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Un avion care purta însemnele 
companiei cehoslovace de transpor
turi aeriene „Ceskostovenske Aero- 
linie" s.a oprit marți seara în fața 
aerogării Băneasa. Pista de ateri. 
zare, luminată de zeci de reflectoa
re, ca și amurgul care coborîse peste 
oraș, creaseră un cadru oarecum so
lemn pentru evenimentul care ne 
adusese aci: sosea selecționata de 
box a Parisului! Plecată în zorii 
zilei din capitala Franței, delega
ția sportivilor parizieni făcuse o 
escală de cîteva ore la Praga, con. 
tinuîndu-și apoi drumul spre Bu
curești. Punînd capăt nerăbdării 
noastre, ușa avionului s-a deschis 
și, precedați de grupul conducăto-

Franijois Pavilla (cat. mijlocie 
ușoară) văzut de Neagu

rilor, ta care n-u ne.a fost de ioc 
greu să recunoaștem pe vechiul 
nostru prieten, arbitrul de reputație 
mondială Robert Vaisberg, și-au 
făcut apariția cei 12 boxeri din lo. 
tul oaspe. Nu mică ne-a fost sur. 
priza cînd am constatat că cinci 
dintre pugiliștii care vor avea sar
cina să reprezinte onoarea „orașu
lui lumină" sînt negri. Este neîn
doielnic că amănuntul acesta nu 
va scăpa amatorilor de box. In- 
tr.adevăr. încă din primele înce
puturi ale boxului modern, pugi. 
liștii de culoare au dovedit calități 
excepționale pentru acest sport. La 
Varșovia, în cadrul campionate’or 
europene, cel mai bun boxer fran. 
cez a fost negrul Antoine Martin, 
iar țn formația Parisului, care a 
susținut anul trecut bine cunoscuta 
întîlnire cu reprezentativa orașului 
București, unul din oamenii de 
bază a fost tot un negru: Assaga, 
Deci, prima surpriză agreabilă 
ne-a fost rezervată încă de la 
aeroport!

In autobusul care gonea de la 
Băneasa spre hotelul „Athenee Pa
lace", din inima Capitalei, am stat 
de vorbă cu antrenorii Ernest

<u două zile înaintea începerii Jocurilor Eiiiuiinâee 

In Belgradul marilor evenimente 
politice, artistice și... sportive

Prima oiciorie 
campion balcanic

★

BELGRAD 18 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Cu două 
zile înaintea întrecerilor din ca
drul celei de a XV-a ediții a Jocu
rilor Balcanice de atletism 
Belgradul se pare că trăiește in 
mod intens acest eveniment. In 
același timp însă trebuie să spun 
că în Iugoslavia au loc mari e- 
venimente .politice, artistice și 
sportive. întreaga populație ur
mărește cu cea mai ma'e atenție 
mersul discuțiilor de De insula 
Brioni, între președintele Tito, 
premierul Indiei, Nehru și pre
ședintele Egiptului, Naser. De a- 
semenea, miercuri seara are toc 
premiera circului chinezesc. iar 
spre sfîrșitul săntămînii este aș
teptată la Belgrad .echina de bas
chet Harlem Glob Trotters.

Echipa reprezentativă de atle
tism a Romîniei a fost prima e- 
chipă care a sosit în capitala 
Iugoslaviei. Ea a fost înțîmninată 
cu căldură de oficTalități și de re
prezentanții comisiei de organiia- 
re și a fost găzduită la cămi
nul studențesc Ivo Lola Riba- 
Tot astăzi (N.R. ieri) erau aș
teptați să sosească atleții greci 
și bulgari și sportivii iugoslavi, 
ultimii venind din tabăra de pre
gătire de la Gorni Milanovac. I.a 
ora cînd telefonez desigur că toți 
aceștia se află de acum la lo”>» 
rile de cazare respective.

In general, pot spune că totul 
este aici hine pregătit. Camerele 
în care locuim stat primitoare și 
frumoase, pe fiecare ușă ne-am 
găsit nume’e celor care aveam să 
locuim în ele. In același timp fie
care concurent a primit din par
tea organizatorilor un plic cp re 
conține programul tipărit al con 
cursului, insigna de participant, 
numerele de concurs și diferite 
invitații.

Chiar după masa de prînz bă
ieții au făcut un ușor antrenament 
dar nu pe stadionul Armatei Popu
lare (unde se fac ultimele pregă
tiri), ci pe stadionul Steaua Ro
șie. Antrenamentul s-a desfășu
rat sub conducerea antrenorilor 
Nicoară, Mazilu și Firea. Pe ace
lași stadion au venit să asiste 
la antrenament o serie de vechi 
atleți iugoslavi, foști participant! 
la balcaniade. Cel mai vechi cu
noscut al lor este Dinu Cristea 
pe care l-au revăzut cu plăcere

internațională a lui Ion Soter, primul titlu ăe 
— București 1947.

★

In general, cei mai mulți vorbesc 
de Moina și de asemenea despre 
Soter, care a lăsat aci o bună 
impresie în urma concursului de 
anul trecut și din acest an.

