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Echipa feminina de handbal a R.P. Romîne 
s-a calificat în finala campionatului mondial

EDENKOBEN 4 (prin telefon). 
,,Cel de al doilea joc și ultimul pe 
care echipa noastră feminină de 
handbal il avea de susținut in ca
drul seriei B a campionatului 
mondial a fost mult mai greu 
decît ne așteptam". Cu aceste cu. 
vinte ne.a tatîmpinat la capătul 
celălalt al firului telefonic antre
norul Constantin Popescu.

Intrată pe teren cu hotărîrea de 
a face totul pentru victorie, repre. 
zentativa Franței a jucat cu mult 
curaj și cu multă promptitudine 
Pe de altă pacte, jucătoarele noa
stre, prea sigure de victorie. s.au 
angajat în tot felul "de combinații 
sterile preferind în majoritatea 
cazurilor acțiunile individuale, ce. 
lor colective. Faptul acesta a con
venit de minune echipei franceze 
care a imprimat jocului un ritm 
lent, pe măsura pregătirii ei fi. 
zice. Abia cu 8 minute înaintea 
sfîrșitului meciului, cmd tabela de 
marcaj de pe stadionul din Mann. 
heim arăta că rezultatul este egal 
(2—2), reprezentantele noastre au 
pornit în trombă Ia atac și lutnd 
partida pe cont propriu și.au în
trecut net adversarele

In concluzie, se poate spune că 
meciul cu reprezentativa Franței a 
fost pentru echipa noastră mai 
greu decît cel cu Austria, deși 
scorul 5—2 (2—1) nu reflectă a- 
cest lucru.

Iată pe scurt, cum s-a desfășu
rat partida aii cărei rezultat a asi
gurat echioei noastre primul loc 
al seriei B și. deci, dreptul de a 
disputa meciul final cu cîștigătoa. 
rea seriei A. Jocul a fost început 
de reorezentante’e noastre și în 
min. 4 Dobre este faultată în a. 
propierea semicercului. Arbitrul 
(Bertil Westblod—Suedia) acordă 
lovitură de la 13 m., pe care Du
mitrescu o transformă imparabd 
în minutul următor însă extrema 
dreaptă a echipei franceze, Daviot 
trage printre jucătoarei masate 
în fața semicercului. Lovitura sur. 
prinde portarul nostru și...- scorul 
este egal: 1—1. Primirea acestui 
gol pune în derută pe jucătoare’* 
noastre și ele încep să încerce, in. 
dividual, să înscrie. Nu reușesc 
decît în min. 15, cînd Sălăgeanu 
ajunsă pe post de extrem dreapta

Tk acă, pînă nu de mult, cu toții așteptam nerăbdători primele 
semne de prietenie ale soarelui, acum parcă ne-ar fi frică 

de el. Ghicindu-ne parcă gîndurile, întreprinderile Canal și Apă 
București (I.C.A.B) au reamenajat în cele mai bune condițiuni 

’ ștrandurile Capitalei, 
de mii de locuitori 
aci în zilele de caniculă.

Săptămîna aceasta se des
chid la București următoarele 
ștranduri: Floreasca I (Bor
dei). Floreasca II (capătul 
tramvaiului 5), Tei, Libertății 
(fost Tir), Obor și Izvor (fost 
Bragadiru). In afară de fru
moasele bazine de înot pentru 
adufți și copii și nelipsitele 
dușuri, ștrandurile, ca un a- 
devărat loc de plăcută recre- 
erc, sînt dotate cu biblioteci, 
estrade de spectacole cine
matografice și teatrale, resta
urante etc. Copiii vor găsi de 
asemenea aici diferite aparate 
de gimnastică și numeroase 
posibilități de distracție.

Mulți dintre înotătorii noștri 
fruntași de astăzi și-au început 
activitatea la ștranduri. Aici, 
îndrumați de profesori, ei au 
deprins „tainele" natațici, spor
tul care dezvoltă atît de ar
monios organismul. Sîntem si
guri că nenumărați copii, spor
tivii noștri de mîine, le vor 
urma exemplul, întreeîndu-se 

' în concursuri de înot și petre- 
cîndu-și timpul liber în mod 
plăcut, la ștrandurile Capita
lei.

adevărate locuri de desfătare 
ai Bucu reștiului, care vin să

Hcgionaîă
loara-Deva I Spartachiada de vară a tineretufuf
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Windt, min. 35 — 
37 — Sălăgeanu.

Bertil Westblod (Sue- 
aliniat următoarele

este m poziție favorabilă și mar
chează.

După pauză, meciul este la fel 
de confuz și în min. 32 Sălăgeanu 
o faultează pe Raymonde Wo’.f, 
iar arbitrul acordă echipei Fran. 
ței lovitură de la 13 m. pe c-ace 
Bretelle o fructifică. Mai sînt 8 
minute de joc și, însftrșit, echipa 
noastră își revine la valoarea ei 
normală! Din această clipă, ea do
mină cu autoritate, manife6tînd o 
categorică superioritate. Golurile 
încep să cadă unul după altul*  
min. 33 — ..................
Starck, min.

'Arbitrului 
dia) i s.au 
formații:

R. P. ROMINA: Naghi—Să'ă. 
geanu, Ugron, Popescu. Colesni- 
cov, Scheipp—Dobre, Jianit, Windt, 
Dumitrescu, Pădureanu. A mai ju. 
cat Starck.

FRANȚA: Devaud—Corson, Cat 
hiard Bretelle, Myropoulos, Pau
lette Wolf—Daviot, Raymonde 
Wolff, Thalamy, Laurent, Claire.

In cadrul seriei A s.a disputat 
la Bad Homburg meciul dintre e- 
chipe'.e R.P. Ungare și R.P.F, Iu
goslavia. Partida a avut a tiesfă. 
șurare dramatică. Echipa R. P. 
Ungare favorita acestui campionat 
și deținătoarea titlului de campioa
nă mondială a primit 
neașteptat de dîrză din 
presentativei iugoslave 
al 3O.!ea minut de joc 
de 4—2 pentru echipa 
care la pauză conducea cu 3—2, 
Cu un excepțional efort jucătoarele 
maghiare au reușit să egaleze 
(4—4), numai cu un minut înainte 
de terminare, iar în ulVmeîe se
cunde de joc Gorencz a marcat 
golul victoriei.

In timp ce în seria B situația 
primului loc este lămurită (echipa 
R.P. Romîne fiind aceea care s-a 
calificat în finala campionatului 
mondial), în seria A meciul de 
astăzi, dintre R.P. Ungară și 
R.F. Germană va decide pe cea de 
a doua finalistă. Partida va avea 
Ioc pe stadionul Kickers din Offen, 
bach. Deasemenea, tot astăzi la 
Landau se va disputa partida din
tre Franța și Austria, al cărei re. 
zultat va decide ocupantele locu
rilor 2 și 3 ale seriei B.

o replică 
partea re. 

n cel ile 
scorul era 
iugoslavă.

a suteîor 
se recreeze

Ștrandurile

Intr-o ti toridă de vard, cîieva ore petrecute la unul din ștran
durile Capitalei sînt de neprețuitt
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In cadrul Spartachiadei, atletis mul fi-a cucerit noi prieteni...

BOXERII ROMÎNI
VICTORIOȘI LA BRNO

BRNO 4 (Prin telefon). Pe 
stadionul de iarnă, în fața unui 
numeros public, boxerii romîni 
au reușit să lase din nou o fru
moasă impresie, cîștigînd deta
șat întîlnirea cu echipa R. Ce
hoslovace (B). Cat. muscă. Puiu 
Nicolae l-a întîlnit pe Satoch. 
în repriza a Il-a, Puiu Nicolae 
și-a asigurat superioritatea lovind, 
dezlănțuit, la corp. El a forțat 
ritmul în ultima repriză, depășin- 
du-și net adversarul și cîștigînd 
la puncte. Cat. cocoț. Meciul C. 
Gheorghiu — Gaidos a fost foar
te echilibrat. Gaidos — campio
nul cehoslovac pe acest an — 
are gatda pe stînga și boxează 
în linie. Gheorghiu i-a servit o 
replică dîrză. Un avertisment — 
gratuit — primit de Gheorghiu 
în ultima repriză a făcut ca 
victoria să-i revină pugilistului 
cehoslovac. Cat. pană. Cea mai 
aplaudată victorie romînească. 
Emil Cismaș și-a impus superio
ritatea în repriza a Il-a cînd a 
pornit un atac furibund. O „se
rie" puternică îl trimite la podea 
pe Sakaci pentru opt secunde. 
El se ridică dar se sprijină de 
corzi și e declarat învins prin 
ko. Cat. semi-uțoară. Gh. Fiat 
a făcut o partidă bună în com
pania lui Glassa, dar decizia

O nouă etapă
mai fierbinte ne 

intrat în „luna lui 
pentru participați-

Soarele tot 
anunță că am 

. Cuptor", prilej .
ții la întrecerile Spartachiadei de 
vară a tineretului de a-și încor
da și mai mult eforturi Ip în do
rința de a se califica în etapele 
superioare ale competiției și — 
de ce nu? — chiar în finalele 
din august de la Buctsreșțj, Acum, 
o nouă etapă j.j
«bate la ușă“. Intr-adevăr, peste 
câteva zile, la 9 iulie, învingă
torii din întrecerile pe localități 
și centre de comune vor ieșî 
din nou pe stadion pentru a-și 
măsura forțele în cadrul con
cursurilor raionale, care au fer

a Spartachiadei

l-a fost favorabilă boxerului ce
hoslovac. Publicul a primit cu 
ostilitate această decizie. Cat. 
ușoară. C. Dumitreseu, boxind în 
stilul său caracteristic, a întrecut 
fără dificultate pe Rogowovski. 
Cat. semi mijlocie. Nicolae Lin
ca, mereu în atac, lovind din 
toate pozițiile, a dominat de la 
început lupta sa cu Liptak. In 
repriza a Il-a, Liptak a fost 
numărat. Apoi, în ultima parte a 
meciului, Liptak a fost trimis din 
nou la podea. O nouă serie de 
lovituri plasate de Linca pune 
capăt meciului și boxerul nostru 
cîștigă prin k.o. tehnic în repriza 
a 111-a. Cat. mijlocie ușoară. 
Vasile Tîță, utilizînd cu succes 
croșeurile de stînga și dreapta 
și-a dominat net adversarul, Mar- 
cis, care a făcut uz de obstruc
ții în ultima repriză. învingător 
la puncte, V. Tiță. Cat. mijlocie. 
Dumitru Gheorghiu a făcut o 
partidă bună în compania lui 
Trippe. După un meci destul de 
echilibrat, Trippe și-a spart arca
da și Gheorghiu a fost declarat 
Învingător în repriza a III-a prin 
rănirea adversarului. Cat. seral 
grea. Gheorghe Negrea, tot 
timpul în ofensivă, a încheiat ra
pid disputa sa cu Suchi, făcîn- 
du-1 k.o. în repriza a Il-a. Cat. 
grea. După un meci îndîrjit, Ci
pro l-a învins la puncte pe E. 
Furesz care a boxat cu multă 
ambiție.

