mai ales ideea că în 
viață oamenii pot realiza lucruri 
nebănuite de cele mai multe ori.

Ne-am amintit de acest crîmpei 
de discuție ieri cînd aceeași Ta
mara Sergheevna trimitea al pa- 
truzecilea glonte exact în centrul 
țintei, egalînd un rezultat pe care 
pîhă acum, numai bărbații reușeau 
să-l obțină: 400 din 400, un re
cord pe care firește că nimeni nu-1 
mai poate întrece pentru că repre
zintă cea mai înaltă valoare în tir.

Ieri, în timpul concursului pentru 
insigna de maestru, pînă și cele
lalte trăgătoare au renunțat pentru 
o clipă la proba lor venind în 
spatele patului pe care trăgea Ta
mara. — .

— încă un decar...!
Apoi toți cei din jur tac și a- 

șteaptă. Așteaptă și nu schițează 
nici un gest ca și Tamara care 
ochește îndelung.

■— încă un decar...!
Da, încă unul și apoi alțH pînă 

la cifra de 40. Vă dațî seama: o 
femeie egalează recordul mondial

Materialele privind desfășura
rea Campionatelor europene de 
tir au fost redactate de un co
lectiv alcătuit din Isabela Măr- 
dărescu, Renato Iliescu, Tudor 
Vornicu și Valeriu Chiose, 

masculin! Și apoi se scoală pri 
vind mirată la cei care aplaudi 
fără reținere cu toate că pe cele 
lalte paturi se mai trage.

Ne-am amintit în clipa aceea că 
cel mai bun rezultat al ei de pînă 
atunci fusese 393 puncte. Iar acum 
iat-o la 400. Intradevăr, se pot rea
liza în viață lucruri nebănuite.

Poate chiar la asta se gîndea 
Tamara în timp ce strîngea tubu
rile goale din care porniseră cel< 
40 de gloanțe ale recordului. Apoi, 
își strînse arma în toc și păși în 
lumina soarelui, zîmbind fericită. 
Iși împlinise un vis...

Alo, la telefon i 
Thorsten Uhlman!

in holul hotelului cineva * 
anunță: ’

— Uhhnan la telefon 1 
Privirăm mirați. Știam cu 

toții că Thorsten Uhlman nu se 
află printre participanții la cam
pionate. Anunțul fu repetat și 
de aceea H. Lomberg conducă
torul lotului suedez se îndreptă 
spre aparat:

— Cine-1 caută pe Uhlman ? ' 
El nu se află La București. Fi
ind foarte ocupat n-a făcut de
plasarea.

Urmară apoi mai multe clipe 
de tăcere, și H. Lomberg spuse 

■- rizîrtd întoreîndu-se către cei 
din jur:

\ — E chiar Uhilman la tele
fon. Aiuziiiți ce spune ? E foarte ‘ 
triat că nu se află aici cu noi : 
penta că, chiar așa, cu toată 1 
vtîrsta sa înaintată se simte ca- 1 
p®bîl să doboare recorduri mon-

1 diate. A aflat că performanțele . 
de aâci pot fi omologate și de 
aceea regretă că rv-a reușit să 
vină cu noi.

Din nou cîteva clipe de tă- ' 
cere, apoi H. Lomberg spuse la • 

f telefon:
Da, condiții minunate. Șî 

ntai bune decît anul trecut... ' 
Teri, stlnd pe poligon și a*

A

^celorlalți concurenfi despre

^maiUndu-ne discuția pe care 
« v-am redat-o, mi l-am închipuit 

•îjpe Thorsten USlmc-. participând \ 
\la campionate. S-am uitat si

tuata sa, mișcările sale și ng- 
l&xsffa-i pipă,, așezată în colțul < 

am povestit și
con- . 

.? vorbirea telefonică la care tun 
fost martori, cu toții cu regre- \ 

• tai că Uhlman nu se află ld\ 
Tunari. Așa trebuie să ne mul
țumim să-i comunicăm în fie- ' 
care seară noile recorduri mon- ’ ’ 
diate stabilite aici. ■

Da, Thorsten Uhlman păcat , 
că nu ești aci cu noi la Bucu- , 
rești...
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Turneul final al campion,atu- 
lui republican de popice

Recent s-a desfășurat turul eta
pei a Il-a a turneului final a! 
campionatului lepub'iean de popi
ce, Au fost înregistrate următoa
rele rezultate;

Băieți : Progresul Oradea—Pro
gresul Baia Mare 3247—3019 po
pice doborîte; Locomotiva Timi
șoara — Flamura roșie U.T.A. A- 
rad 3071—3027 p. d. : Voința Cra
iova— Metalul Medgidia 2875-2529 
p. d.; Voința Metalo-Chimic Buc. 
— Avîntul Piatra Neamț 2934— 
2708 p. d.; Metalul I.O.R. Buc. — 
Minerul Petroșani 2977—2843 p.d.; 
Locomotiva Sibiu — Fitcăra Plo
ești 2841—2893 p. d.; Locomotiva 
Auto Iași — Voința Rădăuți 2946- 
2572 p. d.; Voința Bistrița — Fla
mura roșie Tg. Mureș 3040—3053 
p. d.

Fete: Metalul Orașul Stalin — 
Flamura roșie Azuga 2229—2127 
p. d.; Locomotiva P.T.T. Buc. — 
Minerul Lupeni 2760—2507 p. d.; 
Voința Timișoara — Flamura roșie 
U.T.A. Arad 2527—2610 p. d. Me
talul Cluj — Flamura roșie Tg. 
Mureș 2406—2268 p. d.

Cele mai disputate meciuri după 
cum arată de altfel și rezultatele, 
au fost: Progresul Oradea — 
Progresul Baia Mare, Locomotiva 
Timișoara — Flamura roșie Arad 
și Voința Bistrița — Flamura ro
șie Tg. Mureș care, după cum ne 
relatează corespondenții noștri, 
s-au ridicat la un înalt nivel teh
nic.

Astăzi și mîine vor avea loc în 
localitățile echipelor care s-au de
plasat în tur, întrecerile returului 
etapei a Il-a.

Prima etapă a campionatu
lui republican de lupte pe 

echipe — categoria A

Azi începe ultima competiție de 
mare amploare din acest an în 
sportul luptelor: campionatul re
publican pe echipe—categoria A. 
întrecerile se desfășoară pe grupe 
ide cîte patru echipe, care se întîl- 
nesc între ele după sistemul tur
neu individual. In grupa de la Re
șița (a IV-a a primei etape), în- 
tîlnirile vor avea loc aii. Aci 
se vor înfrunta CC A. —a doua 
clasată din campionatul anului 
trecui — Metalul Reșița, Flamura 
roșie Galați, recent promovată, ș] 
Progresul Oradea. Mîine această 
primă etapă programează meciuri 
Ia Ploești (Dinamo Buc., Progre
sul Lugoj, Metalul Hunedoara și 
Constructorul Ploești), Cluj (Fla
mura roșie Arad, Constructorul 
București, Metalul Baia Mare și 
Constructorul Cluj) și Orașul Sta
lin (Locomotiva Timișoara, Pro
gresul București, Flamura roșie 
Cluj și Dinamo Orașul Stalin). In 
general, întrecerile sînt echilibrate 
în toate cele patru grupe.

Pentru prima etapă, concurenții 
tare au cerut clasificarea în cate
goria I și care n-au primit încă 
documentele respective se pot pre
sents fără carnet de clasificare.