Ziarul de seară „Vecernii No- 
vosti“ a publicat un amplu re
portaj despre atleții noștri și fo
tografia lui Soter de la Istanbul 
la recordul de 2,05 m. Autorul ar
ticolului își pune întrebarea dacă 
Dinu Cristea, campionul balcanic 
din 1936, va reuși să cîștige la 
Belgrad, după 20 de ani, proba 
de maraton la care ia startul. 
Ziarul de specialitate „Sport" a 
publicat declarații ale președinți
lor Federațiilor de atletism ale ță
rilor participante și a analizat 
șansele diferiților concurenți. Zia
rul apreciază că alături de iugo-

„Echipa romină a avut inițiativa tot timpul jocului”
— Presa oelwslomă de srecialitate despre meciul 

de juniori R. P. Romină-R. Cehoslovacă —
Ieri dimineață a revenit în Ca

pitală reprezentativa de juniori a 
R.P.R., care — cum se știe — a 
jucat în R. P. Polonă, la Zabrze, 
și în R. Cehoslovacă, la Otomouc. 
Intre cele două jocuri, lotul junto, 
rilor rommi a luat parte la o ta
bără comună polono—-ro-mină, or
ganizată în cunoscuta localitate 
Zakopane.

In cursul celor două jocuri, re
prezentativa noastră — care - reu
șit un meci nul și o victori 
a avut o corn aorta re excelentă u- 
nanim apreciată de specialiștii din 
cele două țări, prezenți la îrrtîlnîri.

De pildă, victoria obținută de 
reprezentativa R. P. Romine Ia 
Oloinouc, în fața redutabilei for. 
mâții a R. Cehoslovace, a găsit 
un larg ecou în presa cehoslovacă.

Ziarul de specialitate „CESKO. 
SLOVENSKY SPORT", sub sem
nătura președintelui comisiei cen. 
trate de juniori din cadrul C.C.F.S. 
Jroușek, scrie:

„Echipa oaspeților a fost mult 
mai bună în toate compartimen. 
fele. Chiar dacă golul victoriei a 
fost obținut dta vina apărării 
noastre, acest lucru nu scade cu 
nimic din meritele învingătorilor. 
Jucătorii romînt au impresionat 
prin condiția fizică ireproșabilă, 
viteza în acțiuni, care au fost bine 
gtndite și totdeauna au avut finali
tate. Atacanții romini au tras pu
ternic din toate pozițiile totalizînd 

slavi, noi sîntem pretend enți la 
locul I în întrecerea pe echipe.

Mîine dapă-amiazâ (N.R. as
tăzi) va avea loc în Piața Repu 
Micii, una din piețele principale 
ale orașului, o deschidere festi 
vă, dar în același timp originală, 
rezervată populației orașului. Cu 
acest prilej vicepreședintele comi
tetului popular local va rosti un 
cuvint de salut adresat partleipm- 
ților. Este un bun prilej pentru 
oamenii muncit din Belgrad să 
manifeste pentru prietenia între 
popoarele acestui colț al lumii, 
prietenie pe care Jocurile Balca
nice o întăresc și o consolidează.

Această festivitate o precede pe 
aceea obișnuită care va avea loc 
vineri după-amiază pe stadionul 
întrecerilor.

EM. VALERIU

ECHIPA NOASTRĂ

Pe bordul a trei avioane a părăsit 
Capitala în cursul dimineții de ieri, 
echipa reprezentativi de atletism a 
țării noastre. In cele îl de probe ale 
întrecerii Rominia va fi reprezentată 
de următorii atleți: ISe m.: Wiesen- 
mayer, Stoenescu: 2»» m.: Wiesen- 
mayer. Măgdaș: «S m. Sudrigean, 
Marks (Ka-andil: Sta m.: Mihaly, Va. 
moș; 1.39» m.: Birdău, Pop; S.* *M  m.: 
Grecescu, Bădici (Pop); 19.990 m.: 
Grecescu, Bunea; 119 m. g.: Stinel, 
Păuneseu; 499 m.g.: Savel, Stânei; 
3.000 m. obst.: Strzelbiscki, Aloanei; 
4x100 m.: Rădulescu. Kadar, Stoe
nescu, Wiesenmayer; 4x400 m.: Ka- 
randl. Marks, Sudrirean, Savel; lun
gime: Petrescu, Nico’escu: triplu: Ză- 
vădescu, S. loan; Înălțime: Soter, 
Boboc; prăjină: M. Dumitrescu, Sza
bo; greutate: A. Itaica, Ivanov; disc: 
M. Itaica, Coveianu; suliță: A. De
meter, Gh. Popescu; ciocan: Dumi
tru, Rășcănescu; maraton: C. Dinu, 
Ahmed.

25 de șuturi dintre care 3 bare. 
De asemenea, echipa rom in ă a 
avut inițiativa tot timpul Jocului”.