Cu acest ultim meci, întîlnirea 
R.P.R. — R. Cehoslovacă (B) 
a luat sfîrșit cu scorul de 7—3 
în favoarea noastră. Publicul a 
aplaudat îndelung pe pugiliștli 
romîni.

PAUL OCHIALBI

Turneul echipei masculii» de handbal a orașului Budapest^, 
în țara noastră

Mîine urmează să sosească la 
Timișoara echipa masculină de 
handbal a orașului Budapesta care 
va susține în țara noastră trei 
jocuri. Primul va avea loc dumi
nică 8 iulie la Timișoara pe sta. 
dionul 23 August, unde oaspeții 
vor întîlni selecționata orașului.

In vederea acestui meci, la Ti
mișoara s-au făcut intense pregă
tiri organizatorice și tehnice.

Echipa orașului va fi formată 
din jucătorii echipelor de catego. 
ria A Știința Timișoara, Energia 
Metalul Timișoasa și Flamura ro
șie Jimbolia din categoria B.

După meciul de la Timișoara 
handbaliștii maghiari vor evolua 
joi 12 iulie la București, unde vor 
întîlni echipa selecționată a Ca. 
pitalei și apoi vor susține la 15 
iulie la Sibiu ultimul joc al tur
neului în compania echipei ora
șului.

„bate la ușă”
men ultini de desfășurare data: 
de 29 iulie. Ețapa raională va: 
selecționa elementele cele mai ta
lentate pentru întrecerile regiona» 
le. Există deci toate motivele: 
pentru ca preparativele in vede
rea „raionalelor" să se desfășoare: 
înfr-un ritm susținut în toata 
colectivele sportive.

Etapa raională este importanți*.  
Și pentru că în cadrul ei două: 
din cele șapte discipline sportive: 
își vor termina seria întreceri— 

Astfel, jocurile de volei femfo- 
nin Ș*  f°tbal se dispută numaii 
pînă în etapa raională inclusiv.. 
De fapt, voleiul rămîne mai deo
parte în competiție, dar numai: 
pentru echipele masculine.

Modificări importante în condi— 
țiunile tehnice de desfășurare aț 
întrecerilor nu vor surveni decltt 
la ciclism, unde se vor mări dis
tanțele de concurs: 10 km. pentru: 
băieți și 8 km. pentru fete, far 
rest, nimic nou. La natație, con
cursurile mai pot fi organizata» 
încă, în afara bazinelor, în lacurii 
sau ape curgătoare, știut ftafri*  
că de la etapa regională inclusiv*,  
ele nu se vor putea desfășurau 
decît în bazine reglementare. Joe- 
curile de handbal, oină, volei,, 
fotbal se vor disputa sistem eli
minatoriu, iar întrecerile de atle
tism vor respecta programul de 
pînă acum.

Firește, trecerea Spartachiadei 
de vară a tineretului tatr-o nouă 
etapă aduce sarcini noi și în
semnate nu numai pentru concu— 
renți, ci și pentru comisiile d*  
organizare. Acestea vor trebui să 
se achite cu cinste d*  îndatoririle 
ce le revin, ocupîndu-*e  îndea
proape de mobilizarea eoncuren- 
țilar, de pregătirea unor baza 
sportive corespunzătoam pentru 
întreceri, de asigurarea unui ca
dru sărbătoresc precum șl de folo
sirea acestui prilej pentru o largă 
propagandă în slujba sportului do- 
mase. (

Siubitf ți dumică 
pe stadionul Republicii

CMVIOMIUE UnKUCME
Dl ATLETISM ME JUNIORILOR

începute Ia sfîrșitul lunii apri
lie. campionatele republicane da 
atletism pentru juniori și junioare 
vor lua sfîrșit peste cîțeva zile» 
cînd pe stadionul Republicii dia 
Capitală se va desfășura etapa, 
finală a acestei importante îim 
treceri sportive. Incepînd de sîm- 
bătă 7 iulie ora 9 dimineață șl 
pină în după amiaza zilei de du. 
minică 8 iulie, aproape 700 de 
juniori și junioare, veniți din 
toate regiunile țării, își vor dis- 
pută titlurile de campioni pe anul 
1956.

Spre deosebire de alți ani. ac
tuala ediție a campionatelor re
publicane de atletism pentru ju-1 
niori rezervă pentru întrecerea*,  
finală o serie de lucruri noi. Da 
exemplu la întrecerile juniorilor 
și junioarelor de categoria I 
(17—18 ani) se va face Și un- 
clasament pe regiuni, fiecare re
giune fiind obligată să prezint**  
ln concurs o echipă completă, se
lecționată pe baza celor mai buna*  
rezultate și indiferent de rezul-» 
țațele obținute în etapa regională^. 
De asemenea, la cealaltă catego
rie (15—16 ani) participanții an: 
fost selecționați de comisia cen
trală și invitați, nu în funcție) 
de locul ocupat în etapa regio*  
nală, ci de performantele antet- 
rioare. I

Arbitrul iugoslav Ivan Snofi 
(Zagreb) va conduce cele trei pâr4 
Ude. jrf

it
BUDAPESTA 4 (prin telefon}.-*  

Echipa masculină de handbal a <wj 
rașului Budapesta, o veritabilul 
selecționată a R. P. Ungare, s-as 
pregătit intens în ultimele ziled 
în vederea turneului ce-1 între-' 
prinde în R. P. R. In ultimul! 
meci, selecționata a jucat cu Cse-» 
pali Vasas — prima clasată în: 
campionatul maghiar — și a fost în
vinsă ou 12-11 (7-8). In acest meci 
reprezentativa maghiară a aliniat 
următorul lot de jucători, care vai 
face probabil deplasarea ta R. P. R-î 
Juhasz, Poczok, Penc2i, Bolto, Sone, 
Magyar, Tiki.Ramocza, Megyerl, 
Keller, Szabo — rezerve : Horvaths 
Ujvari și Bagyin. Antrenorul fotur 
iui este Doboș Imre,



Competiții... Concursuri...
A Il-a EDIȚIE A COMPETIȚ1EJ 
CICLISTE „CURSA MUNȚILOR"

Intre 15 și 22 iui ie, asociația 
Dinamo organizează a doua edi
ție a competiției de fond „Cursa 
Munților", una din cele mai dure 
probe din ca’endarul intern. în
trecerea cuprinde 7 etape și 
de repaus, traseul totalizind 
km., dintre care 165 km. 
asfalt.

Iată traseul competiției;
Etapa I: București-Sinaia (Fur

nica)-Orașul Stalin = 170 km.
Etapa ll-a: Orașul Stalin—Fun. 

data (pe șoseaua Bran—Cîmpu- 
lung) și retur = 88 km.

Etapa IlI-a: Oiașul Stalin—Si
biu—Păltiniș = 174 km

Etapa IV a; Păltiniș—Cisnădie 
— Orașul Stalin=I76 km.

Etapa V-a: Orașul Stalin—Si
naia—Comarnic—Sinaia 
ea) —Orașul Stalin =

Etapa Vl-a: Circuit

o zi
1029
fără

(Furni- 
126 km. 
in împre-

Orașul Stalin— 
Rece—Predeal—

^1-1113116 Orașului Stalin, (de 17 
a.) care va fi acoperit de 6 

ori fotalizindu-se 102 km
Etapa VI l-a:

Rîșnov—Pîrîul 
București = 183 km

SAPTAM1NA GIMNASTICII
Două zile ne mai despart de 

«lata cînd cei mai buni tineri 
gimnaști din țara noastră sî vor 
întrece in campionatul republican 
de juniori, — care va avea loc 
In zilele de 7 și 8 iulie. Acest 
eveniment sportiv, deosebit d» 
Important în activitatea de gim
nastică, deschide șirul unor acțiuni 
si întreceri, pe care organizatorii 
le-au reunit în „Săptămîna gim
nasticii* *.

__________________________• TENIS. Din inițiativa comisiei 
regionale de tenis Oradea și cu spri
jinul comitetului regional C.F.S. 
respectiv, a început ieri la Oradea o 
competiție de tenis rezervată copiilor 
Intre 11 și 15 ani. „Cupa copiilor” 
reunește numeroase elemente tinere 
(băieți și fete) din diferite centre ale

, țării și ea va însemna fără îndoială 
un nimerit prilej de descoperire și 
recrutare de noi cadre tinere de va
loare în această ramură sportivă.

• POLO. Iată programul etapelor 
viitoare ale categ. A și B. CAT. A,
etapa din S iulie: Locomotiva Cluj — 
CC A; Energia Oradea — Dinamo 
București; etapa din 7 iulie: Știința 
Clu' — CCA; Locomotiva Cluj — 
Progresul București; etapa din 8 iu- 
JU; Locomotiva Cluj — Dinamo

Astfel, dupâ această competi
ție, tehnicienii din cadrul acestui 
■pert (antrenori, profesori de e- 
ducație fizică, arbitri) se vor ln- 
lîlni timp de patru zile, 10, 11, 12 
și 13 Iulie intr-o consfătuire meto
dică.

După discuțiile și propunerile 
care vor urma referatelor, consfă
tuirea va continua cu lecții prac
tice: gimnastica artistică pentru 
femef și gimnastici acrobatică 
pentru bâfbați.

Săptămîna gimnasticii va con
tinua cu campionatul pe echipe 
al R.P.R. (14—15 iulie) și va ti 
încheiată cu conferința comisiei 
centrale cWre va ține in zi'ele 
de 16—17 iulie.
ACTUALITĂȚI BASCHETBALIS. 