Volei

Campionatele republicane de vo
id (masculin șl feminin) vor ii 
reluate astăzi. Iată un eveniment 
important nu numai pentru jucă
tori și jucătoare, care vor reînce
pe lupta pentru stabilirea ierar
hiei echipelor din țara noastră, ci 
și pentru spectatorii dornici să 
vadă „la lucru" cele mai bune 
formații ale țării noastre. In pe
rioada dintre încheierea turului 
campionatului și începerea returu
lui, jucătorii și jucătoarele au 
avut o bogată activitate. Intîlni- 
rile internaționale interțări, cam
pionatele europene de la Bucu
rești, Spartachiada sindicală, com
petițiile festive, au angrenat într-o 
activitate susținută majoritatea 
componenților echipelor de volei,
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6om|ielilit...concursuili...
care își încep azi întrecerea. Iar 
jucătorii echipelor care nu au 
participat Ia aceste competiții 
și-au desăvîrșit pregătirea prin 
antrenamente sistematice și prin 
meciuri amicale. De modul în 
care au înțeles echipele să se 
preocupe de îmbunătățirea jocului 
ne vom convinge azi și mîine, 
cînd roadele antrenamentelor se 
vor vedea în comportarea jucă
torilor și, bineînțeles, în rezulta
tele obținute. înaintea partidelor 
de azi și de mîine clasamentele 
se înfățișează astfel:

FEMININ:

Progr. București 9 8 1 25— 6 17
Știința I C.F. Buc. 9 8 1 25— 8 17
Locomot. București 9 6 3 21—11 15
Constr. București 9 6 3 21—17 15
Voința Sibiu 9 5 4 21—20 14
Dinamo București 9 5 4 18—18 14
Progresul Cluj 9 4 5 18 19 13
Voința Or. Stalin 9 2 7 12—24 11
Fr roșie Iași 9 18 9—25 10
Progr. Timișoara 9 0 9 5—77 9

MASCULIN:

Locomot. București 9 9 0 27— 5 18
Dinamo București 9 7 2 23—13 16
Progr. București 9 7 2 23—14 16
C.C.A. 9 5 4 20—14 14
Met. Or. Stalin 9 5 4 19—18 14
Progresul Cluj 9 4 5 20—19 13
Știința Arad 3 ‘1 5 17 20—13
știința Timișoara 9 2 7 9—24 11
Dinamo IX București 9 1 8 13—25 10
Fl. roșie Tg. Mureș 9 1 8 7—26 10

Azi și mîine se vor disputa ur
mătoarele meciuri: feminin: Pro
gresul C.P.C.S. București-Pro- 
gresul Timișoara, Flamura roșie 
Iași-Locomotiva M. C. F. Bucu
rești, Dinamo București-Progresul 
Cluj, Voința Orașul Stalin-Voința 
Sibiu, Constructorul București- 
Știința I.C.F. București; mascu
lin: Dinamo I București-Dinamo 
IX București, C.C.A.-Flamura ro
șie Tg. Mureș, Metalul Orașul 
Stalin-Locomotiva București, Pro
gresul Cluj-Progresul I.T.B. Bu
curești, Știința Timișoara-Știința 
Arad.

Baschet

Mîine se desfășoară în țară o 
serie de meciuri în cadrul fazei 
I a etapei interregionale a cam
pionatului masculin și feminin de 
calificare. Jocurile se dispută în
tre echipele calificate din urmă, 
toarele regiuni: MASCULIN : Baia 
Mare — Arad, Hunedoara — Ora
dea, Ploești — Cluj, Regiunea 
Stalin — Regiunea Autonomă 
Maghiară, Craiova — Timișoara, 
Bacău — Iași, Suceava — Pitești; 
FEMININ : Baia Mare — Arad, 
Hunedoara — Oradea, Ploești — 
Cluj, Constanța — Regiunea Au
tonomă Maghiară, Craiova — Ti
mișoara, Bîrlad — Pitești, Sucea
va — Galați, Bacău — Iași. Echi
pele primelor orașe sînt gazde, 
urmînd ca în retur (25 septembrie) 
să se deplaseze.

Tenis de masă

întrecerea celor mai bune echipe 
masculine șj feminine de tenis de 
masă pentru desemnarea campio
nilor republicani pe acest an, se 
află în plină desfășurare. început 
la 8 mai, campionatul categoriei 
A programează duminica această 
cea de a 12 etapă la echipele de 
bărbați și cea de a zecea a forma
țiilor feminine. Mîine vor avea loc 
următoarele întîlniri masculine : 
Cluj: Progresul Cluj—Voința A- 
rad, Timișoara: Fl. roșie Timișoa
ra—Progresul București, Reșifa: 
Metalul Reșița—Flamura roșie 
București. In Capitală se va juca 
partida Dinamo IX București — 
Constructorul București.

La echipe femei se vor disputa 
meciurile : Flamura roșie Constan
ța—Știința București (la Constan
ța), Progresul Timișoara—Cons

tructorul București (ia Timișoara), 
Dinamo IX București-Progresul 

Cluj (la București). Astăzi în Ca
pitală se va desfășura partida fe
minină restanță dintre Progresul 
București și Progresul Cluj.

Iată clasamentul campionatului 
masculin înaintea etapei de mîine:

1. Fl. roșie Buc. 10 10 0 50:13 20
2. Construe. Buc. 10 9 1 49:13 19
3. Prog. Satu Mare 10 6 4 34:34 16
4. Progresul Buc. 10 5 5 42:34 15
5. Progresul Cluj 10 5 5 33:34 15
6. Dinamo IX Buc. 10 4 6 34:38 14
7. Vcința Arad 9 3 6 27:37 12
8 Flamura roșie Tim.. 10 1 9 10:49 11
9 Metalul Reșița 9 1 8 15:42 10

Handbal

Mîine începe returul și în - cam
pionatul masculin categoria A, în 
timp ce în celelalte două compe
tiții (campionatul feminin cate
goria A și cel masculin categoria 
B) întrecerile din retur vor conti
nua cu etapa a IlI-a.

In ceea ce privește campionatul 
masculin categoria A, prima etapă 
din retur nu se anunță.. furtunoa
să! așa cum au fost uLimete etape 
ale turului acestei echilibrate com
petiții sportive. Desigur că, prin 
prisma rezultatelor recent înregis
trate există și în acea-stă etapă 
meciuri „tari".

Spre exemplu, un meci „tare" 
■poate fi considerat cel de la Jim- 
■bolia, unde proaspeții învingători 
ai echipei Dinamo Orașul Stalin 
(Flamura roșie) vor primi replica 
fruntașei clasamentului. Metalul 
Timișoara. Prin această prismă 
victoria echipei din Jimbolia, care 
de această dată joacă „acasă", pare 
.sigură. Dar, făcînd abstracție de 
rezultatul de duminica trecută de 
la Orașul Stalin, între aceste două 
echipe — Flamura rctșie și Me
talul — ultima este favorită.

De altfel, iată programul com
plet al etapei : București: Știința 
I.C.F.—C.C.A.; Jimbolia : Fl. •■oșie- 
Metalul Timișoara: Reșifa: Meta
lul—Flacăra Ploești; Sibiu : Voin
ța—Știința Iași (în tur aceste 
două echipe au realizat surprinză
torul rezultat de 0—01) ; Bucu
rești : Dinamo VI—Fl. roșie Cis- 
nădie; Timișoara: Știința—
Dinamo Orașul Stalin.

Dacă în campionatul masculin 
categoria A etapa de mîine poate 
fi numită „calmă", în schimb în 
campionatu'l feminin categoria A 
este programat un meci foarte im
portant pentru locurile din fruntea 
clasamentului : Știința I.C.F. — 
Progresul Orașul Stalin. Dacă bu- 
cureștencele obțin victoria in a- 
cest meci, își consolidează serios 
poziția fruntașă pe care o dețin 
în momentul de față. In schimb, 
dacă meciul se va încheia cu vic
toria echipei din Orașul Stalin, 
atunci lupta pentru titlul de echi
pă campioană se va îndîrji și mai 
mult. In rest, programul etapei 
de mîine este următorul: Sibiu ;■ 
Fl. roșie — Știința Ministerul In- 
vâțămîntului; Cod/ea; Avîntul — 
Știința , Timișoara ; Tg. Mureș: 
Progresul — Fl. roșie Constanța; 
Reșifa: Metalul — Fl. roșie Bu- 
huși.

In campionatul mascullin catego
ria B mîine se va disputa „der
biul" : Progresul Arad — repre
zentativa orașului Făgăraș. Echipa 
dlim Făgăraș conduce în clasament 
cu un punct avans față de Pro
gresul Arad și este interesant de 
arătat faptul că ambele echipe de
țin poziții fruntașe, numai după 
începerea returului, adică de două 
etape. Iată programul de mîine: 
Cluj: Știința — Recolta M.A.S.; 
Ociorhei: Progresul — Progresul 
Bacău; Galafi: Știința — Flacăra 
Tîrgoiviște; București: Locomoti
va—Recolta Variaș.

Rugbi
Mîine se reia campionatul cate

goriei B la rugbi. Prima etapă cu
prinde meciurile: Seria I (etapa 
X-a) : București: Minerul — Lo
comotiva Buzău ; Constanța : Con
structorul — Metalul București; 
Iași: Știința — Progresul Tecuci. 
Seria a Il-a (etapa a VIII-a) : 
Cluj: Știința — Tîrnăveni; Sibiu : 
Progresul — Flacăra Ploești ; Ti
mișoara : Locomotiva — Locomotiva 
Cluj ; Orașul Stalin: Flamura roșie 
— Știința Arad.