Ziarul „MLADA FRONTA". sub 
titlul „Infrîngere la despărțire" 
scrie: „Echipa noastră a susținut 
ultimul său meci internațional in 
această formație, și l-a pierdut. 
Este ultimul meci, deoarece ma
joritatea componenților ei vor de
păși în ctirtad limita junioratului 
și în meciul cu echipa Poloniei vor 
juca alți jucători mai tineri”.

„In ceea ce privește pe oaspeți, 
aceștia au prezeniat o echipă bine 
sudată și bine pregătită din toat- 
punetele de vedere.

In special s-a remarcat linia dc 
atac care este foarte agresivă, 
componențij ei înțelegîndu.se 
foarte bine. Toate acțiunile au avut 
finalitate, terminindu-se cu șuturi 
puternice”.

Ziarul „RUDE PRAVO“, în nu. 
mărul său de luni scoate în evi. 
dență buna comportare a echipei 
romîne, subliniind că victoria ob
ținută este pe deplin meritată.

In sfîrșit, arbitrul întîlnirii, aus
triacul Jiranek. a declarat:

„Am fost surprins de jocul foar
te bun prestat de echipa romină. 
Juniorii romîni au jucat cu mull 
elan, au fost mai rapizi și mai 
deciși în fața porții, și pe tot tim
pul meciului au păstrat același 
tempo susținut. Le doresc noi suc
cese în viitor,"^

In bditl aerogării Băneasa, component ii lotului parizian po
zează obiectivului fotografic

(Foto: I. MIHAICA)

„Boxerii parizieni au venit la Bucureștii 
să-și ia revanșa...”

IntiLnirea pugilistîcă București-Paris
se desfășoară miine seară, pe Stadionul Republicai

h

Grant și Jean Mercault. Am aflat 
astfel primele amănunte în- legătură: 
cu echipa care ne vizitează țara*.  
Selecționata Parisului n.u cuprindă1 
nume răsunătoare. Dimpotrivă, e» 
este alcătuită aproape în exclusi
vitate din elemente tinere, dar cara- 
reprezintă cele mai autentice ,,spe< 
ranțe" ale boxului amator francez; 
la ora actuală. Vîrsta medie: 20 de; 
ani. Boxerul cel mai marcant al 
totului este mulatrul Germain 
Brianta, care va urca treptei rin
gului în cadrul categoriei grsa. EI 
are 94 de kilograme și a boxat 
anul trecut cu Ciobotaru, plerzînd 
înainte de limită. „De atunci. Bri
anta a făcut progrese formidabile, 
ne-a spus Ernest Grant. Cînd a 
boxat cu Ciobotaru avea la activ 
numai 7 meciuri. Acum, a căpătat 
experiență și maturitate. Anul a- 
ce st a a fost finalist în campiona
tul Franței. Campionul Labage l-a 
întrecut cu mare greutate. Săptă- 
mîna trecută însă, Briante s-a în- 
tîlnît în meci revanșe cu Labage 
și de data aceasta a fost el înviiu 
gător. Cum Labage fusese selecțio
nat de Vianey (n.r. antrenorul; 
„naționalei" ga'ice), pentru J. O. 
de la Melbourne, se pare că Bri
ante îi va fi preferat, datorită ulti
mului său rezultat". De asemenea, 
merită sublinieri speciale: Jear» 
Serge Cadot (învingător anul tre
cut asupra lui Mîndreanu). Fran
cois Pavilla (care a obținut două 
recente, victorii internaționale tal 
Miinchen și Nurenberg), precum 
și Joseph Juvillier, care nn mal 
deoarte de sîmbătă seara a cuceritj 
„Marele Premiu a.l orașului Paris". 
Conducătorul lotului este dl. Raju 
mond Fontaine, președintele comi
siei de box a regiunii Ue da 
France

MARIUS GODEANU
Arbitrul Robert Vaisberg a ținut 

să ne declare: „Oricare va ti rezul-, 
tatăl tlual, vă asigur că spectatorii 
bucureșteai vor asista la o întrecere1 
frumoasă. Selecționata Parisului este 
destul de puternică pentru a servi 
o replică viguroasă redutabililor pu
gilist! bucuresteni. Boxerii parizieni 
n-au venit aci să se plimbe. El au 
de luat o revanșă si pentru acest lu
cru vor lupta cu toată energia".

Pentru perspectivele reuniunii de 
mîine seară, declarația lui Robert 
Vaisberg ne apare concludentă...

Inttlnirea dintre selecționatele ora
șelor București și Paris va avea loc 
mîine seară, de la ora 20, pe Stadio
nul Republicii. Formațiile vor fi ur
mătoarele, în ordinea categoriilor!

BUCUREȘTI: Mircea DobrescU,
Constantin Gheorghiu, Emiți Cișmaș, 
Gh. Fiat. Constantin Dumitrescu. N. 
Linca, Vasile Tiță, D. Gheorghius 
Gh. Negrea și V. Mariuțan.