T1CE
• In cadrul fazei regionale a 

campionatului republican de bas
chet pentru juniori și junioare s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te: juniori: Dinamo Satu Mare— 
Voința Rădăuți 63—26, Tinărul 
Dinamovist Orașul Staiin—Voința 
Tg. Mureș 34—65. Voința Iași— 

Voința Piatra Neamț 42—34. Pro
gresul Roșiori—Energia (Flacăra) 
PIoești 55—52, Voința Arad — 
Progresul IMF Cluj 77—17, Voința 
Focșani—Energia (Constructorul)
Constanța 48—79, Progresul C. 
Lung Muscel — Știința Craiova 
52—48, T. D. Orașul Stalin—Vo
ința Tg. Mureș. 34—65. Voința 
iași—Voința P. Neamț 42—34, Di
namo Satu Mare—Voința Rădăuți 
63—26: junioare: Știința Tîrgo- 
»iște—Progresul Roșiori
Progresul Oradea —
gia Cluj 28—26, Voința
șotii — Energy (Constructorul) 
Constanța 21—20. Știința Crawa 
—Știința Cîmoulimg Muscel 36—35 
Progresul Sighet — Vointz C. I ung 
Moldovenesc 13—23. T D. Timi
șoara T. D. Deva 58—13

întrecerile pentru desemnarea 
fcelor mai bune echipe de juniori 
și junioare vor continua Intre 
8—45 iulie, cînd se vor discuta

42—18, 
Ener- 

Foc-

SPORT

I
 Biletele pentru jocurile interna

ționale de baschet R. P. Romînă—

R. P. Chineză care au loc astă- 
seară pe stadionul Republicii se 
pun în vînzare de astăzi dimineață 

I la casa specială din str. Aristide 
? Briand si după amiază la casele 
j stadionului Republicii (str. Haj- 

întrecerhe ceiei de a doua iaze 
inter-regionale (tur-retur). urmind 
ca intre 24—29 iulie să se dispute 
la Rimnicu Vîlcea finalele,

• Miine la ora 18 va avea loc 
la CCFS (strada Vasile Conta nr. 
16) ședința de analiză a turului 
campionatului republican mascu
lin și feminin.
DIN CAMPIONATUL CATEGO. 

RIEI B LA RUGBI...
In urma contestațiilor din cad-ui 

campionatului categoriei B la rug- 
bi și a ultimelor meciuri jucate, 
clasamentele celor două serii au 

.căpătat următoarea înfățișare:
SERIA I 

X. Energia M-I-C. Bu°
9 9 1» 95: 22 ZS

2. Progresul F.B. 9 6 2 1 118: 18 S3
3 Știința București 8 7 8 1 137: li Z2
4- Locomot. Buzău II 1
S. FL r. O. Stalin • • • «
«. Știința Galați 8 3 1 S
7. Știința laț] I 3 I S
8. Energia PIoești I 1 1 (
*. Energia C-ța » • » T
» Progresul Tecuci III!

53: 51 ZI
39: 23 19
TI: 79 19
57: 37 14
17: 78 13
• IW 11

li: 173 11

9 7 1 2 «9'J9 25 
B IȚII LJ9-» Z2 
c. 1791
U >414

9 3 14
• 314
9 2 2 9

Sibiu
9 13 4
7 13 3
8 9 2 9

Ene-g’a Lupeni
cu

32:78 13

9:11 19
9l

19.
Locomot Tim.
Voința Cluj

In seria a II-a _ 
a terminat îa egalitate (3-3) 
Progf --------- -----------
restan __ _ _  ___
au fost antfnale pentru la toamnă.>st am’inale pentru la toamna uîntre (foflrwnafții t8Ii

Pe arena de popice „Dinamo' veftn îșfejnaf.'^ste Aletantfru St<Pe arena de popice „__ ___
din Craiova a avut loc de curind 
finala campionatului de popice al 
asociației Voința. La acest concurs 
s-au prezentat echipele campioane 
de zonă Voința Tg. Mureș. Voin. 
ța București și Voința Arad.

Maestrul sportului Ion Micoroiu 
(Arad) s-a dovedit din «ou a fi 
cel mai bun popicar al asociației 
Voința. Iată rezultatele înregis. 
trate: Voința Tg Mureș—Voința 
Arad 5399 p.d. — 5293 p.d.. Vo
ința Tg. Mureș—Voința București 
5223—5402 p.d.. Voința Arad—Vo
ința București 5263—5174 p.d. In 
clasamentul general, locul I 
a fost ocuoat de Voința Tg. Mu
reș cu 10622 p.d.; 2. Voința Bucu. 
resti 10574 p.d.; 3. Arad 10556 
p.d. La individual locul 1 I. Mico
roiu (Arad) în medie 800 p d., iar 
la fete Junger (Arad) în medie 
358.5 p.d

ACTIVITATEA LA BOX
întrecerile de box ale Asocia

ției sportive Locomotiva s-au în
cheiat. La capătul unor dîrze în
treceri desfășurate pe ringul de 
pe stadionul Giulești. au devenit 
campionii asociației pe anul 1956, 
următorii pugiliști :

Muscă: Saul Avram (Tim). 
Cocoș: P. Panait (C-ța). Pată: 
Cezar Popoacă (Br). S-ușoară- 
M. Spătaru (Tim). l'șoară: I. 
Ailenei (Buc). S-mijlocie; St. Co- 
jan (Gal). Mijlocie uș.: C. Stă
nescu (Buc). Mijlocie: I Bv’^a 
(Br). Semigrea: Al. Ghiță (PI). 
Grea: Gh. Celea (Tim).

ORADEA. întrecerile de juniori 
contînd pentru Cupa Sfatului 
Popular au scos în evidentă o 
serie de tinere elemente valoroa
sa ea : I. Andreaș. Bela Domotor,
T. Beteg, I Iriza. Emeric Bagosi. 
N Mocsar.

LA ZI
București; Flamura roșie Timișoara — 
Progresul Tg. Mureș; etapa din 9 iu
lie: Energia Oradea — CC A; Știința 
Cluj — Progresul București; catego
ria. B (etapa din 8 iulie) seria I: Me
talul (Energia) Cluj — Voința Timi
șoara; Locomotiva Timișoara — Fla
mura roșie Lugoj: Știința Timișoara 
— Voința Oradea. Seria n: Știința 
București — Energia Constructorul 
București; Voința București — Fla
mura roșie Cluj. Voința Tg. Mureș 
«tă.

BOX. Astă-seară, începînd de 
la ora 19.30, se desfășoară, în 
cadrul „Cupei Sfatului Popular", 
o nouă reuniune de box. Ea va 
avea Ioc pe terenul Voința din 
calea Dorobanți nr. 60 și va cu
prinde 14 meciuri.

POPICE. Sîmbătă șî duminică 
va avea loc la PIoești întîlnirea de 
popice dintre selecționata orașului 
București și Energia Flacăra PIo
ești (campioană R.P.R. pe anul 
1955).

In grădina lejtrutui <ie vară 
s-a disputat Întîlnirea de box 
Voința ’ Oradea — Energia Metalul 
Reșița. Gazdele au ciștigat cu 
12—6. Rezultate tehnice. Muscă : 
Gh. Predescu (O) b. p. V. Pleș 
(R). Cocoș: O Pleș (R) b. p. St. 
Piedl (O), /hwtfr S. Bătteamj <R) 
nul cu I. Nyri (O). G. llie (O) 
b. p. V. Mandreș (R). S-ușoară: 
i. Krecht (O) nul cu I. Goldera- 
berg (R). L'șoară; N. Mocsar (O)

p. I. Gherghina (R). I. Ghinea 
dese. G. Gui (R). S-mljlotie t 
Brînzeanu (R) b. p. C. Caron- 
(O). M'jiocie aș: N. Der.cs (O) 

p. L. Kakucsi (O). (I. Gkeșa,
>.

REZULTATE 
IN

b. 
b. 
N. 
fi! 
h .

PUȚINE REZULTATE SATIS. 
FĂCĂTOARE IN CONCURSUL 

REPUBLICAN DE
CVADRLATLON

In probele de tir și natație din 
cadrul concursului de cvadriatlon 
sja înregistrat rezultate s’abe, 
mai cu seamă din partea cunoscu. 
ți’or pentatloaiști V. Manciu. V. 
Teodor eseu. D Popescu, C. Vena, 
etc. componenti ai lotului repre
zentativ. Punctajul modest de la 
tir obținut de tinerii pa.'ticipari'.i 
din Cluj. Sibiu, etc, nu ne sur. 
prinde intrucît știm că ei au a. 
vut cu această ocazie pentru prima 
dată posibilitatea să intre în con
tact cu țintele mișcătoare de pistol 
viteză. In schimb, rezultatele sta. 
bilite de Teodorescu (177 p ), 
Manciu (176 p). Vena (175 p), 
D. Popescu (173 p.) sînt pe cit de 
s’abe. pe atît de Îngrijorătoare. A- 
ce'ași lucru se poate spune despre 

'inr°gjst^tî la natație de 
■"“intatloniști. 

------- ---- -____... fotului singu- 
atinut pasul cu ultimeleU. ___ 1L Vrnj.

. , . . --------------Itoe.
nescu, clasat de altfel după trei 
probe ne primul loc la o aprec:a. 
bilă diferență de puncte. Se cuvine 
să apreciem de asemenea ca pozi. 
tîve rezu'tatele înregistrate de 
Dumitru Țintea si Radu Iorgulescu 
care au reușit să întreacă pe con. 
sacrațî și totodată să stabilească 
unele recorduri personale la tir 
și natațje.

Concurenții provinciali nu figu. 
rează în prima parte a clasamen
tului pe trei probe și aceasta în 
special din cauza „trialului" de la 
proba de pistol viteză, căruia nu
i.au  putut face față cu cunoștințele 
și pregătirea lor. In celelalte două 
probe — resoectiv. scrimă și na
tație — provincialii s-au descurcat 
destul de bine, luptînd aproape de 
la egal cu specialiștii bucureșteni.

Iată cele mai bune rezultate ob
ținute la tir și natație, precum șl 
primii trei clasați după trei probe;, 
TIR: 1. R Iorgulescu (Dinamo) 
840 p. (187 p.), 2. D Țintea (Pro. 
greșul) 820 p. (186 p.), 3. A. 
Stoenescu (C.C.A.) 800 p (185 
p.): NATAȚIE: 1. D. lonescu 
(C.C.A.) 4:18.2 (905 p.) 2. A. Stoe. 
nescu (C.C.A.) 4:18,3 (905 p ), 3. 
D. Țintea (Progresul) 4:22.4 (885 
p); CLASAMENT TREI PROBE:
1. A. Stoenescu 2705 p., 2. D. 
Țirtea 2510 p., 3. R. Iorgulescu 
2490 p.
CAMPIONATELE CATEGORIEI 

A și B DE POLO PE APA 
Categoria A

Progresul Tg. Mureș — 
3—5 (1—2).

Au marcat Hospodar 2, Marchi- 
țiu. Novac. Nagy de la învin
gători și Meder, Bordi. Simon.de 
la învinși. Arbitrul V. Daroczi 
a condus echipele: C.C.A. : 
Deutsch, Patrichi. Hospodar, Nagy, 
Iosim. Novac. Marchițiu.

PROGRESUL TG. MUREȘ : 
Deac. Nașca, Meder. Simon, 
Bordi. Retegy, Vereș 
Flamura roșie Timișoara — Di

namo București 3—6 (2—4) 
Au înscris Cociuban 2. Zahan

2. Hegyessi, Oantă (Dinamo), 
Stănescu 2, Gavrilă (FI. roșie). 
I. Frîncu a arbitrat următoarele

C.C.A.