Polo

Ultimele partide de polo pe apă 
disputate în cadrul categoriei A 
au ad'us modificări primelor locuri 

în clasament. Prin victoriile obți
nute asupra dinamoviștilor (5—2) 
și asupra Progresului București 
(10—0) C.C.A. a trecut în fruntea 
clasamentului, fiind urmărită în
deaproape de Progresul Tg. Mureș. 
Partida dintre cele două echipe 
care se va desfășura în cursul 
săptămînii viitoare, va decide pe 
cîștigătorul acestei ediții a cam
pionatului republican. Ultimele jo
curi -au lămurit și problema locu
lui 3, deținut pînă de curînd de 
Știința Cluj. Prin victoriile obți
nute de dinamoviștii bucureștenl 
asupra Științei București (2—0) 
și asupra Progresului București 
(6—2), aceștia au acumulat ace
lași număr de puncte ca și Știința 
Cluj (25) dar, mulțumită unui 
golaveraj superior, au trecut îna
intea echipai studențești. Iată cum 
se prezintă clasamentul categoriei 
A :

1. C.C.A. 16 15 0 1 139:21 30
2. Prog. Tg. Mureș 16 14 1 1 103:28 29
3. Dinamo Buc. 17 12 1 4 96:52 25
4. știința Cluj 18 12 1 5 85:56 25
5. Tînărul dinam. 15 6 4 5 55:46 16
6. Construe. Oradea 18 3 4 11 46:89 10
7. Progresul Buc. 17 3 4 10 33:83 10
8. Fl. roșie Tim. 16 4 1. 11 34:80 9
9. Metalul Cluj 18 2 5 11 33:111 9

10. Știința Buc. 17 2 1 14 29:87 5

Au început finalele cam
pionatului republican indi- 

vi dual de teni s

Zeci de jucători din toate re
giunile au început ieri în Capitală 
întrecerile pentru titlul de cam
pion a! țării. Meciurile progra
mate în prima zi nu s-au putut 
desfășura în întregime din cauza 
ploii care a făcut să se între
rupă toate partidele de dună-a- 
miază. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate în cadrul primei ca
tegorii :

SIMPLU BĂRBAȚI : Racoviță- 
Faur 6-1, 3—6, 7—5, 7-9, 6—3. 
llie Ivan-Komorosi 6—2, 5—7,
6—3, 6—2. Dancea-Tuleș 11—9, 
]—6, 6—3, 6—3.. Ghidray-Bur-
cescu 6—1, 6—4, 4—6, 6—4. Flo- 
rea Stan-Bosch 6—1, 3—6, 6—2, 
6—3. T Ivan-C. Viziru 6—3, 6—2, 
6—4. Mihai Sorin-M. Petre 4—6, 
6—4, 6—3, 2—6, 6—1. Serester- 
Turușanco 2—6, 6—0, 6—2, 6—2. 
St. Georgescu-Takacs 6—1, 6—3, 
6—2. Piroș-Dumitra 6—1, 6—2,
6—1. Barclan-Al. Teodorescu 5—7,
6—3, 7—5, 6—2. Cirimbei-Beke
6—3, 6—2, 7—5. Mita-Sopa 
6—3, 6—2.

6-3,

SIMPLU FEMEI: Irina Pono-
va-El. Stan 6—0, 6—2. Ec. 
tay-M. Brenner 6—2, 6—0.

Pusz- 
I. Be-

nedek-Bauer 6—-3, 6—4. Kendeffi- 
Dinopol 6—3. 6—3. Avram-Roșia- 
nu 6—3, 6—4. R. Andreescu-Ko- 
moroczi 6—2, 6—4. Mariana Ni- 
culescu-Szabo 6—2, 6—4. Glatt- 
Giirok 6—2, 6—3. Ec. Roșianu- 
Grunwald 2—6, 6—1, 6—1. Res- 
su-Dietrich 6—2,6—1. S. Bută- 
răscu-I. Bosch 6—3, 8—6. Doga- 
riu-Orenski 6—3, 6—2. Julieta 
Namian-Stănescu 6—0, 6—1. Eva 
Stăncescu-Răspop 6—1, 6—2.

Meciurile continuă astăzi și 
mîine pe terenurile Centrului de 
antrenament nr. 2 Locomotiva 
C.F.R. și Știința Politehnica. As
tăzi vor avea loc o serie de în
tîlniri interesante dintre care no
tăm partidele Dancea-Pusztay, 
Zacopceanu - Serester, Bardan- 
Schmidt, Piroș-T. Bădin, Mita- 
Vasilescu, Cobzuc-Racoviță, Ci- 
rimbei-Griinwald și Albert-Cara- 
lulis. Conform programului, di
mineață se vor desfășura probele 
de simplu bărbați (cat. II), dublu 
bărbați (cat. I) și simplu femei 
(cat. II), iar după amiază pro
bele de simplu bărbați (cat. I), 
dublu bărbați (cat. II) și simplu 
femei (cat. II).

FINALA CAMPIONATULUI REPU. 
BLICAN DE CALIFICARE

In finala campionatului republi
can de calificare echipa bucu- 
reșteană Constructorul S.M. a 
învins reprezentativa Metalului- 
Steagul roșu din Orașul Stalin 
cu scorul de 8—3. S-au remarcat 
de la învingători T. Bădin. Til
den tvan și Stan Florea. iar de 
la învinși Racoviță și Dogariu.

3a Capitală
AZI

OINĂ. Stadionul Tineretului, ora 
9 și ora 15: faza regională a cam
pionatului republican. Stadionul Di
namo Obor, ora 15: faza de oraș a 
campionatului republican.

HANDBAL. Teren C.C'a. ora 17: 
Știința I.C.F, — C.C.A. (masculin, 
categ. A).

VOLEI Campionatul republican 
ora 16: Dinamo I — Dinamo IX 
(masculin); Teren Progresul I.T.B. 
de la cYa 17: Constructorul Buc.— 
Știința I.C.F. (feminin).

POLO. Ștrandul Tineretului, ora 
17: Tînărul dinamovist Buc. — Fl 
roșie Timișoara.

TENIS. Centrul de antrenament 
nr., 2, terenurile Locomotiva și 
Știința, de la ora 8 și ora 15: parti
de în cadrul campionatelor republi
cane.

BOX. Stadionul Republicii, ora 
19,30: semifinalele campionatelor re
publicane.

BASCHET. „-Cupa Constructorul**  
(teren Constructorul, sir. Berzei nr. 
3) de la ora 18: Dinamo Buc. 
Dinamo Oradea, Locomotiva P.T T.— 
Progresul F. B.. C.C.A. __ Știința

TENIS DE MASĂ. Sala Progresul 
C.S.P., ora IS,3Q: Progresul Bucu
rești-Progresul (feminin).

MÎINE
BASCHET. ,,Cupa Constructor uT*  

(teren Constructorul str. Berzei 
nr. 3) de la ora 18: Dinamo Oradea— 
Locomotiva P.T.T.. Știința I.C.F. — 
Progresul F. B., C.C.A. — Dinamo 
Buc.

VOLEI. Campionatul republican. 
(Teren Progresul I.T.B.) de la ora 
9: C.C.A. — Flamura roșie Tg. M’u- 
reș (masculin), Progresul C.P.C.S.— 
Progresul Timișoara (fem.), Dinamo 
Buc. — Progresul Cluj (feminin).

HANDBAL. — Teren Dinamo (șos. 
ștefan cel IWare) ora 10.30: Dinamo 
VI-Fl. roșie Cisnădie (masculin, 
cat. A). Teren Progresul I. T. 
B., ora 15.45: Locomotiva Bucu- 
rești-Recolta Variaș (masculin, cat. 
B); ora 17: Știința I C.F.-Progresul 
Orașul Stalin (feminin, cat. A.).

FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 
10: știința Buc. — Știința Craiova 
(cat. B.); teren Progresul F. B., 
ora 9: Metalul Buc. — Flacăra 
Buc. (juniori); stadionul Dinamo, 
ora 9 terenul II: Progresul C.P.C. 
S. — Tînărul dinamovist I Buc. (ju
niori).

NATAȚIE. Traversarea Lacurilor 
Herăstrău și Floreasca; plecarea de 
la debarcaderul Herăstrău, ora 10.