PARIS: Claude Lhermite, Mo*
cogne Camarra (Rabat Feradji), Jean 
Serge Cadot, Claude Prophăte. Allan 
Merpault, J.-tR Gilbert, Ffanțols Pa- 
villa, Alexandre Julien. Joseph Ju- 
viHier (Bernard Quellier) și G4 
Brianto.

Arbitri: V. Kubrt (R. cehoslovac^ 
T. Larsson (Suedia), R. Vaisberg; 
G. Dimitrieff (Franța), M. Stănescw 
B. Robert, M. Ghinescu (B. F-EO4 
<nînă)„5'.
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CAMPIONATUL DE MARE FOND PE DUNĂRE
A LUAT SFIRȘIT

C. Petrescu ți I. Harta, Locomotiva ți Flamura rație 
iu fruntea clasamentelor generale

Discuții despre rezultatele alergătorilor 
noștri la 110 m. g.

SUL1NA, 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Nu cred să fi 
rămas cineva aoasă în momentul 
sosirii canotorilor participant la 
campionatul de mare Tond pe Du
năre în orașul Sulina, ultimul port 
dunărean. Fiecare cetățean al ora
șului a ținut să-i intîmpine pe 
vrednici sportivi care ,timp de 18 
zile, s-au întrecut de-a lungul a 
859 de kilometri, hitr-o competiție 
unică prin amploarea și dificulta
tea ei

Ultimele două etape, deosebit de 
grele attt prin lungimea lor cit 
și prin faptul că ele hotărau con
figurația clasamentului general, au 
fost caracterizate printr-o luptă 
dfrză. îndeosebi între fruntașii ela- 
■amentuiui. Petrescu-Barbu (Loco
motiva), Holca-Gomoescu fEner. 
gia) și cele cinci caiace ale Fla
muri! roșii, clasate ne locurile i»- 
mătoare. In etapa e XllI-a, Galati- 
Tulcea. ajunge primul la Tsaccea 
(semietapă) echipajul Petrescu- 
Barbu, urmat la 4 sec. de Hoica- 
Gonoescu. iar in Tuicea intră pri. 
mii Solotchin-Țutuianu (Loccmotî. 
va), urmați la. 5 sec. de Iacovici- 
Lovfn (FI. roșie). Etapa a fost 
dștigată de Petaescu-Barbu. In ul- 
'tinra etapă Tuicea-Salina, bătăka 
-continuă să se dea intre Petreecu- 
Biarbu, care sezisează orice în
cercare de evadare și rlspund 
prompt la tentativele echipajului 

"HoJca-Gomoescu. deși oeie 5 ca
iace ale Hamurii roși: fac tot po- 

.-si boltii pentru a-și ameliora poziția 
îfn clasament. La semiefapa din 
‘Gorgova, trec primii linia de so

iPE MARGINEA INT1LNIRII DE ȘAH ENESGiA-PALAHKA 
(R. P. F. IUGOSLAVIA)

Rezultate’e partidelor întrerupte 
•ale meciului Energia—Paianta, au 
confirmat impresia gene-ală ca-e 
Ie-a precedat, anume că șahiștii 
romîni vor culege o victorie cate, 

-gorică. I<itr .adevăr, oaspeții n.au 
putut reduce decit un singur punct 

’din handicapul avut după primele 
două zile de joc, astfel că șahiștii 
noștri termină învingători cu o a. 
preciabilă diferență de scor: 6 
puncte.

Cîteva cuvinte despre partidele 
’întrerupte. Nacht avusese un co 
;pios avantaj de 2 pioni în finalul 
sde turnuri și adversa-ul său. Via- 
fdislavlevici, nu i-a pus probleme 
iprea grele în fructificarea poziției. 
In schimb, avantajul Alexandrei 
Nrcolau în fața Nadejdei Popovici 
n-a fost suficient pentru victorie, 
aceasta pentru că șahista noastră 
alesese o variantă greșită crin 
mutarea înscrisă în plic. Voicu
iescu și Lukici nu s.au arătat dis. 
puși să.și asume toate riscurile 

• continuărilor din dificila poziție 
de întrerupere, și au convenit la 

-remiză după cîteva mutări. G. A- 
lexandrescu a pierdut prima 6a 
partidă la Măriei și a făcut re- 
?miză în a doua. Cea mâi lungă 
’partidă a fost aceea dintre Srbu 
•și Halic, în care reprezentantul 
Energiei a încercat inutil să se 
salveze, printr-o rezistență dusă 
până la mutarea 96

Cu aceste rezultate, tabelul me- 
'eiultri este complet Scorul general 
al întâlnirii este de 15—9 pentru 
[Energia, care a cîștigat primul tur 
■cu 7—5, iar al doilea cu 8—4. 
[Pentru a ne menține în nota sta- 
ftistică, constatăm că la cele două 
tmese ale fetelor scorul a fost egal 
12—2 (1—I, 1—1) jar la băieți re- 
izultahol general este, deci, 13—7. 
IDîferența de două puncte din pri. 
unul tur (6—4) a fost dublată în 
Iturulll (7—3).