I. Frîncu a 
formații :

DINAMO :
Zahan, Kelemefl, Cociuban, 
gyessi. Ruiinski

FL. ROSIE : Molnar, Weinreich, 
Gavrilă, Stănescu. Papa, Man. 
I aszlo
Energia Constructorul Oradea — 

Locomotiva Cluj 4—2 (3—2) 
Au marcat pentru învingători :

Szabo 2, Andrasi, Csordas iar

Marinescu, Oantă, 
He-

Szabo 2, Andrasi, Csordas 
nentru învinși Bogdan 2. 
Enerria Constructorul Oradea — 

Știința Cluj 3—3 (1—2) 
Categoria B.

Flamura roșie Cluj — Știin
ța București 0—8 (0—4); Voin
ța Timisoara — Știința Timișoara
5—3 (4—0); Locomotiva Timi
șoara — Energia Meta’ul Cluj 

Elasuira. rusie Lite 
goj — Voința Oradea 0—4 (0-2).

Echipa feminină de atletism a R. P. Romine def Hind pe stadionul
Vome'o din Neapole. (Foto R. V1LARA)

Meciul atletic de la Neapole, văzut 
de coaentatorii italieni

întîlnirea triunghiulară de atle
tism dintre echipele feminine aie 
Cehoslovacie:—Italiei și Rominiei 
a stat în centrul atenției ziare
lor italiene Iată dieva spicuiri 
din presă, spicuiri privind mai 
mult pe atletele noastre:

CORRIERE Dl NAPOLI sub 
titlul: „Pe stadionul V«unero s-a 
vorbit despre Melbourne... Ceho
slovacele și romîncete pe urniele 
sovieticelor"... scrie: „IntîlnL
rea Cehoslovacia—Italia—Rojwinia 
a fost unul dintre cele mai com
plete concursuri feminine pe care 
le-am văzut in ultimul timp. Din
tre oaspete merită să fie relevată 
in mod special tînăra Balaș, ca
re în mod sigur va ajunge în fi
nala olimpici aspirind chiar la 
recordul lumii...*

IL GIORNALE: „Romincele au 
fost învinsele de la Vomero. Ele 
se întorc insă acasă mulțumite 
de a fi realizat, ca șl italiencele, 
două recorduri valoroase prin 
străduințele Anei Roth și Liei 
Manoliu. La lungima, la ultima 
săritură, cehoslovaca Svozilova a 
oprit cu 5,95 m- victoria grațioa
sei romînce Ingeborg Knobloch, 
care pînă în acel moment avea 
cel mai bun rezultat-.” (N.N. 
5,76 m., la 4 cm. de record).

ROMA (apare la Neapole): „I-a 
lipsit numai un „suflu**  romîncei 
Balaș pentru a stabili un nou re
cord mondial... Italia a învins 
Romlnia, a cărei națională pe 
tărîm atletic nu este în nici un 
caz printre ultimele. Romînia și-a 
îmbunătățit două recorduri, iar 
un record mondial •— am spus 
un record mondial — a f°st cit 
pe-aci să fie sfărimat. De patru 
ani Napoli n-a mai văzut un a- 
semenea concurs internațional. 
Acesta ne-a plăcut, fiind Intru to
tul reușit. Ana Roth și-a între
cut de două ori recordul la arun
carea greutății. Este o atletă puțin 
cam rigidă, dar puternică șl meti
culoasă. Rozkosna, Knobloch șt 
Svozilova au luptat pentru vic
torie numai pe cîțiva centimetri- 
A ciștigat Svozilova in ultimi 
săritură, cu un nou record ce o- 
slovac. La disc scena a fost do
minată de Mertova și Manoliu. 
Săritura in înălțime a fost una 
dintre probele cele mai așteptate 
de toți. Alături de Paternoster și 
Mcdrachova este înalta atleta 
romînă lolanda Balaș, săritoare 
de 1,71 m. care urmărește cu 
perseverentă recordul mondial.

Comunicat
Direcț a Institutului de Cul

tură Fizică pune in vedere ab- 
solvenrilor Institutului, seria 
1956, să se prezinte de urgență 
la secretariatul Institutului pen
tru a ridica ordinele de repar
tizare în producție.

Repartiți le se eliberează 
pînă la data de 10 iulie a. c.

Secretariatul lucrează zilnic 
între orele 8—14.

A fost alcătuit Birou! CciRisiei 
Centrale de haltere

In ședința de marți 3 iulie a 
fost alcătuit după cum urmează 
biroul comisiei centrale de hal
tere: Președinte, Nieolae Popescu, 
Vice președinți Ion Niculescu, Gri. 
gore Vasile și Ion Păușan, secre
tar: Achim Ștefan. Presă și pro
pagandă: Ion Ochsenîeld, Com. 
petiții și c'asificări : Gheor-
ghe Piticaru; Colegiul de arbitri : 
Gheorghe Apostol; Co’egiul de an
trenori : Alexandru Cosma; tnem- 

, bri : Avram Gross și Valeriu 
sturzi'

Romtuca a trecut cu ușurință 
IM și 1,67 m. in timp ce Modra. 
chova a urmărit-o cu d'ficultate. 
Balaș a trecut din prima sări
tură 1,70 m. răminind singură în 
concurs. Este o t*n  ște solemnă... 
Romrnca atacă recordul mondial, 
dar acesta îi rezistă de trei ori... 
„Greaî event**  (N.N. in engleză, 
sinonim cu marele event., adică, 
locui intii in concurs și recordul 
mondial) de la Vomero a eșuat. 
Păcat, lolanda l-ar fi meritat cu 
prisosință...“

IL GIORNALE: sub titlul „Pe 
marginea triunghiularului de la 
Vomero ...Un „mondial" nereușit, 
dar toată lumea mulțumită la sfîr- 
șit“ scrie— „lolanda Balaș a cerut 
și a obținut ca ștacheta să-î fie ri
dicată la 1,75 in.; rămăsese singură 
in probă. Atunci soarele lumina tri
bunele cu ultimele-î raze. Și cînd 
lolanda a traversat acea fîșie de 
raze, cei 5.000 de spectatori au vă
zut, într-o fracțiune de secundă, o 
apariție stranie, care se rupe de pă- 
rnînt și se înalță parcă voind să 
zboare. Ca întotdeauna, picioarele 
ei s-au mișcat rapid și au forfecat 
deasupra ștachete'. Dar corpul a 
rămas mai jos. A repetat, și, de 
astă dată s-a părut că a și executat 
marele salt care o va încununa re
cordmană a lumii, prima femeie 
care a reușit să treacă o atit de ex
cepțională înălțime. Păcat! Ca o 
suflare ștacheta a început să tre
mure și a căzut. Dar aplauzele fre
netice au răsplătit din plin efortul 
atletei. Publicul nagolitan. cu ini
ma sa mare, se familiarizase cu 
blonda romîncă. Cu voce puternică, 
publicul scanda numele său și ii 
dădea curaj. De acum, erau două 
preferate: Paola (NN cea mai va
loroasă atletă italiană, Paola Pa
ternoster) și loli. Și alături de ele, 
alte cîteva tot atit de simpatizate. 
Cum poți uita numele Anei Roth, cea 
care a dominat atit de puternic arun
carea greutății; precum și numele 
Zatopkovei, Mertovei, Liei Manoliu, 
și... Giusepinei Leone? Toată lu
mea a părăsit — seara t rziu — 
stadionul Vomero, pe deplin feri
cită. Spectatorii pentru o după-a- 
miază de neuitat, cehoslovacele 
pentru victoriile lor, iar romîncele 
și italiencele pentru cele două re
corduri naționale stabilite cu a- 
ceastă ocazie".

Anunț
Se aduce ia cuncșîința celor 

interesați că examenul de ad
mitere ia Institutul de Cultură 
Fizică din București, se ține 
între 15 și 25 august 1956.

înscrierile se fac între 11 iu
lie și 10 august 1956.

Pentru înscriere, candidații 
trebuie să prezinte actele spe

cificate în „Gazeta invățămîn. 
tului**  din 8 și 15 iunie 1956, 
cu privire la examenul de ad
mitere. Programa materiilor 
examenului de admitere se 
poate consulta:

— anatomia, fiziologia st 
probele practice la comitetele 
C.F.S. regionale și orășenești,

— limba rusă, ele. in , Ga
zeta învățămintului" din 8 sau 
15 iunie 1956,

Examenul medical se va ține > 
Intre 10 și 15 august și nu 
vor fi primiți cei care nu au 
trecut acest examen.

Informații suplimentare se 
vor cere Secretariatului Insti
tutului de Cuiîură Fizică din 
str.. Maior Ene . nr. 12, raion 
Lenin, Bucnrești, < între orele

Simon.de


Învățăminte după Jocurile Oliwiee de călărie 
de la Stockholm POTrAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Nu vom irosi prea multă cer
neală pentru a prezenta învăță
mintele care trebuie trase în le
gătură cu participarea sportivilor 
noștri la Jocurile Olimpice de că
lărie de la Stockholm. In răgazul 
tare a trecut de la terminarea a- 
cestor întreceri s-au purtat nume
roase discuții iar concluziile, cel 
puț it; acelea care privesc proble
mele esențiale, sînt clare. Dacă la 
dresaj această primă evoluție in
tr-un concurs internațional de mare 
valoare s-a arătat promițătoare, 
îngăduindu-ne să sperăm că prin 
tăpătarea unui standard internațio
nal reprezentanții noștri au posi
bilități și calități să meargă îna
inte, in schimb, la proba completă 
situația este cu totul diferită.

Cauzele rezultatelor slabe reali
zate la această probă se datoresc 
intîi și întîi unei concepții nesa
tisfăcătoare, vorbind de o concepție 
modernă, în pregătire. Chiar dacă
6-au  folosit unele mijloace bune, 
metoda în ansamblul ei a fost de
parte de aceea de care fac uz ia 
această dificilă probă concurență 
din alte țări. Din discuțiile pe care 
le-am purtat cu specialiștii și an
trenorii din acele țări am aflat că 
metoda de pregătire a calului pen-

Inaintea concursuhii republican 
ile călărie din Capitală

Iubitorii sportului călare vot 
avea prilejul să-i vadă d>n nou 
la lucru cu începere de mîine pc 
cei mai buni călăreți ai noștri, 
inclusiv pe cei care au luat par
te la Jocurile Olimpice. La fel 
de plăcută va fi pentru specta
tori revederea frumoasei baze hi
pice situată în parcul „Gh. Gheor
ghiu Dej" unde se va desfășura 
concursul. După întrecerea de ia 
Pioești, în care majoritate^ pro
belor au fost deosebit de dispu
tate, concursul de la București 
va constitui un nou examen atît 
pentru concurenți, cît și pentru 
organizatori și, în aceiași timp, 
o „repetiție generală" înaintea 
concursului internaț'onal ce va 
avea loc anul acesta în Capitală.