TENIS. Centrul de antrenament 
nr. 2, terenurile Locomotiva și 
Știința, de la ora 8 și ora 15: parti
de în cadrul campionatelor repu
blicane.

CICLISM1. Piața Universității, ora 
10: plecarea în Circuitul Ciclist al 
R.P.R.

RUGBI. Stadionul Tineretului, te
renul IV, ora 11,30: Minerul Buc.— 
Locomotiva Buzău (cat. B.)

O’INA. Stadionul Tineretului, ora 
9 și ora 15: faza regională a cam
pionatului republican. Stadionul Di
namo Obor, de la ora 9: faza de 
oraș a campionatului republican.

TENIS DE MASĂ. Sala Construc
torul (str. Aurora nr. 1), de la ora 
9: Dinamo IX Buc.-Progresul Cluj 
(feminin) și Dinamo IX Buc.-Cons
tructorul Buc. (masculin).

sp<*riyi]fâ
n OINĂ—Astăzi și mîine se vor 

desfășura pe stadionul Tineretului 
întrecerile etapei regionale din 
cadrul campionatului republican de 
oină. Vor participa 16 echipe din 
regiunea București. Concomitent, 
pe stadionul Dinamo Obor vor a- 
vea loc jocurile fazei orășenești, 
în cadrul căreia se vor întrece ce. 
le mai bune echipe din București, 
printre care campioana țării, Știin
ța București, și Dinamo București.

■ GIMNASTICA — Sala Dina, 
mo a găzduit finala Dinamoviadei 
de gimnastică a juniorilor. Con
cursul s-a bucurat de o bună or
ganizare și de o participare nume
roasă, desfășurîndu-se și la un bun 
nivel tehnic. S-au întrecut peste 
134 gimnaști și gimnaste, membri 
ai cercurilor Tînărul Dinamovist 
din regiunile: București, Timișoara, 
Stalin, Bîrlad,Iași, Constanța, O- 
radea și Cluj, la categoriile ju
niori. și a III.a.

Iată rezultatele tehnice : fete: 
I. București 571,75 p.; 2 Con
stanța 552,65 p.; 3. Orașul Stalin 
512 p. ; Băieți : 1. București 510,23 
p.; 2, Orașul Stalin 469,05 p.; 3. 
Cluj 447,77 p. Individual compus : 
fete: 1. Geta Popescu București 
64,60 p.; 2. Paula' Timofei (Con
stanța) 63,65 p.; 3. Cecilia Băn- 
cilă (Constanța) 63,60 p Băieți: 
1. Dumitru Ionescu (București) 
64,15 p.; 2. Constaniin Stoica
(Constanța) 61,70 p. ; 3. Mircea 
Ștefan (București) 58,60 p.

/. Kaufman — corespondent
■ BASCHET. Jocurile etapei a 

treia a competiției „Cupa Construc
torul", au furnizat dispute foarte 
spectaculoase, terminate la scoruri 
strînse. Dintre rezultatele înregis
trate, se remarcă victoria Științei 
I.C.F. asupra formației Dinamo 
Eucureștî. Iată rezultatele : Progre
sul F.B.—Dinamo Oradea 66—64 
(36—24), C.C.A.-Locomotiva P.T.T. 
67—61 (33—26), Știința I.C.F.— 
Dinamo București 70—67 (61—61; 
57—57; 27—28). Ultimele jocuri se 
dispută astăzi și mîine pe terenul 
Constructorul.



Campionatele individuale republicane de box la rugbi: Spartak Gotwa^oj - PJJ.C. Paris 8 5 (C-3)

i PENTRU UHU SPECTATORI... !
lungul desfășurării cam

pionatelor republicane indivi- • 
'duale de box, intrate de aseară 
in faza decisivă, am avut multe 1 
de spus despre pregătirea in- < 
suficientă a boxerilor, criticind 
adeseori cu asprime lipsurile 
cele mai evidente. Am avut cu
vinte de dojana la adresa antre
norilor care permit boxerilor de 
sub supravegherea lor să prac
tice un box dezordonat și, de 
multe ori peste limitele impuse 
de regulament. In vederea ridi
cării nivelului valoric al boxului 
nostru și pentru înțăiîrea pre
stigiului său internațional, i-am 
combătut pe arbitrii și judecătorii 
care, uneori din neatenție, alte
ori dintr-o slabă pregătire vicia
ză rezultatele sau nu intervin 
la momentul oportun pentru a 
asigura normala desfășurare a 
întrecerilor. N-am spus pînă a- 
cum mai nimic — și este vina 
noastră — despre spectatorii a- 
cestor campionate. Mai precis, 
despre unii spectatori. Despre 
spectatorii pe care i-am auzit 
vocijerîncl împotriva unor decizii 
perfect juste sau împotriva unor 
arbitri care se străduiau, prin 
observații și avertismente, să 
mențină înttlnirile in cadrul 
prevederilor regulamentare.

Acestor spectatori trebuie să 
le spunem, cu toată liotărirea că 
sint in mare măsură responsa
bili de actualul nivel scăzut al 
boxului nostru. In toc să încu
rajeze boxul de calitate, prote- 
stind împotriva boxerilor care 
transformă boxul in bătaie, lo
vesc cu mănușa deschisă sau co
mit fel de fel de neregularități, 
acești spectatori cer cu vehe
mență victoria cutărui sau cu- 
tărui pugilist, căutînd prin ati
tudinea lor necorespunzătoare 
să influențeze deciziile juriului. 
Este foarte adevărat că și juriul > 
greșește uneori, că se întlmplă 
cîteodată ca deciziile sale să fie 
in flagrantă contradicție cu cele 
petrecute în ring. Dar de aci și 
piuă la a susține gălăgios că — 
de exemplu — D. Burlaș a în- ' 
vins în meciul cu O. Bostiog, că 
A. Olteanu s-a dovedit mai bun 
decît V. Schiopu, sau că A. Dră- 
gan a fost superior lui E. Ciș- 
maș este — cu adevărat — inex
plicabil. S-a întîmplat chiar și 
un lucru mui grav. La meciul 
Ilie Gheorghe — Z. Motea, ju
riul de apel, lăsîndu-se influen
țat de public, a schimbat deci
zia judecătorilor, care îl desem
naseră învingător v t’ie Gh^or- 
ghe.

Spectatorilor care protestează 
la anunțarea unor dezicii juste 
și care se extaziază de plăcere 
atunci cînd văd că lupta din 
ring se transformă intr-o bătălie 
dură, cu z-ci de lovituri aplica
te la intimplare, le punem în
trebarea: vă place boxul lui Eu-' 
stațiu Mărgărit, Francisc Am- 
bruș și Mircea Dobrescu? De cp 
atunci să nu căutăm cu toții 
să-i îndrumăm pe numeroșii bo-1 
xeri fruntași spre, boxul tehnic. ’ 
spre boxul de calitate?

Se impune de la sine o cotita- ( 
ră în atitudinea spectatorilor. » 
Ei trebuie să încurajeze boxul J 

. tehnic, să aplaude fără reținere i 
evoluțiile unor boxeri, tineri sau ! 
experimentați, care dovedesc, i 
preocupări lăudabile în această ) 
privință. In acest sens nu ne | 
putem opri să nu semnalăm cu | 
satisfacție un fapt îmbucurător: | 
joi seara, majoritatea spectafo- | 
rilor a dezaprobat boxul nere- î 
glementar al dinamovistulul | 
Victor Vlădescu. Dorim ca a- | 
cest început să fie de bun au- | 
guri j

i.......... -........ ..............

Reuniunea 
de astă seară

Astă-seară se desfășoară a doua 
reuniune a semifinalelor. Programul 
este următorul: Cat. muscă : Toma 
Ifie—St. Dumitrache; Cat. cocoș: 
Țoma Constantin — N. Mîndrea- 
nu ; Cat, semiușoară : M. Trancă— 
Luca Romano; Cat. ușoară: Gh. 
Tomescu — C. Dumitrescu; Cat. 
semimijlocie: I. Dragnea — D. 
Rizea ; Gat. mijlocie-ușoară: V. 
Tiță — Simjon Gh. ; Gh. Moise — 
P. Popescu; Cat. mijlocie: Ghețu 
Velicu — P. Deca : Bogdan Po- 
povici — A. Blank; Mîine este zi 
de odihnă. Finalele au loc luni 
seara.

Dinamovistul M. Trancă, pe care îl vedem aci intr-un moment 
sugestiv al întilnirii cu C. Ocnea nu, susține astă-seară un greu exa
men în fața redutabilului Luca Romano.