Mai sînt de observat în acest 
(labei al meciului cîteva amănunte, 
toare ne prilejuiesc concluz’i inte. 
ttresante. Trebuie știut, astfel, că 
•victoria Energiei a fost făurită de 
[jucătorii de la ultimele cinci mese 
țfCrețulescu. Radovici, Nacht, Stan. 
leiu și Neamțu) care au cîșt;gat 9 
,‘fnt?lniri din cele 10 (o singură 
’remiză: Crețulescu—Djordjevici). 
■In schimb, la primele mese rezul. 
latul este favorabil iugos’aviîor: 
3*A—6Vi (1-4, 21/,—2>/s).

Acest din urmă amănunt este 
'grăitor. Intr.adevăr. dacă rezulta- 
tu' de egalitate a! lui Ciocî’tea 
obținut la Karaklaîci, la primo 
•masă, poa'e fi priv’t chiar ca un 
•ucces (de prestigiu) al reprezen

sire Demen te-Maladoi (Flamura 
roșie) Ih. 47 min. 11 sec., iar la 
Suitaa sosesc primii Iacovici- Lo. 
vin (FI. roșie), urmați la aproape 
1 minut de Demente-Maladoi, Hol- 
ca-Gomoescu, Petrescu-Barbu. E- 
tape XlV-a a fost câștigată, în în
tregime de Iacovici-Lovin în 4 h. 
16 rrio. 35 sec., urinat de Demente. 
Matadoi și Holca-Gomoescu.

Echipajul de canoe al Locomoti
vei a cîștigat și ultimele două 
etape, dovedindu-se încă odată cel 
mai bun din cursă.

lată acum rezultatele finale ale 
campionatului: Caiac individual: 
1.) C. Petrescu-1. Barbu (Locomo
tiva), campioni republicani pe a-ro! 
1956. 52 h.. 47 mn„ 46 sec.: 2. 
Holca-Gomoescu (Energia) 52.50. 
21; 3. Simionov-Ivse: (FI. roșie) 
52.57.29: 4. Matei-Șerban (FI. ro
șie) 53.03.57; 5. Demente-V.a'adoi 
(FI. roșie) 53.05.26; 6. Iacovici- 
Lovin (H- roșie); 7. Nkhilorw- 
Danilov (FI. roșie); 8. Soîotch»n. 
Țuțoianu (Loc.); 9. Fedotos-Ave. 
ranov (Recolta); 10. Tomiuc-Scar- 
let (Energia).

CANOE : 1. Locomotiva — cam
pioană repub'icană pe anui 1956 — 
47h. 18:02; 2. Flamura roșie 48.05 08; 
3- Progresul 48 55.46; 4. Recolta; 
5. Energia. Caiac-echipe: 1. Fla
mura roșie 212h.06.23: 2 Locomo. 
tiv» 215.01.17; 3. Energia 217 04 40;
4. Recata: 5. Progresul.

Caiac + canoe: 1. Flantu'a ro. 
șie 260h 11:21; 2 . Locomotiva
262.1920; 3. Recolta 268 17.24; 4. 
Energia: 5. Progresul.

RADU URZICEANU

tantului nostru, ia- mecul nul 
al lui Voicuiescu es’e de asemenea 
satisfăcător. în schimb, trei dintre 
jucătorii noștri au fost învinși și 
chiar fără drept de apel. G. Ale- 
zandrescu a intrat voit intr-un fi
nal cu structură mai slabă de 
pioni, Seimeanu a sacrificat inco. 
rect o figură, iar Hal e n.a știut 
«â profite de inițiativa avută în 
urma sacrificării unui pion (han- 
diean care a pecetluit soarta par
tidei). Evident, din aceste cîteva 
partide nu se pot trage concluzii 
definitive. Totuși, din nefericire, a- 
ceste rezultate vin să se alăture 
și altora precedente, care arată 
to! mai vădit o deficiență a prime
lor noastre vîrfuri șahiste. Maeștrii 
noștri nu progresează în ritm su
ficient pentru a face față mersu
lui înainte general al tehnicii șa. 
histe. De aceea, avem mai mu'.tă 
încredere în forțele celor tineri, 
dintre care Nacht, Cretolescu, Ra. 
dovici și în special Stanciu, au 
demons'rat și în acest meci fru. 
moașele lor posibilități.

RADU VOIA

0 DECLARAȚIE
A MAESTRULUI KARAKLAÎCI

Ieri după-amiază, maestrul inter
național V. Karaklaîci, fost campion 
de șah al R.P.F. Iugoslavia, a dat 
un simultan la Ministerul Construc
țiilor, cu rezultatul -ț- 13, — 2. (.Vîs- 
can, Simion) — 3 (Navon, Tigoia- 
nu, Vladone). După terminarea si
multanului, am cerut maestrului 
Karaklaîci să ne facă o declarație în 
legătură cu meciul susținut împotri
va reprezentativei Energia :