Așa cum ne-au arătat ultimele 
întreceri, lupta pe echipe se va 
da între puternicele formații 
C.C.A., Dinamo București și Di
namo Pioești. Aceasta mu în
seamnă însă că tinerii călăreți ai 
asociației Recolta și cei de la 
colectivele Victoria, care ne-au 
obișnuit pînă acum cu multe sur
prize nu vor avea și ei de spus 
un cuvînt în acest concurs 1

Programul celor trei zile de 
concurs cuprinde o serie de probe 
interesante dintre care subliniem 
parcursul de cupluri, proba de 
vînătoare grea, dresaj „C“ și pro
ba de ștafetă, la care iau parțe 
echipe formate din 3 călăreți. 
Programul zilei de mîine, care va 
începe la ora 9, cuprinde o probă 
combinată, dresaj categoria „I", 
proba de obstacole categoria „1“ 
și proba de șase bare.

INFORMATA

Programul concursului nr. 27 
din 8 iulie cuprinde 10 meciuri din 
categ. C de fotbal și 2 din cam
pionatul R. P. U. Cu toate că în 
categ. C există 4 serii, totuși, în 
program sînt cuprinse numai me
ciuri din seriile II și III. pentru 
motivul câ în celelalte două serii 
tund s-a terminat. Aceasta este 
de altfel ultima etapă din tur pen
tru campionatul categoriei C de 
fotbal.

Primele două meciuri din pro
gram : Fi. roșie Cluj — Minerul 
(E) JJaia Mare și Metalul (E) 
Sinaia — Dinamo Pitești sînt pe 
drept cuvînt echilibrate, mai ales 
dacă ținem cont de poziția lor în 
clasament (III—I în seria 3 și 
respectiv V—VI în seria 2).

Afară de acestea două, de la 
meciul V și pînă la VIII (inclusiv) 
absolut toate întîlnirile au o carac
teristică și mai interesantă și a- 
nume: sînt programate întîlniri în 
care echipele slabe joacă acasă cu 
echipele tari (unele char fruntașe 
ale clasamentului. Ex. Metalul 
(E) 131 — Locomotiva Galați).

Sînt trei meciuri îh program 
asupra cărora se poate spune că 

tru această întrecere, care cere e- 
forturi mari și mai ales rezistență, 
sînt asemănătoare, identice chiar în 
multe privințe, cu cele întrebuin
țate de maratoniști, sau în gene
ral, de atleții care aleargă la pro
bele de fond. Ori, antrenorii și 
sportivii noștri nu sînt la curent cu 
ele, ba mai mult, în timpul pregă
tirilor pentru J. O., mulți au fost 
împotriva eforturilor maxime. In 
orice caz, este necesar să se înțe
leagă că principiul eforturilor ma
xime este valabil și m această dis
ciplină; insuficienta pregătire a 
cailor îi face să ajungă la obsta
cole complet epuizați și în loc să 
le treacă... să pună capul pe ele.

Problema tacticii călăreților noș
tri în această probă este și ea dis
cutabilă. Ploaia căzută în timpul 
nopții și apoi în timpul concursu
lui, a îngreunat eno~m traseul, in
cit urmărirea obținerii bonificației 
la steeple a fost cea mai gravă 
eroare, de îrrtetă ce adversarii 
noștri mai bine pregătiți și-au 
menajat aci caii ca de altfel și pe 
drumurile mai ușoare de trap, unde 
pe porțiunile desfundate au descă
lecat pentru a-și ajuta astfel calul. 
Călăreții noștri au gonit și.„ nici 
antrenorii și nici sportivii n-au 
sezisat că tactica „construită" în 
discuțiile duse în satul olimpic 
fusese complet răsturnată de vre
me. Vechiul nostru proverb „urefe 
nu-i cap vai de picioare" se potri
vește de minune în această situa
ție. Credem de asemenea că în ge
neral călăreții noștri trebuie să 
depună serioase eforturi pentru ri
dicarea nivelului lor de cunoștințe, 
indiferent din ce domeniu, lucru 
care se cere în fond oricărui sportiv.

O chestiune foarte importantă 
este cea a relațiilor dintre călăreț 
și cal. Am văzut foarte mulți par
ticipant la Jocurile Olimpice și 
dmtne cei niai’ buni, la prvba com
plet#, cît și la cea de obstacole, 
care încălecau fără pinteni și fără 
cravașa. Iar caii dresați pentru a- 
ceastă probă și nu goniți fără nici 
un rost își ascultau, conducătorul, 
îi ajutau chiar. Calul, animal inte
ligent, poate și trebuie să fie dre
sat pentru întreceri folosind tocmai 
grija, atenția și nu alte metode 
care nu dau rezultate.

Cu toate că mi am luat parte la 
întrecerile de obstacole credem că 
este necesar să spunem cîteva cu
vinte și despre acestea. Nivelul 
la care s-a concurat a depășit va
loarea întrecerilor anterioare, per
formanțele valoroase fiind realizate 
tocmai de călăreții care, au cai 
dresați — așa cum am arătat și 
mai înainte — pentru această pro
bă. Tehnica nu se poate spune că 
a evoluat prea mult, diar în schimb 
există o înțelegere deplină între 
cal și călăreț.

Rămîne de discutat dacă caii pe 
cane îi au călăreții noștri fruntași 
au calități suficiente pentru a fi 
prezentați în întrecerile interna
ționale. Specialiștii noștri n-au a- 
juns încă la o concluzie din acest 
punct de vedere, dar noi socotim 
că și această problemă trebuie dis
cutată cu toată seriozitatea.

T. VORNICU

©onosport
nu există „păreri împărțite" și a- 
nume:

Dinamo Tg. Mureș — Recolta 
Cărei, Progresul Corabia—Flamu
ra roșie Bere Rahova și Metalul 
Oradea—Constructorul (E) Turda. 
Un „2“ la unul dintre aceste trei 
meciuri ar răsturna multe calcule.

Programul se încheie cu două 
meciuri din campionatul R. P. U_: 
Tatabamya—Dorogi Banyasz și 
Salgotarjani Banyasz — Houved 
Bp. Aici ne vin în ajutor rezul
tatele obținute de echipele respec
tive în tur (deoarece întîlnirile de 
mai sus aparțin returului campio
natului maghiar de fotbal). Ast
fel, în tur Tatabanya, jucînd la 
Dorog a cedat în fata adversarilor 
lor din această duminică la scorul 
de 2—3.

Juclnd la Budapesta cu puterni
ca formație Honved, Salgotarjani 
Banyasz a cedat la un scor destul 
de mic 1—2.

De data aceasta, și la primul, și 
la al doilea meci, s-ar părea că 
este mai dificil de dat tin pronos
tic, dacă ținem cont că rolurile 
echipelor sî»t inversate față de 
jdttrHe din tuf.

FOTBALIȘTII ROMINI PESTE HOTARE
PATRU ECHIPE IN TURNEU...

Este vorba de Progresul Ora
dea, Flamura roșie Arad, Energia 
Minerul Petroșani și Locomotiva 
București. Dintre ele, prima — 
Progresul — a și plecat alaltăieri 
în R. P. Polonă, unde la 8,12 și 
15 iulie urmează să susțină trei 
întîlniri în compania unor forma
ții poloneze fruntașe.

Celelalte trei echipe se pregă
tesc să plece și ele. După aim 
am mai anunțat. Flamura roșie A- 
rad va juca în R. P. Ungară (la 
7 iulie, la Budapesta, cu o com
binată Voros Lobogo) și tn R- P. 
Polonă (15 iulie. 1a Varșovia, cu 
Gwardia și 18 iulie, la Budlova- 
ny); Energia Minerul Petroșani 
în R. P Ungară (între 7 și 17 
iulie, la Szombafhely și Salgotar- 
jan). iar Locomotiva București în 
R. Cehoslovacă (două jocuri, între 
10 și 17 iulie).
OASPEȚI DE PESTE HOTARE

La sfirșitul lunii iulie și In 
august vor juca in țară cîteva 
chipe străine. Programul este ur
mă tonii:

26 iulie. Timișoara: Știința—lo
chia Gdansk (R. P. Polonă).

28 iulie. Orașul Stalin: Dtnamo 
—Gwardia Varșovia (R. P. Polo- 
nă).

29 iulie. Petroșani: Energia Mi
nerul—F.- C. Liegeoise (Belgia).

29 Mie, Constanța : Locomotiva 
București—Lechia Gdansk.

2 august. Ploețti: Energia ITa> 
căra—Gwardia Varșovia.

2 august. București: Dinamo — 
F. C. Liegeoise.

5 august, Orașul Stalin: Dina
mo — Tatran Preșov (R. Ceho
slovacă).

9 august, Petroșani: Energia 
Minerul— Minâor Kendjalj (Bulga
ria).

9 august. Arad: FI. roșie — Ta
tran Preșov.

12 august, Lupeni: Energia Mi
nerul—Minte*  Kenrljali. ..

O PALMA!-.
In afara celor relatate în zia

rul nostru de marți, meciul Ști
ința București — Progresul Foc
șani (0—0) disputat duminică a 
prilejuit și altfel de constatări. 
Acestea sînt foarte puțin îmbu
curătoare pentru că privesc com
portarea jucătorilor Științei nu 
față de adversari, ci fată de ei 
înșiși.

Dar iată ce s a întîmplal: în 
min. 13, la un atzc al Științei, 
Dănciulescu, extrema stingă a 
studenților, unul d'ntre cei mai 
buni jucători, avea mingea și se 
îndrepta spre poarta oaspeților. 
Interul stînga Sardu, arlat într o 
poziție mai bună de șut, îi cere 
mingea. Aflat în plină viteză, 
Dănciulescu greșește și trimite 
balonul la un adversar. Sardu, 
enervat, se repede la Dănciulescu 
și îi trage o palmă. Evident, ex
tremul stînga a greșit pasa dar 
și ntai mult a greșit Sardu. pen
tru că nu astfel trebuie să se 
ccmporte între ei jucătorii unei 
echipe. Gestul jucătorului Sardu 
este condamnabil șl se impune 
sancționat de colectiv.

23 august, Constanța: Locomo- 
tiva—țUdarajk Stalin (R. P. Bul
garia).

NOTE, ȘTIRI, REZULTATE...
O PARTICIPARE DE PRESTIGIU

Așadar, echipa Dinamo București participă — în calitate de 
campioană a țării — la grandioasa competiție denumită „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI". La startul acestei importante între
ceri sportive internaționale se vor prezenta în ediția de anul acesta 
echipele campioane din 21 de țări, ceea ce subliniază îndeajuns am
ploarea pe care o ia „CUPA CAMPIONILOR". Cele mai multe dintre 
echipele participante se bucură de o reputație mondială: Honved 
Budapesta, Real Madrid, Manchester United, Rangers Glasgow. 
Steaua Roșie Belgrad, Rapid Viena etc., în rîndurile lor activind 
fotbaliști cu faimă mondială în toată lumea (Puskas, Di Stefano, 
Beara, Wagner, Dienst etc.).