JOI SURA: NUMEROASE VICTORII ÎNAINTE DE LIMITĂ!
„Capul de afiș" ai reun.unii de 

joi seara l-a constituit meciul din
tre D. Rizea și I. Schwartz (cat 
semimijlocie). Intîlnirea a cores
puns așteptărilor, ambii boxeri 
fiind viu aplaudați la sfîrșitul ce
le- 9 minute de luptă dîrză. Cei 
doi foști colegi de sală au realizat 
unul dintre cele mai spectaculoa
se meciuri ale campionatului. 
Schwartz atacă de la început și 
lovește precis la figură. Dar, la 
un astfel de atac, rămîne pentru 
o clipă deschis, suficient însă, pen
tru ca Rizea să plaseze o puter
nică directă de stînga la bărbie, 
care-1 trimite pe Schwartz la po
dea. Deși numărat pînă la 8, 
Schwartz nu cedează pasul și an
gajează o luptă curajoasă, pasio
nantă, î<n care nici unul nu ră
mîne „dator" celuilalt. In repriza 
a doua Rizea primește un aver, 
tisment pentru lovituri cu capul. 
El reușește însă să păstreze pînă 
la sfîrșit un avantaj suficient pen
tru ca trei arbitri să-l declare în
vingător la puncte.

Așteptat cu interes a fost și me
ciul dintre Ghețu Velicu și N. A- 
lexandru (cat. mijlocie). Ghețu 
Velicu atacă dezlănțuit, căutînd 
lovitura decisivă, dar este stopat 
cu promptitudine, de fiecare dată, 
prin lovituri la figură de către 
Alexandru. In repriza a doua, A- 
lexandru utilizează aceeași tactică 
(defensivă activă), mișeradu-se în 
jurul lui Velicu și lovind precis 
la fiecare atac al acestuia. Com
portarea lui Alexandru este răs
plătită de uublic cu aplauze. In 
repriza a treia, yelicu încearcă să 
recupereze terenul pierdut și lo
vește la întîmplare. în blocaj, la 
ceafă, în aer și doar de puține 
ori în plin. Una dintre aceste Io- 
vituri, recepționată în umăr de N. 
Alexandru, îl îngenunche pe acesta 
și arbitrul numără pînă la 8. In 
aceeași repriză, Velicu primește un 
avertisment pentru lovituri cu ca. 
pul Orientîndu-se greșit — ca și 
în meciul C. Gheorghiu—I. Zlătaru 
— arbitrii (B. Robert, Ghinescu, 
Mihăilescu, Ogneanovici) îi a- 
cordă lui Velicu o victorie la punc
te, ținînd seama numai de „ofen I. ȘEINESCU

Surprize in reunit-ne a de vineri
Al Balogh n-a reDrezeniat o 

„problemă" pr&a dificlă pentru 
Mircea Dobrescu care a cîștigat în 
repriza a III-a prin oprire pentru 
inferioritate. La cat. cocoș, V. 
Schiopu, cu un finiș puternic, l-a 
(fepășit la puncte pe /. Zlătaru. 
După un început slab, în care lup
ta s-a purtat ta distanță, Schiopu 
a găsit resurse să treacă la un 
atac hotărîtor în ultimele trei mi
nute. Zlătaru .insuficient pregătit 
fizic, a cedat. După două reprize 
de acalmie, Cismaș, cu directele 
sale prompte l-a întrecut în ca
drul cat. pană pe colegul său de 
antrenament, D. Boiangiu, care 
a fost mai puțin agresiv ca de 
obicei. Tot în limitele cat. pană, 
s-au întîlnit' St. Bogdan și St. 
Văcaru. Repriza a III-a, mai bo
gată în faze spectaculoase, a ho- 
tărît victoria lui Bogdan, mai ac
tiv, de altfel și pînă atunci. Din
tre arbitrii, jucători, singur B. Ro
bert a indicat — eronat — victo
ria lui Văcaru și încă la diferență 
de două puncte (!?). La cat. semi
ușoară, E. Mărgărit a întîlnit o 
aprigă rezistență din partea lui C. 
Gherasim. Mărgărit a cîștigat la 
puncte. O surprinzătoare desfășu
rare și un rezultat la fel de neaș
teptat s-a înregistrat în meciul I. 
Demeter — E. Popa. Demeter 
primește o lovitură în bărbie în 
prima repriză și 8 numărat El 

siva" acestuia, in mod firesc vie. 
toria îi revenea lui Alexandru.

Foarte urît a fost meciul dintre 
V’. Vlădescu și P. Popescu (cat. 
mijlocie ușoară). Aci au abundat 
loviturile nereglementare, ținerile 
și loviturile în aer. In special Vlă
descu a dus o luptă necorectă, cău
tând să obțină victoria cu orice 
preț, prin mijloace nepermise. Lo
vind cu capul, el i-a cauzat lui 
Popescu o plagă mare în obraz. In 
cele din urmă, în ultimele secunde 
ale reprizei a III-a, el a fost des
calificat. Comportarea sa a fost 
viu dezaprobată de public. In ceea 
ce-1 privește pe P. Popescu, acesta 
este departe de forma de anul tre
cut.

Alte trei meciuri s-au terminat, 
de asemenea, înainte de limită. 
Astfel. V. Tiță l-a învins prin 
K.O. tehnic în repriza I pe N. Dă. 
nilă (cat. mijlocie ușoară), iar I. 
Dragnea (cat. semimijlocie) și Al
bert Blank (cat. mijlocie) și-au în
trecut adversarii — pe C. Ciocan 
și respectiv C. Răducanu — am
bii prin K.O. în repriza 1. In pri
vința ultimelor două rezultate este 
de remarcat faptul că cei învinși 
au fost declarați „out“, deși aveau 
posibilitatea să reia lupta. Necu- 
noscînd însă regulamentul. -i nu 
au intrat în gardă îndată <* P ar
bitrii au numărat 8, ci au așteptat 
ca aceștia să numere... „fatidicul" 
10... O vină deosebit de gravă o 
poartă antrenorii celor doi boxeri, 
care n-au prelucrat cu aceștia re
gulamentul.

Celelalte rezultate: cat. mijlocie 
ușoară: Simion Gheorghe b.p. N. 
Tătaru. Tătaru a căzut de două ori 
din pumn, dar arbitrul M. Stănescu 
nu l-a numărat. Prezența pe ring 
a unui boxer ca Tătaru nu contri
buie cu nimic la popularizarea a- 
cestui sport; Gh. Moise b.p. L. 
Halmagy; cat. mijlocie: P. Deca 
b.p. L. Coc, dar a arătat că este 
foarte vulnerabil; B. Popovici l-a 
întrecut confortabil la puncte pe 
V. Galeș. „Bătrînul" Popovici i-a 
servit^ o lecție de box adversaru
lui său, utilizînd cu succes mai 
ales upercutul.

trece la atac și pare că va recu
pera terenul pierdut. Victoria e 
decisă însă în ultimele secunde 
ale întilnirii, cînd un croșeu de 
stînga trimis de Popa îl nimerește 
din plin pe Demeter, expediindu-l 
pentru a doua oară la podea. Popa 
e declarat învingător la puncte. 
La cat. semimijlocie, M. Stolan, 
folosind cu succes „stingă" sa, l-a 
întrecut pe C. Iordache care a pri
mit și un avertisment în ultima 
repriză. Luptînd în cadrul cat. se
migrea, Gh. Negrea a fost trimis 
la podea în prima repriză de Al. 
Ghiță. Apoi, Negrea s-a iblocat mai 
bine și și-a supus adversarul unui 
necruțător bombardament, cîștigînd 
detașat la puncte. Al. Ghiță s-a 
comportat nesportiv abuzînd de 
obstrucții. El a primit, de altfel, 
și un avertisment în repriza a 
III-a. In ultimul meci al serii s-au 
întîlnit Bătrînu Tănase și Petre 
Zaharia (cat. semigrea). Intîlnirea 
a fost foarte dură, schimbîndu-se 
lovituri puternice. Zaharia s-a 
dovedit mai tehnic. El a străpuns 
garda lui Bătrînu cu multe cro- 
șeuri și directe. In ultima repriză, 
Bătrînu Tănase a primit un aver
tisment, ca apoi să fie trimis la 
podea pentru opt secunde. Victoria 
i-a revenit astfel lui Petre Za
haria.