„Șahiștii iugoslavi, din se'ezționa- 
ta orașului Palanka, sînt foarte'mul
țumiți de vizita pe care au făcut-o 
în Rominia, unde avem multi prie
teni șahiști, pe care i-am intîlnit în 
concursuri peste hotare, dar nicio
dată pînă acum în țara lor. Regret 
că echipa noastră a fost înfrîrită, 
dar consider că rezultatul tehnic nu 
este atît de important ca reluarea 
relațiilor prietenești între șahiștii 
celor două țări, al căror început at:t 
de promițător a fost făcut *0 meciul 
internațional, disputat recent Ia Bel
grad. Trebuie să remarc organiza
rea perfectă a meciului cu Energia 
și ospitalitatea deosetvtă de care 
ne-am bucurat în Capitala țării dum
neavoastră. In vizitele pe care le-am 
făcut în București, am admira*, în 
soecial, frumoasele stadioane și sînt 
fericit că am fost unul din martorii 
excepționalului record mondial «Mi
nut de atleta romină lolanda Balaș!".

Pentru cei mai mulți dintre atle- 
ții noștri, această lună — iulie — 
reprezintă de fapt mijlocul sezo
nului competițional, o adevărată 
punte de legătură între săptămâ
nile cu întreceri, în orice caz de 
mai mică importanță, care au tre
cut, și săptămînile cu „mari con
cursuri’’ care le stau în față. Din 
calendarul competițiilor care ur
mează a se disputa desprindem, 
printre altele, finalele campionate
lor republicane individuale de se
niori și senioare; partea doua — 
returul — a campionatului repu
blican pe echipe; finalele școlilor 
sportive de tineret (toate acestea 
cu caracter intern) și numeroase 
competiții, individuale și pe echi
pe, cu caracler international.

Aflindu-ne la jumătatea sezeou- 
lui atîtor importante concursuri, 
este bine să facem o trecere în re
vistă a situației actuale, și să tra
gem concluziile necesare. Fokckn 
acest prilej pentru d analiza re
zultatele înregistrate pînă acum, 
în acest an, în clasica cursă de 
alergare peste garduri: 110 metri. 
Vom face acest lucru comparînd 
rezumatele anului 1956, cu per
formanțele înregistrate de cei mai 
buni alergători romîni în decursul 
sezonului anului trecut. Pentru 
comparație am ales in special re
zultatele alergătorilor tineri, care 
s-au ocupat numai de puțină vre-

15-000 te tineri îr prina'. cencws' CoBCvsd niterregioBal de tir prin corespondență
regional sătesc te tir V Duminică s.a desfășurat în țară 

.. . , . / concursul interregional de tir prin
Nu de n.u4 ump consiliu, re- X corespondență. Această competiție, 

gxna. Hurvdoara, ai asociației / care reunejte ța start un număr 
Recata, a organizat pnn-ni ccn- > iin^anl d\ tineri văgătorî. ș;.a 
«xrs regional sătesc de Ur Acea- 4 djn Arb^rii
a^i^^'da* 1 * * * S.? J - —!a t^«tarea probe- 
nportul și comitetul regional \ ^ ° *7* de 
C.F.S. Himedcara. comitetul raio- < »n evțdența faptul ca ti

Ultima întîinire din cadrul tu
rului campionatului republican de 
polo pe apă s-a încheiat cu victo
ria echipei Enargia Oradea, care a 
dispus de Flamura roșie Timișoara 
cu 6—3 (5—1). Au înscris: Csor- 
das (3), Szabo 
pentru orădeni și 
pentru timișoreni.

Clasamentul final 
zintă astfel:

C.C.A.
Prog. Tg. Mureș
Știința Cluj
Dn. București 
Progresul Buc.
Energia Oradea

7. Flamura r. Tim.
8. Locomotiva Cluj

Returul campionatului republi
can Va începe la sfîrșitul lunii au
gust.

In categoria B s-au disputat ur- 
mătoare'e meciuri : Știința Bucu
rești — Voința Tg. Mureș 9—1 
(4—1), Locomotiva Timișoara — 
Voința Oradea 6—5 (3—2). ’

L DORGO — Contribuții la sțu. 
dierea alimentației ciclistului.

G. ZUGRĂVESCU — Pentru sta. 
bilirea unei concepții unitare de 
joc în handbal. >3

.1. VERTESI — Factorii ce deter
mină dezvoltarea jocului,! mo
dern de polo pe apă.

S. PASCU — Exerciții speciale 
de patinaj în perioada pregăti, 
toare. ,<

P. BALKANY — Probleme 01 ga- 
nizatorice a’e noului complex 
sportiv G.M.A. ■ t ■!

O. HOLCZER — O consfătuire 
metodică utilă. j n

»♦» _ fțvte bibliografice.