Succesul primei ediții a acestei competiții, jocurile de ridicată 
iactură, valoarea echipelor participante la ediția de anul acesta, 
ca și faptul că marea majoritate a federațiilor naționale de fotbal 
consideră participarea la competiția „CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI" ca o chestiune de mare prestigiu — arată că sarcina e- 
chipei noastre, Dinamo București, va fi foarte dificilă. Fot
baliștii dinamoviști, mai ales, care se numără printre cei mai buni, 
trebuie să-și dea toată silința pentru a depăși perioada de „eclipsă 
de formă" în care se află de cîtva timp, și printr-o participare mai 
conștientă și mai activă la antrenamente să-și revină la forma co
respunzătoare posibilităților și valorii lor, așa cum au făcut în
totdeauna în întîlnirile internaționale. In același timp însă. Direc
ția Fotbal din C.CF.S./CJ4. are datoria să sprijine eforturile echi
pei Dinamo și prin măsuri cate să ducă la întărirea muncii de 
instruire, să contribuie în mod eficient la o bună comoortare în 
.CUPA CAMPIONILOR EUROPENI".

Participarea la această competiție este o cinste pentru dinamo 
riști și ei trebuie să corespundă încrederii.

C.C.A.- SC MOTOR KARL
KARL MARXSTADT 4 (Prin 

telefon de la trimisul nostru). 
Cei 15.000 de spectatori care, cu 
tot timpul amenințător, au ținut 
să asiste la intiinirea dintre CCA 
și echipa locală SC Motor din 
prima categorie de fotbal a 
RJJ.G. au avut toate motivele 
să fie mulțumiți. Pe de o parte 
au văzut un meci de înaltă fac
tură, eu faze frumoase pe care 
le-au răsplătit, de altfel, cu re
petate aplauze, iar pe de altă 
parte, firește, i-a bucurat t aptul 
că echipa k>r, deșt supusă aproa
pe tot timpul unei presiuni foarte 
puternice (raport de cornere:
7—1 pentru CCA) a reușit totuși 
pînă la urmă să depășească ne
număratele situații grele pe care 
le-a avut în această întîlnire 
și să smulgă un rezultat de ega
litate.

In prima repriză C.C.A. a do
minat continuu, dar n-a fructi
ficat din cauza atacului care a 
jucat nervos Pe de altă parte.

JOC INTERNAȚIONAL
Echipa Voința Timișoara a sus

ținut duminică un joc amical la 
Hodmezâvasarhei în R.P. Undară, 
Fotbaliștii timișoreni au în*îlnit  
o selecționată a asociației Soar- 
tak formată din jucători ai co'ec- 
tivelor din Szentes. Mako. Sze
ged -Hodmezovasartiei. toate din 
campionatul regional. Partida — 
care s-a terminat la egalitate: 
1—I — a svut loc în cadrul u-

„Sportul popular” a ciștigat Cupa ziarelor
Luni s-a aeăiâșurat ultima etapă 

din cadrul competiției „Cupa zia
relor”, competiție care a contat în 
prima fază a Spartachiadei de 
vară. Rezultatele tehnice înregis
trate în această etapă sînt urmă
toarele: Sportul pop ular-S cinteza
Tineretului 7-1 (1-1). Scinteia-Di-. 
recția Presei 2-1 (0-1). Steagul 
Roșu-Romînia liberă 3-0 (forfait). 
Jocurile Apărarea Pat riei-In for
mația Bucur ești ului și El bre-Ager - 
pres au fost amînate. In ultima 
ședință a comisiei de organizare 
a competiției au fost omologate 
o serie de rezultate din etape’o 
anterioare și s-a decis rejucarea 
meciului Scînteia-Direcția Presei.

Oricare ar fi rezultatele meciu
rilor restante, echipa ziarului

MARXSTADT 1-1 (1-1) 
Motor s-a apărat foarte bine, er
metic, sa Ivind numeroase situații 
critice. In minutele 10 și 17, 
CCA a ratat două ocazii clare 
prin Tătaru, care a tras peste și 
alături de poartă Jocul a con
tinuat »ă se desfășoare în nota 
de superioritate a echipei C.C.A.; 
totuși cei care deschid scorul sînt 
localnicii. La unul din puținele 
contraatacuri, în min. 31, Muller 
trage prin surprindere de la circa 
25 m., mingea lovește bara jos 
și intră în gol. Egalarea se pro
duce peste două minute, datorită 
unei acțiuni pe centru a lui Tă
taru: 1—1.

CCA domină mai departe și 
păstrează inițiativa și după pau
ză. Jocul este și mai frumos, 
datorită și echipei locale care 
începe să contraatace mai des, 
foarte Iute și periculos. In min. 
54, Jugold are ocazie, dsr șutul 
de la 12 m. este apărat de Toma. 
CCA ratează o nouă ocazie în 
min. 63: Tătaru trage și golul 
este iminent, însă Lbffler inter
vine în ultima secundă, respin- 
gînd în corner. Finalul meciului 
se desfășoară în neta dominare 
a echipei CCA. care obține 4 
cornere, ratează alte 3 ocazii 
(Tătaru. Zavoda T, Alexandrescu). 
și are și o bar». Jn ultimul mi
nut, portarul Haake salvează 'a 
un șut de aproape al lui Ale
xandrescu.

Cei mai buni : Zăvodă II, Bone, 
Or.isie, Tătaru, portarul Haake, 
Loffler, Ohler și Junige.

CCA: Toma — Zavoda II. A- 
polzan, Ivănescu — Onisie, Bone
— Cacoveanu (min. 70 V. Mol
dovan), Constantin (min. 75 
Bukossy), Alexandrescu, Zavoda 
I, Tătaru.

SC MOTOR: Haake — Lăffler. 
Ohler, Junige — Loh, Ahnerț,
— Depski, Jugold, Muller. Schni- 
cke, Schache.

JACK BERARIU

nor manifestații cultural-sportive 
organizate cu prilejul Zilei Co
operației. (De la subredacția din 
1 imișoara).
ALTE REZULTATE DIN CUPA 

R.P.R.
Jimbolia : Energia Constructorul

— Energia Metalul Oțelul Roșu 
3—3 (0—1, 2—2).

FI roșie Botoșani—Locomotiva 
Pașcani 1—3 (1—0. 1—1, 1—3)
Recolta Podul Ilcaiei—Progresul 
Iași 5—2 (1—1) Energia Metalul 
Călan—Energia Metalul 108 1—4.

ULTIMA ETAPA 
IN CATEGORIA C.

Încheiat încă de Ia 10 iunie 
în seria I și a IV-a, turul cam
pionatului categoriei C continuă 
duminică (ultima etapă) în se
riile a II-a și a Hl-a. Partidele 
care se vor disputa sînt urmă
toarele :

Seria a II-a: Energia Metalul 
București —; Progresul Călărași, 
Energia Metalul^ Brăila — Ener
gia Metalul T&goviște. Energia 
Metalul Sinaia — Dinamo Pi
tești. Energia Constructorul Con
stanța — Flamura roșie Giurgiu, 
Progresul Corabia — Flamura ro
șie Berc Rahova București. lo
comotiva M.C.F. București. — 
Energia Metalul Constanta

Seria a 141-a: Dinamo Tg. Mu
reș — Recolta Cărei, Energia Me
talul Oradea — Energia Construc
torul Turda, Flamura roșie Cluj
— Energia Minerul Baia Mare, 
Recolta Avîntul Sighet — Pro
gresul Turda. Recolta Avîntul 
Toplița — Energia Flacăra 7, 
Flamura roșie Sf. Gheorghe
l ocomotiva Oradea. ,

Sportul popular nu mai poate 
pierde locul întH, fiind astfel câș
tigătoarea competiției ..Cupa zia
relor”-
Clasamentul se prezintă astfel:
1. Sportul popular 9 8 1 0 41:10 17 
X Direcția Presei 8 7 0 1 18:10 14 
X Apărarea Patriei 8 811 35:12 13
4. Inform. Bue. 8 6 0 2 25:11 12
5. Steagul Roșu 
€. Scinteia
7. Agerpres
8. JEțomînia liberă
9. Elore

9 4 0 5 15:19 
7 2 2 3 12:17 
8.1 2 5 16:31 
II J 6 4:24
7 10 6 10:22

8
8
4
3
2

10. Scînteia Tineretului
A 8 0 1 7 7:29 1



Astă-seară pe stadionul Republicii
Reprezentativele de baschet ale R. P. Romine 

intîlnesc echipele R. P. Chineze

Recordul mondial la suliță a rămas... doar 6 zile In Finlanda
Polonezul Ianuș Sidlo este noul recordman al lumii

Astă-seară echipele reprezenta
tive — feminină fi masculină — de 
baschet ale Republicii Populare 
Chineze se vor alinia — pe stadio
nul Republicii — pentru ultima 
oară în fața spectatorilor romîni, 
după' turneul întreprins la noi. Ele 
vor susține în compania echipelor 
noastre reprezentative cele mai im
portante jocuri dintre cele Ia care 
au participat în țara noastră.

Intilnlrile R. P. Romină—R.P. 
Chineză pot fi considerate la ora 
actuală, ca întreceri de primul or
din. Atit echipele feminine cit — 
mai ales cele masculine au ajuns 
Ia o valoare superioară și ele an 
un prestigiu bine stabilit în bas
chetul internațional. Interesant este 
că, însuți stilul celor patru repre- 
zentantive se apropie — imbinînd 
acțiunile de spectacol cu cele de 
viteză fi torță. Iată motivele care 
ne fac să credem că în seara a- 
ceasta sportivii bucureșteni nu vor 
avea de regretat dacă vor fi pre- 
zenți în tribunele stadionului Re
publicii. De altfel, marele succes 
propagandistic pe care l-au obținut 
echipele chineze in turneul lor stat 
o recomandare în piua. La Tg. Mu

A iiwepBt taruetri internaționl 
fa baschet fa ia Șefia

SOFIA i (prut telefon de la co
respondentul noefru). — Astăzi 
(n. r. ieri) a început la Sofia tur
neul internațional de baschet al 
prieteniei, organizat de asociația 
Cerveno Zname, la oare participă 
echipele masculine: Progresul Bu
curești, Partizan Belgrad și Dina
mo, Udarnik, Akademik și Cerveno 
Zname din Sofia.

In primul meci s-au îratilnit echi
pele Progresul București și Udar- 
nik Sofia. Mai bine pregătiți și 
cu aruncări mai precise la coș atit 
din acțiuni dt și din lovituri de pe
deapsă, jucătorii bulgari, au cu
cerit victoria cu scorul de 67-54 
(37-31). La Început jocul s-a men
ținut egal, Insă mai frzru, jucăto
rii bucureșteni dau semne de o- 
boseală și permit gazdelor să ter
mine Învingătoare.