G. mihalache

PRAGA 16 (prin telefon). — 
Echipa franceză de rugbi P.U.C. 
Paris, care se află în turneu în 
Cehoslovacia a susținut primul 
meci la Gotwaldov, unde a întîl
nit echipa locală Spartak. Victoria 
a revenit rugbiștilor cehoslovaci, 
care au practicat un joc rapid pe 
aripi. Scorul este deschis de Zu- 
liani, dintr-o lovitură de picior. 
Cndracek egalează, transformînd o

Reprezentativele de atletism ale Angliei 
învingătoare la Praga

PRAGA 16 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Miercuri 
și joi s-a desfășurat la Praga în- 
tîlnirea internațională de atletism 
dintre reprezentativele masculine 
și feminine ale Angliei și Cehoslo
vaciei. Victoria a revenit oaspe
ților. La femei: Anglia — Ceho
slovacia 58—48: La Bărbați: An
glia—Cehoslovacia 117—95. Scorul 
total al întilnirii este de 175—143 
în favoarea sportivilor englezi.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în cele două zile de concurs: 
Bărbați: 100 m. Janecek (Ceh) 
10,6; Ruddy (A) 10,8; 200 m. J*-  
necek (Ceh.) 21,7; Rud'dy (A) 21,9; 
Proba ide 400 m. din greșeală a fost 
redusă cu 10 m. astfel că s-a a- 
lergat pe dtstanta de 390 m. Pe 
primul loc s-a clasat Wheeler (A) 
45,9 urmat de Janecek (Ceh.) 46,6. 
800 m.; Hewson (A) 1 : 48,2 ; Lis- 
ka (Ceh.) 1 : 50,6 ; 1.500 m.: Hew
son (A) 3 : 48,4 ; Wood (A) 3 : 49,0; 
Junghwirth (Ceh.) 3:49,8; 5.000
m.: Pirie (A) 14:03,8; Zatopek
(Ceh.) 14,04,0: 10.000 m.: Zato
pek (Ceh.) 29 : 25,6; Pirie (A) 
29 : 54,0; 110 m. garduri: Parker 
(A) 14,6 : Hildtreth (A) 14,7; Ve- 
selsky (Ceh.) 15,1: 400 m. gar
duri: Shaw (A) 52,1; Kane (A) 
52,5; Bartos (Ceh.) 53,1 ; 3000 m. 
obstacole: Dislev (A) 9 : 06,4 ;
Braher (Al 9:06,8; Brifea (Ceh.) 
9:08,0; 4 X 100 m. : Anglia 41,0; 
Cehoslovacia 41.2: 4 x 400 m.:

Concursurile internaționale de atletism 
din R P. F. Iugoslavia

PARTICIPA ATLETII ROM1NI 
ION SOTER ȘI ION OPRIȘ
BELGRAD, 16 (Agerpres). — 

Două mari concursuri interna-' 
ționale de atletism vor avea loc 
în cursul lunii septembrie în R. P. 
F. Iugoslavia. Duminică și luni, 
la Belgrad vor evolua uniî din
tre cei mai valoroși atleți din 
U.R.S.S., S.U.A., R.P.R., Grecia, 
Turcia și R.P.F. Iugoslavia. Dele
gația atleților sovietici a părăsit 
Moscova „plecînd spre Belgrad. 
Din echipa sovietică fac parte 
printre alți atleți cu renume mon
dial Vladimir Kut, Mihail Krivo

Luptă strînsă în turneul interzonal de la Goteborg
Partida centrală din cea de a 

XVIII-a rundă a turneului inter
zonal de șah de la Goteborg a 
constituit-o intîlnirea dintre Gneller 
și Fuderer. Pe linia ultimelor sale 
rezultate Gheller a reușit să cîș- 
tige printr-o combinație strălucită 
consolidîndu-șî astfel simțitor po
ziția în clasament. Spasski a cîști
gat la Filip un punct deosebit de 
important care-î deschide din nou 
șanse de calificare. Keres a pier
dut la Stahlberg iar Ilivițki la 
Guimard. Partidele Petrosian—Un- 
ziker, Bronstein—Najdorf, Pach- 
man—Pilnik, Rabar—Panno, Me
dina—Bisguier și Donner—Sliwa 
s-au terminat remiză.

In cadrul partidelor întrerupte

PE SCURT
a LONDRA 15 (Agerpres). — Echi

pa amatoare de fotbal a Angliei a 
început pregătirile în vederea In- 
tîlnirii pe care o va susține la 23 
octombrie la Sofia cu reprezentati
va R. P. Bulgaria. Acest meci con
tează ’ pentru calificările în vederea 
turneului olimpic de fotbal de la 
Melbourne.

La 13 septembrie, echipa engleză 
a susținut primul meci din cele pa
tru programate înaintea jocului de 
la Sofia. Intîlnind echipa profesio
nistă Arsenal Londra, echipa ama
toare a Angliei a fost învinsă cu 
scorul de 2-1 (1-0).

PARIS, 15 (Agerpres). — In ca
drul competiției de fotbal „Cupa 
campionilor Europei", Ia 14 sep
tembrie s-a disputat la Essen în- 
tîlnirea dintre echipele Hibernian, 
campioană a ligii de fotbal a Sco
ției și Rat Weiss Essen, campioana 
a R. F. Germane, Victoria a reve
nit fotbaliștilor scoțieni cu scorul 
de 4-0 (2-0).

B Azi se dispută Ia Lausanne cea 
de a 27-a întîlnire dintre repre
zentativele de fotbal ale Ungariei 
șl Elveției.

Iată formațiile celor două echi
pe: R.P.U.: Fazekas-Buzanszki, Kar- 

lovitura de pedeapsă. Haget 
(v U.C.) ridică scor ii la 6—3. 
Ir ultimele minute de joc, Opa- 
lersky reușește să dribleze adver
sarii și culcă balonul. Încercarea 
este transformată de Ondracek, 
care stabilește scorul final la 8—6 
în favoarea echipei gazde. Echipa 
ftanceză va mai juca la Olomouc 
și Brno.

Anglia 3 : 13 6 ; Cehoslovacia 3 :18,8 
înălțime: Kovar (Ceh.) 1,98 ; Lan
sky (Ceh.) 1. 98; Stableforth (A) 
1,95; Lungime: Wiilmhurst (A) 
7,20; Fikejz (Ceh.) 7,11; triplu 
salt: Kalecky (Ceh.) 15,25; Mra- 
cek (Ceh.) 15,09; Stableforth (A) 
14,18; prăjină: EHiot (A) 4,20;
Krejcar (Ceh.) 4,10; greutate: Sa- 
w irige (A) 15,78; Palmer A) 
15,75; Stoklosa (Ceh.) 15,73; disc : 
Merta (Ceh.) 55 m; Cihak (Ceh.) 
51,91; Pharoah (A) 51,60; suliță: 
Perek (Ceh.) 69,97; Cullen (A)'

65,20; ciocan: Maca (Ceh.) 58,73:
Engel (Ceh.) 57,62; AlMav (A)
55,93.

Femei: 100 m.: Pashley (A)
12,2; Armitage (A) 12,4; Krejcko- 
va (Ceh.) 12,7; 200 m.: Scrivens 
(A) 24,8; Hanston (A) 25,2; Stas- 
kova (Ceh.) 26,0; 800 m.: Leat
her (A) 2:06,9; Smalley (A) 
2:10,6; Navratilova (Ceh.) 
2:21,0; 80 m. garduri: Trkalova 
(Ceh.) 11,5; Francis (A) 11,7; 
4 x 100 m.: Anglia 47,1; Cehoslo
vacia 48,5; tnălțime: Hopkins (A) 
1,71; Modrachova (Ceh.) 1,69; 
lungime: Hopkins (A) 6.06; Hos
kin (A) 5,91; Roskosna (Ceh.) 
5,82; greutate: Svobodilova (Ceh.) 
13,98; Vlkusova (Ceh.) 13,46; 
Cook (A) 11,64; disc: Fikotova
(Ceh.) 46,27; Svobodiilova (Ceh.) 
43,07; Pirie (A)1 41,96; suliță: Za-> 
topkova (Ceh.) 46,95; Smejkalova 
(Ceh.) 41,36; Collins (A) 40,30.

nosov, Ardalion Ignatiev, Leonid 
Scerbakov și Nina Otkalenko.

Al doilea concurs Internațional 
va avea loc tn zrlele de 24 și 25 
septembrie în orașul Zagreb. La 
startul probelor vor fî prezențl 
atleți din U.R.S.S., R.F. Germana, 
R.P.R., R.P. Ungară, Danemarca 
și R P.F. Iugoslavia.