na! C F.S Petroșani și A.V.S.A.P.. > n€n' concurent! se străduiesc la 
a reunit peste 15.000 de cencureoti, \ antrenamente sa-și ridice maies-ria 
dintre care mai bine de 2300 de -* sportivă. Astfel in concursul des
fete. întrecerea a fost împărțită pe fășurat la Arad, Maria Quintus a 
trei etape < etapa l-a pe comune, 5 1 x ,r“” * ' ~ > —.2.
etapa a Il-a pe raioane, etapa a < 
IH-a pe regiune), partkăpanților / 
fiindu-le asigurate cele mai bune S 
condiții de concurs. In afară (te v 
faptul că această competiție a a- / 
dunat pe stan-durEe poli goane’or A 
un impresionant număr die oameni v 
ai muncii de la sate, ea a reușit / 
să releve și o serie de elemente 3 
talentate. Astfel, la sfîrșitul în- \ 
trecerii a fost selecționată o echipă / 
mixtă de tir dintre comcurenții 
care au obținut categoria a IZ7 _ 
de clasificare. Această formație va - 
fi înscrisă în toate concursurile pe 
echipe prevăzute în cailendaral in- , S-a încheiat turul campionatului

Pentru inițiativă ca și pentru \ lepublican de polo pe apă 
frumoasele rezultate obținute, con- x 
silitul regional Hunedoara al aso- ) 
citației Recolta merită toarte fe’ici- C 
țările. Acest exemplu va trebui x 
însă neapărat urmat și de către } 
celelalte regiuni centru a se asi- X 
gura tirului o activitate de masă. / 

fată acum rezultatele tehnice ) 
din faza finala. \

Armă sport 3 x 10 focuiri: clasa- Z 
ment general pe raioane : . raio- / 
nul Hațeg 845 p. 2. raionul Ilia X 
620 ip., 3. raionul Petroșani 600 p.; C 
clasament general individual e 
(fete) : L Magdla Sadulschj (Fila- N 
țeg) 186 ip„ 2. Ana Kheip, (Ilia) £ 5- 
185 p. ; clasament general indi- x 6.
virtual (băiefi) ; 1. Aristică Spă- 
taru (Hațeg) 200 p., 2. Pavel Sa- 
dulschi (Hațeg) 200 p., 3. Ștefan J 
Tomoș (Hațeg) 200 p. '

Echipa mixtă va fi formată din '
Magda Sadwlschi, Ana Kheip, A. 4 
Spătarii. P, Șadulschi și St To- 
moș. a

G. Cioranu—corespondent ~

A apărut revista „Cultură
care cuprinde :

— Să asigurăm pătrunderea 
natației în mase’e largi ale ti
neretului și oamenilor muncii.

E. BALOGH — Unele probleme 
ale voleiului de performanță, 
legate de part’cularitățile orga
nismului feminin.

GH. NICOLAU și R. 1ONESCU
— Bazele luptei în scrimă (I).

C. RADUȚ i— Dinamometria — 
mijloc, de cercetare a capacită
ții fizice și tonicității scoarței 
cerebrale.

1. JIPA — Exerciții cu măciuci 
pentru începători-

V. Jurcă (16 ani), recordmanul 
cursei de 80 m. g., este una din 

speranfele probei de garduri.

me de această dificilă și preten
țioasă probă atletică.

1*55 1950
P. Păun eseu (19 ani) 1€,3 15.5
E. Ignat (20 ani) 16,4 15,6
C. Tîlnariu (10 ani) 16,8 15,9
S. Stoicescu (10 ani) 17,6 16,0
Gh. Cruțescu (11 ani) 16,7 16,0
G. Vinttiă (22 ani) 15,5

Din simp La citire a acestor re-
zuliate se poate constata progre
sul înregistrat de acești tineri, 
care pregătiedu-se cu și mai mul
tă sîrguință vor putea obține chiar 
in toride următoare performanțe 
de o valoare din ce în ce mai ri
dicată.

realizat 1081 p. (armă sport calibru 
redus 3X40 focuri), iar concurenta 

' F.lisabeta Popovici 1047 p. De re. 
marcat că performanța Măriei 
Quintus se situează deasupra tu. 

' turor rezultatelor masculine obți.
nute în această întrecere. Iată a- 
cum cîteva rezultate tehnice: pe 
echipe:

' ARAD: băieți 5111 p. (Silviu 
Bejan 1048 p„ Martin Kostelni 
1016 p., Drăgan Ene 1036 p.., Nic. 

’“■vi . Balogh 973 p„ Ștefan Vincze 1038 
IlI-a > p). fete 53)5 p (Quintus Maria 

ie va N

(2), Andrassi (1), 
Stănescu (3)

al

1.
2.
3.
4.

turului se pre-

7 7 0 0 50:12 14
7601 46:11 12
7412 29:30 9
7403 27:25 «
7 3 0 4 25:27 6
7 2 1
7 0 1
7 0 1

4 23:35
6 19:40
6 14:53

Pe de artă parte constatăm că 
o ser e de alți atieți ca Gh. Stâ
nei, Ion Wittman, Ilie Savel, Na
poleon Bercaru, C-tin Gagiu, Alex. 
Dincă, Sorin Ioan, etc. nu s-au 
mai ocupat și în acest an cu toată 
seriozitatea de pregătirea lor pen
tru această probă și din acest mo
tiv rezultatele lor nu au atins — 
deocamdată — valoarea celor de 
anul trecut.