Progresul > jucat In următoarea 
formație, in paranteză fiind trecut 
numărul de puncte realizat de fie
care jucător : Voroneanu (11). Re- 
tegv (6). Niculescu (6), Radar (3), 
Zoizon (4). Stamateseu (10), I. Si- 
mion (3), Porceacu (11). Udarnik: 
Sfetkov, Pisarev, Djondjorw, Vla
dimirov, Voinov, Popov, Barșovski. 
Au arbitrat Muncian (fug ) ei Ova
nesov (Bulg.).

Celelalte rezultate: Cerveno Zna- 
me-Dinamo 66-58 (33-30) La ora 
c'nd telefonez scorul înttlnirii 
Partizan Belgrad-Akademik Sofia 
este de 12-12.

Joi se dispută următoarele me
ciuri: Akademik-Carveno Zname; 
Partizan Belgrad-Pnogresrit Bums-- 
resti; Udamiic-Dinemo

TOMA HRISTOV

V’zita h fan noastră 
a unni pup de activiști 
ai C.C.S. din R. P. Un?ară

La invitația Consiliului Centrat 
al Sindicatelor din R.P.R., luni sea
ra a sosit in Cănită li un grup de 
activiști ai Consiliulu' Central al 
Sindicatelor din R.P. Ungară: Ti
bor Kiss, responsabilul secției sport, 
Sandor Cserenyi, responsabil ooli
tic al secției sport si Gezn Toții, 
șef adjunct al secției odihnă.

Activiștii sindicali din R.P Un
gară vor face în țara noastră un 
schimb de experiență in problemele 
sportului și organizării odihnei. 
(Agerpres).

F. Costea a luat confacerea 
in turneul fa șah fa la Bușteni
Astă-seară (n.r. ieri) s-a des

fășurat runda a 10-a, tn care s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Drimer — Radovici 1—0. Costea 
— Breazu I—0, Erdely — Ale- 
xandrescu remiză, Voiculescu — 
Suta remiză, Nacht — Dunărea
nă remiză. Mititelu — Crețules- 
cu într., Ha lie — Seimeanu într

In clasament conduce Costea 
cu 7 (1). pct, urmat de Drimer 
și Radovid cu cite 6 (1) pct.

V. Zbereea. corespondent 

reș, peste 4.COO de spectatori au 
umplut pînă la refuz tribunele te
renului Voința; la Cluj și Oradea 
tribunele s-au dovedit, de ase
menea, netacăp&toare, iar la Satu 
Mare peste 5.000 de spectatori (ci
fră record) au fost prezenți pe 
stadionul de fotbal al orașului 
unde — pe un podium special 
construit — au evoluat baschetba. 
Eștii chinezi.
Reprezentativele R.P. Chineze au 

revenit Iun' — cu avicnul — de 
la Satu Mare. Ele s-au antrenat 
marți. Jucătoarele și jucătorii noștri 
au făcut, de asemenea, antrena 
mente în ultimele zile.

Programul de astă-seară este ur
mătorul :

Ora 19: festivitatea de deschi
dere;

ora 19.30: Intilnirea dintre echi
pele feminine ale R.P. Romine și 
R.P. Ch neze. Arbi'ri dr. Dan Chi- 
riac și Mircea Bogdan;

Ora 21: Intilnirea dintre repre. 
zentativeie masculine ale R.P. Ro
mine și R.P. Chineze. Arbitri: 
Constantin Armășescu șt Grigore 
Avachian.

Trăgătorii romîni participă la marele concurs 
international de tir de la Budapesta

La 5, b, 7 și 8 iulie va avea loc 
la Budapesta un mare concurs in
ternațional de tir. Țara noastră va 
fi reprezentată de trăgătorii I. Slr- 
bu, H. Herșcovici, C. Antonescu, N. 
Cojocaru (armă) și Gh. Lichiardo- 
pol (pistol). Aceștia au sosit ieri

Canotorii de la Flamura roșie și locomotiva 
conduc in campionatul republican de mare fond

CORABIA (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Ca tn tieanre 
an, și de data aceasta, caravana 
participantelor la campionatul re
publican de mare fond pe Dunăre 
s-a bucurat la Corabia de o pri
mire entuziastă. Mii de oameni au 
venit să asiste la sosirea în cea 
de a treia etapă a competiției 
(Bechet—Corabia, 50 km.), iar au
toritățile locale au oferit nume
roase premii primilor clasați. In 
cinstea canotorilor participanți la 
această dificilă competiție spor
tivă, pionierii din localitate au or. 
ganizat un frumos foc de tabără. 
Cu acest prilej, sportivii au stat 
de vorbă cu pionierii vorbindu-le 
despre importanța cursei, despre 
specificul ei, despre concurenți, 
oerformanțe'e și șansele lor.

La Corabia a fost miercuri zi 
de odihnă. O odihnă binemeritată 
după eforturile depuse pînă acum.

In etapa a treia, la caiace, e- 
chipajul Flamurei roșii (Simionov, 
Ivsei) a condus de la Început 
pînă la sfirșit. In urma lui s-a 
format un grup de patru caiace: 
Flamura roșie (Matei, Șerban), 
Recolta (Satmari. Man), Locomo. 
tiva (Petrescu, Barbu). Flamura 
roșie (Demente, Maladoi). Aceste 
patru caiace au mers aproape tot 
timpul în aceeași linie, anihilin. 
du-și reciproc tendințele de eva. 
dare. Intre timp (de la km. 25), 
două echipaje de la Energia. Hol- 
ca—Gomoescu și Tomiuc—Scarlet

Președintele R.P.F. Iugoslavia Iosip Broz Tito 
va patrona Jocurile balcanice de atletism

BELGRAD 4. fAgerpres). — Agenția Tanjung transmite că pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip Broz-Tito, a acceptat invitația de 
a patrona cea de a XV-a ediție a Jocurilor balcanice de atletism ce 
se vor desfășura intre 20-22 iulie la Belgrad.

La această mare competiție spor
tivă internațională vor lua parte 
250 de atleți din R. P. Bulgaria, 
Grecia, R.P.R., Turcia și R.P.F. 
Iugoslavia. Pentru prima oară 
după cel de al doilea război mon. 
dial sportivii din aceste țări se vor 
întîlni din nou la Jocurile balca. 
nice. In ultimii trei ani la aceste 
jocuri au participat numai atleții 
din Grecia, Turcia și Iugoslavia.

Organizațiile sportive iugoslave

CJnd la 24 iunie, în mica lo
calitate Kuhmoinen atletul Șoini 
Nikkinen a doborîtt recordul lu
mii la aruncarea suliței, reușind 
83,56 m., întreaga Finlanda spor
tivă sărbătorea evenimentul teve- 
nirii celei mai bune performanțe 
mondiale în patria acelora care 
dominaseră timp de 23 ani arena 
mondială în această probă.

In istoria aruncării suliței figm 
rează pasionantul duel suedezo- 
finlandez care avea să fie tranșat 
abia în 1930, odată cu apariția 
„aruncătorului minune" Matti Jăr- 
vinen, Pînă la el, suedez'i și fin
landezii au figurat strict alter
nativ la domnia recordului: Lem
ming (S) 1912—1919 (62.32 tn); 
Myrrha (F) 1919—1924 (66,10
in), Lindstroem (S) 1924—1927 
(66,62 m); Penttiia (F) 1927— 
1928 (69,88 tu); Lundqwist (S) 
1928—1930 (71,01 m).

Din 1930 Matti Jărvinen se im
pune de departe drept ce! mai 
bun aruncător al lumii, reușind 
în decurs de 6 ani să amelioreze 
de 10 ori recordul adăugîndu-i 
mai mult de 7 metri: 71,57 m.. 
71,70 m„ 71,88 m„ 72,93 m„ 
(în 1930) 74,02 m. (1932 ) 74.28 
m., 74.61 m„ 76,10 m. (1933), 
76,66 m. (1934), 77,23 m. (1936)

„Moștenitorul" lui Jărvinen a 

ta cap iu fa R. P. Ungară, venind 
de la Helsinki. De asemenea, din 
partea noastră vor mai participa ta 
probele de pistol și maeștrii spor 
tuiul Marin Dochiliță și Iulius 
Pieptea, care au plecat marți seara 
din Capitală fa Budapesta.

co'-aborind foarte bine se desprind 
din plutonul cel mare, ajung pe 
fruntași și termină pe locul 2 și 
— respectiv — 3. Clasamentul e- 
tapei: 1. Flamura roșie (Simionov, 
Ivsei) 3:07,40; 2. Energia (Holca, 
Gomoescu); 3. Energia (Tomiuc. 
Scarlet).

La canoe a continuat lupta din. 
tre Flamura roșie și Locomotiva. 
In cea mai mare parte a etapei, 
cele două canoe au mers una Ungă 
alta. Cu 5 km. Înainte de sosire 
Locomotiva se detașează și ctș- 
tigă etapa cu avans de un minut, 
realizînd ta total 2:46,13.

Iată cum se prezintă clasamen. 
tele generale după trei etape: la 
caiac individual conduc Simionov 
și Ivsei de la Flamura roșie cu 
timpul de 10:33,12. Urmează, la 
două minute, Holca și Gomoescu 
de la Energia și la 10 minute 
Tomiuc și Scarlet (Energia).

La canoe. Locomotiva conduce 
cu un minut înaintea Flamurei 
roșit

La caiac, pe echipe, ordinea în 
clasamentul general este urmă
toarea: 1. Flamura roșie; 2. lo
comotiva; 3. Energia.

In clasamentul combinat caiac-F’ 
canoe conduce Flamura roșie ur
mată de Locomotiva.

Joi se dispută etapa a patra 
(Corabia—Turnu Măgurele), iar 
vineri etapa a ctacea (Turnu Mă
gurele—Zimnicea).

V. ARNAUTU

fac pregătiri intense în vederea 
acestei tradiționale întreceri spor
tive. De curînd a avut loc o șe. 
dință a Comitetului internațional 
de organizare a celei de a XV-a 
ediții a Jocurilor balcanice de a- 
tletism. Ședința a fost prezidată de 
Votimir Stonici, membru în ConsL 
liul federal executiv și președinte 
de onoare a! Comitetului interna
țional de organizare a Jocurilor 
balcanice. 

fost tot Un finlandez Yrjo Nikka- 
nen, care în 1938 obține consecu
tiv 77,87 m., apoi 78,70 m. stabi
lind cel mai trainic record din 
istoricul acestei probe. Abia în 
1953 americanul Franklin Bud 
Held, folosind o suliță de con
strucție proprie, a reușit primul 
în lume să „pășească" peste 80 
ni. fixînd recordul la 80,41 m.