★
La cele două concursuri inter

naționale, atleții romîru vor fi re- 
prezentați de maeștrii sportului 
Ion Soter și Ion Opriș, care au 
părăsit țara în cursul zilei de vi
neri.

Stahlberg a cedat la Petrosian, 
Pachman la Panno și Ilivițki la 
Najdorf. Filip l-ia învins pe Donner, 
Szabo a cîștigat ambele partide 
întrerupte, cu Stahlberg și Sliwa, 
îar Bisguier cea cu Rabar. Unziker 
l-a învins pe Donner. Partida Bron- 
steiti-Pitaik a fost tot remiză.

Iată clasamentul:
1. Bronstein 13 p.; 2—3. Keres, 

Panno 11 p.; 4—6. Petrosian, Ghel
ler, Szabo 10 p.ț 7. Filip 9V2 p.; 
8—10. Spasski, Ilivițki, Pilnik 9 
p.; 11—13. Pachman, Najdorf. Fu
derer 8V2 p.; 14. Guimard 8 p.; 
15—18. Rabar, Bisguier, Stahlberg, 
Unziker 7'B p.; 19. Donner 5'A p.; 
20. Siiva 5 p.; 21. Medina 41/? p.

pati, Varhidl-Bozsik, Szojka-Radu- 
ly, Kocsis. Machos, Puskas, Hide- 
gkutl.

ELVEȚIA: pereumann-Spithauser, 
Dutoy, Kernen-Volanthen I„ Bosch- 
Antenen, Meier, Volanthen IL Balla- 
mann, Mauren.

L3LGRAD 16 (Agerpres). —
La 14 septembrie s-a desfășurat 

Ia Zagreb un concurs atletic Ia care 
alături de cel mai buni sportivi iu
goslavi, a luat parte și un grup de 
atleți din S.U.A.

Iată cele mai bune rezultate în
registrate: 100 m.: Richard (S.U.A.) 
10”7/10; 200 m. Richard (S.U.AJ
2t”6/10; 400 m. Maiocco (S.U.A.)
48**4/10  : 800 m. Mugosa (Iugoslavia) 

1’52**2/10;  1500 m.-Radisik (Iugosla
via) 3’56**2/10;  prăjină: Schmidt
(S.U.A.), Lukman (Iugoslavia) 4,00 
m.; ciocan Racle (Iugoslavia) 57.38 m,

★
MUNCHEN, 16 (Agerpres). —
In cadrul unui concurs internațio

nal de natație organizat la MCn- 
chen, cunoscutul înotător maghiar 
Gyorgy Tumpek a stabilit un non 
record european In proba de 200 m. 
fluture. Ei a înotat această distanță 
în timpul de Pi&"lll<L,



A V-a ediție a Circuitului ciclist al R.P.R.
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CONSTANTIN ȘANDRU 
cîștigătorul probei în 1950

Mîine începe cea de a V-a edi
ție a celei mai mari competiții 
cicliste de fond din calendarul nos
tru : CIRCUITUL R.P.R. Plecarea 
festivă se va da din piață Univer
sității, la ora 10, iar o oră mai 
tîrziu, la km. 8, de pe șoseaua 
București-Urziceni, starterul va lă- 
si steagul, marctnd plecarea efec
tivă. Din acel moment, 67 de ci
cliști vor porni să-și dispute In- 
tiietatea, străbătînd timp de două 
săptămini încheiate aproape 2000 
km.

Lotul participanților nu este 
prea numeros. El reprezintă 
însă în mare măsură valorile au
tentice ale ciclismului nostru. Și, 
intr-adevăr, tn vederea acestei 
competiții de mare amploare fie
care asociație a selecționat pe cei 
vai buni cicliști, dintre cei buni, 
capab’li să treacă cu succes exa
menul sever al acestui mare încon- 
iu' ciclist. Sînt cicliști bine pre
gătiți. hotărîți să se angajeze In
tr-o dispută sportivă strînsă, dina
mică, interesantă, hotărîți să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a-și duce la bun sfîrșit sarcina im
portantă pe care au primit-o; a- 
ceea de a reprezenta cu cinste cu-

MÎINE ÎNCEPE MAREA COMPETIȚIE
lorile asociațiilor respective într-o 
întrecere a celor mai valoroși aler
gători ai țării noastre.

li așteaptă drum lung și greu, 
cu asfalt sau fără, pe șosele de 
plat sau de munte, cu urcușuri 
deosebit de dificile pe alocuri. Vor 
cunoaște momente deosebit de ane
voioase — inevitabile într-o astfel 
de cursă — vor avea de înlăturat 
pane de cauciuc sau diferite defec
țiuni mecanice, vor alerga zeci de 
kilometri pe drumuri cu pietre și 
praf... Vor goni zilnic cite 4—6 
ore, sau mai mult, pedalînd cu o 
viteză orară de 40 km. pe șosele 
asfaltate... Vor avea de înfruntat 
pe parcurs ploi sau temperatură 
foarte scăzută, burniță sau mîzgă 
pe drumurile asfaltate..

Dar, acești 67 de cicliști, verificați 
în cursul sezonului și, mai ales, 
tn ultimele întreceri de fond, au 
toți același (el: mereu înainte și, 
mai cu seamă, cit mai repede. Se 
poate deci anticipa că ,,Circuitul 
R.P.R." din acest an are toate 
perspectivele de a furniza o dis
pută sportivă de un nivel ridicat...

NICOLAE VASILESCU 
dțtigătorul probei în 1953

Pledează pentru aceasta „rodajul" 
îndelungat pe care l-au efectuat în 
anul acesta marea majoritate a ce- 
lo- care se vor alinia mîine la start, 
în piața Universității...

Și, toate acestea, zi de zi, timp 
de două săptămini. In fiecare zi 
cite o nouă cursă, noi atacuri și 
hărțuieli, alte încercări de evadare 
din pluton, mereu dispute înverșu
nate pe piscuri, care contează în 
clasamentul cățărătorilor t Pe fie
care pisc — se știe — se acordă 
bonificații în timp (45, 30 și 15 
secunde), foarte utile în clasamen
tul general al fiecărui alergător.

De-a lungul celor două săptămini 
de luptă sportivă, cicliștii vor în
ceta disputa de două ori, pentru 
cîte 24 de ore: odată la Fălticeni, 
după etapa a IV-a, iar a doua oară 
la Timișoara, după etapa a VllI-a. 
In zilele de repaus, prilej de bine
venită odihnă, cicliștii se vor ocu
pa și de revizuirea materialului, de 
repararea acestuia ca și de punerea 
lut la punct în vederea etapelor vii
toare. De asemenea, aceste pauze 
vor fi folosite pentru analiza acti
vității din etapele consumate și 
pentru găsirea unor noi scheme tac
tice, în vederea îmbunătățirii si
tuației lor în clasamentul general, 
individual șl pe echipe, sau pentru 
„asaltul" decisiv în vederea victo
riei finale.

In aceste două zile, cicliștii vor 
uita cîteva ore de uneltele lor, de 
marea „bătălie" pe care o duc și 
vor participa la un program de 
destindere. Vor vizita fabrici, uzine 
și întreprinderi, unde vor sta de 
vorbă cu oamenii muncii, vor a- 
sista la spectacole de teatru și ci
nematograf, sau la manifestațiile 
sportive, care vor fi organizate 
special în cinstea caravanei cicliste...

In orașele capăt de etapă, s-au 
făcut din timp toate pregătirile în 
vederea primirii caravanei. Comi
tete locale de organizare s-au în
grijit de toate problemele privind 

primirea în bune condițiuni a par
ticipanților la Circuit. Pavoazarea, 
cazarea cicliștilor, parcarea bici
cletelor și a mașinilor, marcarea 
rutei prin oraș, asigurarea ordinei 
pe tot parcursul orașelor, organi
zarea de vitrine -u premii, afișe, 
popularizarea competiției și a ci
cliștilor fruntași prin presa locală 
și stațiile de radioamplificare. — 
au fost preocupările de seamă ale 
acestor comitete.