Multe voci au contestat valabi
litatea performanței lui Held, iar 
tn jurul suliței folosite de atletul 
american s-au născut pînă și... 
legende. Totuși modele noi inspi
rate din 6ulița lui Held au permis 
mai multor sulițași să obțină re
zultate superioare vechiului re
cord al iui Nikkanen. Polonezul 
Sidlo se apropie cel mai mult de 
recordul lui Held, reușind tot în 
1953 un rezultat de 80,15 m. Evo
luția sa ulterioară, marcată de 
numeroase victorii internaționale, 
ca șl de o medalie de campion al 
Europei, l-au făcut — tacă de 
atunci — un pretendent serios la 
supremația mondială. Totuși, deșt 

era mereu constant ta jurul a 
80 m, noul record al lumii a fost 
bătut tot de Held, care anul tre
cut a obținut 81,76 m.

In actualul sezon sportiv, per
spectiva întrecerii olimpice a in
suflat energii noi fiecărui atlet. 
Su'ițașii nu au stat de o parte, 
astfel că în „zona" celor 80 m au 
intrat francezul Macquet 79,01 m., 
tînărtil norvegian Danielsen care 
la virata de 23 ani a stabilit 
un nou record al țării sale ou 
79,06 m„ dar la antrenamente a 
aruncat 84,22 m„ puntnd serios 
pe gînduri pe favoriții probei. 
Vom mai însemna numele talenta
tului atlet sovietic Kuznețov, care 
în acest an a obținut 78,75 m.

FOTBAL PESTE HOTARE
CAMPIONATUL U.R.S.S.

Săptămîna aceasta s-au mal des
fășurat patru întîlniri dtn cadrul 
campionatului de fotbal al Uniunii 
Sovietice. Trei partide au luat sfirșit 
cu același rezultat. Scorul de 1-1 a 
fost consemnat în meciurile Lokomo- 
tiv-Burevestnik, Zenit- Șahtior șl 
Casa Ofițerilor-Rezervele de Muncă. 
La Kiev dlnamoviștii din localitate 
au primit replica colegilor lor de aso
ciație din Tbilisi. Victoria a revenit 
echipei Dinamo Kiev cu scorul de 
2-1.

In felul acesta clasamentul cam
pionatului este următorul:

1. Spartak
2. Burevestnlk
3. Torpedo
4. Dinamo Moscova
8. Dinamo Kiev
8. Lokomotiv
7. T.D.S.A.
8. Dinamo Tbilisi
9. Zenit

M. Kez. de Muncă 
M. Casa Ofițerilor 
12. Șahilor

14 8 3 2 47:18 21
15 8 3 4 38:38 19
13 6 5 2 25:17 17
14 5 8 3 24:18 16
13 S 8 2 18:14 16
14 3 6 5 18:17 12
13 4 4 5 26:20 12
M 4 4 6 22:23 12
14 1 10 3 14:23 12
13 2 5 6 15:22 9
13 3 3 7 18:39 9
14 1 7 6 13:27 9

LILLE A RETROGRADAT DIN 
PRIMA DIVIZIE

După cum am anunțat, pentru a 
rămîne în prima <ivlzle a campiona
tului Franței, Lille a susținut treA me
ciuri de baraj cu Valenciennes cla
sată pe locul al treilea în divizia B. 
In primul meci a învins Valenciennes 
cu 1-0, în al doilea joc a cîșt’gat Li He 
cu 2-1 iar în al treilea meci Valen
ciennes ai-a adjudecat victoria cu 
4-0. Astfel Valenciennes a promovat 
în prima divizie iar Li lie a retrogra
dat în divizia secundă. Astfel în cam
pionatul Franței 1956-1957. în prima 
divizie vor iuca următoarele echfoe: 
Nice. Lea's. St. Etienne. Lyon, Sedan 
Racing Chib Parts. Monaca. Tou
louse, Marseille. Reims. Sochaux. 
Nimes, Strasobourr. Nancy. Metz. 
Rennes. Angers si Valenciennes

BERLIN. 3 (Agerpres). — Atleții 
germani care se pregătesc în vederea 
Olimpiadei de la Melbourne au sta
bilit mai multe recorduri ale R. D. 
Germane cu prilejul unul concurs 
desfășurat recent pe stadionul olimpic 
din Berlin. In proba de 100 m. plat 
Gisela Kdhler a realizat timpul de 
ll”5/10. îmbunătățind cu o zecime 
de secundă vechiul record deținut de 
Christa Stubnick

Celelalte recorduri au fost stabilite 
la următoarele probe: 3006 m. plat: 
Hermann 7’59”; 2000 m. Richteenheim 
5T2”2/10; 4X100 femei: Dinamo Ber
lin 46”8/10.

Atletele din R.F. Germană au sta
bilit următoarele recorduri: greutate: 
Werner 15,61 m; săritura în înălțime: 
Kilian 1,65 m; 80 m. gardul: Gastl 
10”9/10; suliță: Broemmel 50,73 m.
• In seara silei de 2 iulie s-a des

fășurat la Zagreb meciul internațional 
de polo pe apă dintre echipele re-

Soini Nikkinen, cunoscut publi. 
cului nostru încă din 1919, cînd 
a participat Ia campionatele noas. 
tre internaționale, nu mai este 
un atlet tînăr. Totuși, în ciuda 
celor 33 de ani el a readus Fin
landei și continentului recordul 

lumii cu. acea excepțională arun
care de 83,56 m. Dar triumful 
său n-a ținut nici măcar o săptă- 
mînă. Exact după 6 zile, polonezul 
lantis Sidlo, complet restabilit 
după accidentul suferit la cot. 

își face o. senzațională intrare pe 
stadion, obținînd în concursul de 
sîmbăta trecută de Ia Milano un 
nou record al lumii: 83,66 m.

Firește, rivalitatea sulițașilor 
este departe de a fi tranșată. Mai 
mult chiar, putem spune că lupta 
este abia la început, și va atinge 
apogeul în noiembrie la Melbour
ne

Tabelul celor mai buni „sulițași" 
dta istorie atletismului:

1. I. Sidlo (Pol.) 83,66 m. (1956)
2. S. Nikkinen (Fini.)

83,56 m. (1956)
3. F. Held (S.U.A. 81,76 m. (1955)
4. F. Miller (S.U.A.) 81,29 m.

(1954) ♦)
5. Danielsen (Norv.)

79,06 m. (1956)
6. M. Macquet (Fr.) 79,01 m. (1956)
7. T. Hyytiainen (Fin.)

78,98 m. (1954)
8. V. Kuznețov (U.R.S.S.)

78,75 m. (1956)
9. Nikkanen (Fini.)

78,70 m. (1938)
10. Bugge (S.U.A.) 7(K5« m. (1956)
11. C. Young (S.U.A.) 78,33 m. (1055)
12. S. Krasnaî (R.P.U.)

78,04 m. (1955)

•) Performanța lui Miller n-a 
fost oficial omologată.
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PARTIZAN BELGRAD A ÎNVINS 
IN AL 3-lea JOC PE WACKER 

VIE NA

In cadrul „Cupei Europei Centra le’* 
s-a desfășurat marți la Belgrad al 
treilea joc dintre Partizan Belgrad 
și Wacker Vlena. (In primele două 
jncuri rezultatul a fost egal: 6-0 și 
1-1). In al treilea joc fotbaliștii Jugo
slav! au învins cu 4-0 calificlndu-se 
in semifinală. Astfel, sîmbătă și du
minică Partizan va întîlni pe Vasas 
Budapesta, iar Rapid pe VftrSs Lo- 
bogo.

GRASSHOPPERS A CÎȘTTGAT 
CAMPIONATUL ELVEȚIEI

Recent a luat sfîrșit campionatul 
de fotbal al Elveției. Pe primul loc 
s-a clasat Grasshoppers, care din 26 
de jocuri a totalizat 42 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Chaux- 
de-Fonds 34 p.» Young Boys 32 p., 
Servette 30 p., Bellinzona 28 p., 
Chiasso 27 p., Basel 26 p., Lausanne 
25 p. etc. Din prima divizie au retro
gradat Grenchen și Fri'bourg.

• Zilele trecute pe stadionul Di
namo din Moscova s-a desfășurat ta- 
tîlnirea internațională de fotbal din
tre echipa reprezentativă a Etiopiei și 
echipa Torpedo Moscova, una dintre 
cele mai bune formații sovietice. Vic
toria a revenit fotbaliștilor sovietici 
cu scorul de 5-6 (3-0).

• Selecționatele de fotbM ale R.P. 
Polone vor susține Ia 15 toile o triplă 
tatîlnire cu reprezentativele R. P. 
Ungare. Echipa A st c**s de juniori 
vor juca la Budapest^ în tlmn ce me
ciul dintre selecționatele secunde va- 
avea loc în orașul Poznan.

• Echlna reprezentativă de fotbal 
a R.P. Chineze, care se pregătește în 
vederea turneului final al Jocurilor 
Olimpice de vară de H Melbourne va 
pleca luna acea«ta Intr-un turneu în 
U.R.S.S, si Tt.VF. TuroVovH.

preienUUve ale U.R.S.S. și R.P.F. Iu. 
xoslavia. Intilnirea s-a terminat la 
eralitate: 2-2 (1-1).
• In orașul stalinogrod s-a dis

putat la 1 iulie meciul de handbal 
dintre echipele reprezentative mas
culine ale R.P. Polone și R. Ceho
slovace. Handbaliștli polonezi âu ob
ținut victoria cu scorul de 7-3 (4-2)
• Automobilistul sovietic Alexei 

Ambrosenkov a stabilit un nou re
cord mondial în proba de kilometru 
lansat. Pilotlnd o mașină (clasa pînă 
la 2se cmc.) Ambrosenkov a realizat 
media orară de 2,0.557 km., perfor
mantă superioară cu aproape 4 km. 
vechiului record mondial.
• Intr-un concurs desfășurat la Le

ningrad, atletul Babliak a alergat 
1W m. în 10,4 iar la aruncarea cioca
nului Krasnov a realizat 01,70 m. La 
Berlin atletul polonez Malcherczyk a 
stabilit un nou record al R. P. polone 
la triplu salt: 13.40 m.
• Ciclistul profesionist francez An- 

quetil a obținut duminică la Milano 
un excepțional record mondial tn 
proba de o oră. El a parcurs tn timp 
de o oră 46.159 m. întrecînd vechiul 
record al lumii deținut de Fausto 
Coppi (43,713 m.) obtlnut In 1042.
• La tntrecerile de tenis de la 

Wimbledon participă șl o delegație 
de specialiști din U.R.S.S. Conducă
torii delerațiel sovietice au invitat 
Pe Fred Perry (S.U.A.) tn U.R.S.S. 
pentru a conduce antrenamentele Ju
cătorilor fruntași de tenis din Uniu
nea Sov(*tlrW