Dar, nu numai în orașele etapă, 
vestea desfășurării Circuitului a 
produs o mare bucurie ci și în 
toate celelalte orașe și comune de 
pe traseul etapelor. Astfel, la Ur- 
ziceni, Buzău, R. Sărat, Bacău, 
Bistrița, Dej, Salonta, Lugoj, etc., 
localități unde vor avea loc sprin
turi — cu premii și bonificații în 
timp — au fost instituite colective 
de organizare în vederea tntimpi- 
năril caravanei cicliste. In orașe, 
comune, orășele și sate, trecerea 
Circuitului este așteptată cu justi
ficată nerăbdare. In toate aceste 
localități s-au făcut din vreme in
tense pregătiri, chiar dacă este

CONSTANTIN DUMITRESCU 
cîștigătorul probei în 1954

MARIN N1CULESCU 
cîștigătorul probei în 1951

vorba de un spectacol foarte scurt, 
de cîteva minute doar, de o... tre
cere în revistă a grupurilor de 
cicliști tn plină goană.. Un „film" 
de scurt metraj, dar pentru care se 
fac în fiecare an mari pregătiri, și 
pentru vizionarea căruia se adună 
pe marginea străzilor și a șosele
lor, mii de spectatori.

Pentru cîteva clipe... Plutonul 
multicolor, sau grupurile de cicliști 
mai mari sau mai mici, s-au șters 
în iureș prin fata spectatorilor. 
Unii dintre aceștia au reușit să 
identifice pe cîțiva dintre partici- 
panți, îi aplaudă, îi încurajează. Și 
participanții la Circuitul ciclist al 
R.P.R. au și trecut...

Apoi, așa cum cu o oră sau două 
înainte de trecerea caravanei, spec
tatorii s-au adunat pe marginea 
parcursului și au comentat, aștep- 
tînd ca aceștia să-și facă apariția, 
tot astfel, după trecerea caravanei, 
ei rămîn îndelung locului și-și con
tinuă discuțiile, urmînd să asculte 
seara la radio, sau să citească a 
doua zi în ziare, rezultatul etapei 
respective.

EMIL IENCEC

PROGRAMUL CIRCUITULUI
Lista participanților

de concurscu numărul
CASA CENTRALA 

A ARMATEI

Echipa I
(antrenor D. Pantazescu)

1. C. Dumitrescu
2. I. Constantinescu
3. Gh. Șerban
4. I. Vasile
5. Șt. Poreceanu

Echipa a Il-a
(antrenor E. Norhadian)

6. N. Stepaiitan
7. N. Pelcaru
8. I. Hora
9. F. Wittman

10. V. Milea

Echipa a Il-a) 
(antrenor N. Chkomban)
21. V.
22.
23.
24.
25.

R.
L.
M.
V.

Miknevici 
Klein 
Popov 
Gherman 
Georgescu

FLAMURA ROȘIE

(antrenor M. Niculescu) 
26. V. Nai din

L. 
G

29. M.
30 O. Bosnyak

27.
28.

Dak
Szabo
Frank

CONSTRUCTORUL

(antrenor C. Grigoriu)
11. E.
12. V.
13. L.
14. P.
15. I. Iosifescu

Mihăilă
Dobrescu 
Dominic 
Gane

DINAMO

Echipa I
(antrenor N. Voicu)
16. N. Maxim
17. N. Vasllescu
18. R. Schuster
19. D. Glodea
20. Șt. Ștelu

ETAPELE
II.

III.
IV.

I. DUMINICA 18 septembrie : București—Urziceni—Buzău—Brăila 
210 km.
LUNI 19 septembrie: Brăila—Buzău—Focșani 193 km. 
MARȚI 20 septembrie: Focșani—Bacău—Roman 115 km. 
MIERCURI 21 septembrie: Roman—Fălticeni 87 km.
JOI 22 septembrie zi de repaus la Fălticeni.
VINERI 23 septembrie: Fălticeni—C. Lung—Vatra Dornei 108 km. 

septembrie : Vatra Dornei—Bistrița—Dej—Cluj
V.

VI. SIM BATA 24
205 km.

VII. DUMINICA 25 septembrie: Cluj—Huedin—Oradea 151 km.
VIII. LUNI 26 septembrie: Oiadea—Arad—Timișoara 167 km.

MARȚI 27 septembrie zi de repaus la Timișoara.
IX. MIERCURI 28 septembrie: Timișoara—Lugoj—Deva 163 km.

X. JOI 29 septembrie: Deva—Sebeș—Alba—Sibiu 123 km.
XI. VINERI 30 septembrie: Sibiu—Făgăraș—Orașul Stalin 138km.
XII- SIMBATA 1 octombrie : Orașul Statin—Sinaia—Orașul Stalin 

100 km.
XIII. DUMINICA 2 octombrie: Orașul Stalin—București 172 km.

ORARIUL ETAPELOR
Etapa I. Ora 10, plecarea festivă din Piața Universității.

Startul electiv, la ora 11, de la km. 8 pe șoseaua Urziceni. 
Brăila ora 16,45; pe velo-Urziceni: ora 12,20; Buzău ora 14; 

drom.
Etapa Il-a. Brăila, plecarea la ora

Sărat ora 15,45; Focșani ora 17,10.
Etapa lll-a. Focșani, plecarea la

Roman ora 17,15.
Etapa IV-a. Roman, plecarea la ora 14; sosirea la Fălticeni 

către ora 17.
Etapa V-a. Fălticeni, plecarea la 

14,45; Vatra Dornei ora 16,20.
Etapa Vl-a. Vatra Dornei, plecarea 

13,30: Dej ora 15,50; Cluj ora 17,30.
Etapa VH-a. Cluj, plecarea la ora 

Oradea ora 17,15.
Etapa VHI-a. Oradea, plecarea la ora 12; Salonta ora 13,45; 

Aiad ora 15,30; Timișoara ora 17.

12; Buzău ora 14,45; Rm.

ora 14; Bacău ora 16,25;

ora ■ 13; C. Lung ora

la ora 11; Bistrița ora

13; Huedin ora 14,30;

Lista participanților 
cu numărul de concurs
FLACĂRA

(antrenor N. Ghezarie)
42. Ef. Niță
43. M. 7 *"
44. A. Fandciu

Ștefănesou

31. G. Șamdlru
32. S. Zosim

45. V. Militaru
33. M. Chim
34. D. Ionescu I

PROGRESUL

35. A. Dobre Echipa I
(antrenor C. Simionescu)

LOCOMOTIVA 46. G. Moiceanu
(antrenor Gh. Negoescu) 47. C. Istra te
36. D. Munteanu 48. Șt. Sebe
37. P. Enache 49. A. Voișeanu
38. Șt. Ionescu
39. N. Molnar

50. C. Tudose
40. Șt. Popescu Echipa a ll-a 

(antrenor I. Dolete)
METALUL 51. I. Moraru

(antrenor N. L Țapu) 52. M. Stan
41. I. Costan 53. D. Dulu

54. C. Burdulea
55. I. Angelescu

Etapa IX-a. Timișoara, plecarea la ora 12, Lugoj ora 14; 
Deva ora 17.

Etapa X-a. Deva, plecarea la ora 14; Sebeș Alba ora 15,45; 
Sibiu ora 17,15.

Etapa Xl-a, Sibiu, plecarea la ora 12,30; Făgăraș ora 14,30; 
Orașul Stalin ora 16,15.

Etapa XH-a. Orașul Stalin, plecarea la ora 14; Sinaia ora 
15,30; sosirea la Orașul Stalin în jurul orei 17.

Etapa XIII-a. Orașul Stalin, plecarea la ora 10; Predeal ora 
10,50; Sinaia ora 11,20; Ploești ora 13; București, stadionul 
Republicii, ora 14,30. Traseul de la intrarea în oraș este 
următorul: Piața Scînteii — Șos. Kiselef — Arcul de Triumt 
— Piața Victoriei — Calea Victoriei — lă dreapta pe Bd. 6 
Martie, pînă la str. B. P. Hajdeu — la stînga pe str. B. P. Haj- 
deu — str. Putu cu Apă Rece — Intrarea pe stadion prin 
„potcoavă", la dreapta pe pistă cu sosirea în fata tribunei 
oficiale.

RECOLTA
(antrenor Al. SomeșanȚ

L. Zanonl 
G. Petrescu 
Șt. Szălay 
E. Golgotzi 
I. Ștefan

VOINȚA
(antrenor I. Silvestru)

66. Gh. Calcișcă 
“ I. Keller

Șt. Bălănescu
M. Tzintz

70. Gh. Văsîî
INDIVIDUAL

61. L. Hermeziu (Știința;
71. P. Nuță.

56.
57.
58.
59.
60.

67.
68.
69.
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