Ținînd seama de această situa
ție și apreciind și faptul, că în ge
neral valoarea rezultatelor aitleți- 
lor noștri în această probă, nu 
este prea ridicată, antrenorii de 
atletism trebuie să-și îndrepte a- 
tenția pentru găsirea celor mail 
bune metode care să asigure atle- 
ților o pregătire superioară; tre
buie să caute să formeze un nu
măr c'it mai mare de specialiști 
din rîndurile tinerelului, selecțio- 
nînd cu toată grija acele elemente 
care au calitățile fizice corespun
zătoare probei de 110 m.g. (acest 
lucru le și ușurează mult munca 
de instruire și favorizează progre
sul firesc).

Pe de altă parte, ținînd seama 
de faptul că materialele de con
curs ale acestei probe sînt destul 
de pretențioase, colegiul central 
de antrenori trebuie să facă pro
puneri pentru crearea urnii sistem 
de gard — tip popular — cu care 
să fie înzedca'e toate stadioanele 
țării.

1081 p., Elisabeta Popovici 1047 
p., Iuliana Tasku 961 p., Eva Quin
tus 991 p.. Ana Zalai 935 p ).

CLUJ: băieți 4986 p. (Victor 
Mărgineanu 1025 p.. Paul Regeczi 
1001 p., Gh. Szitagy 997 p., 'Arcadie 
Bindasz 985 p., Ludovic Arany 978 
p); fete 4341 p. (Margareta Iani 
932 p„ Elisa Encz 897 p„ Maria 
Lichtenstein 892 p . Ecaterina Ko. 
maroni 886 p-, Elena Botkai 
754 p.)_

HUNEDOARA: băieți 4884 p. 
(loan Necșa 1038 p., Vasile Cri. 
șan 1009 p., Nico'ae Lupu 966 p„ 
Nicolae Ghiță 936 p„ Pantellmon 
Gîzdîncă 935 p.); fete 4486 (Ga
briela Huzek 947 p., Maria H’o- 
pețchi 940 p„ Iuliana 'Anuțoaiei 
919 p., Olga Scarlat 846 p., Lucia 
Ponorjță 834 p.)

PITEȘTI: bă’eți 3820 p. (GFeor- 
ghe Neo-ulescu 748 p., Florea Pan- 
telică 827 p„ Ion Voicuiescu 904 
p., Emerich Kuț 640 p_, Constantin 
Vasilescu 701 p.); fete 2590 p. 
(Maria Voitasek 441 p., Maria Lă- 
zăroiu 689 p„ Ecaterina Neacșu 
376 p., Aurelia Voitasek 3.32 p., 
Victoria Măgeșu 752 p.).

CRAIOVA: băieți 4584 p. (Dumi
tru Stavarache 987 p., Paul Dincu- 
lescu 937 p.. Teodor Ionescu 895 p-, 
Virgil Polard 884 p., Victor Go. 
lombrovschi 881 p.); fete 3930 p. 
(Donca Istock 850 p.. Lucia Boșor. 
schi 822 p., Victoria Arjoca 768 p., 
Maria Nica 757 p., Elena Hodea. 
nu 733 p.)_

Finalele campionatului republican 
de juniori la baschet

In baschet acțiunile pentru pre
gătirea și ridicarea elementelor ti
nere au fost insuficiente și defec
tuos organizate în anii din urmă. 

*„Cupa orașelor" la juniori sau con. 
cursul școlilor sportive de tineret 
n-an dat rezultatele așteptate. Iată 
pentru ce socotim că este foarte 
bine că anul acesta a fost organi
zat un campionat republican al 
echipelor de juniori și junioare, 
competiție care a angrenat în di. 
feritele ei faze echipe de pe întreg 
cuprinsul țări'.

La 29 iulie la Satu M.are și 
Focșani vor începe finalele campio
natului republican al „speranțe, 
lor" baschetului nostru. Ne aștep
tăm ca emulația justificată pe care 
o produce lupta pentru cucerirea 
unui titlu de echipă campioană să 
facă din aceste finale, întreceri 
echilibrate.

Iată acum echipele caire se vor 
întrece timp de 6 zile, după siste
mul turneu: La Satu Mare (echipe 
de juniori): Tînărul Dinamovist 
Satu Mare, Progresul C: Lung 
(Pi’ești), Voința Oradea, Energia 
Constanța, Tînărul Dinamovist Bu
curești, Selecționata Rm. Vîlcea. 
La Focșani (echipe de junioare): 
Vo’nța Focșani, Progresul Oriidea, 
Știința Tîrgoviște, Tînărul: Dina
movist Timișoara Se'ertioriatia Rm. 
Vîlcea, Școala sportivă de eleve 
BucureștL . . . t



TOT DESPRE CAMPIONATUL DE GIMNASTICA PE ECHIPE...
r

Ați urmărit desigur multe întîl
niri de baschet 'in care scorul evo- 
luînd cînd de partea unei echipe 
când de partea celeilalte, a „ridi
cat în p'cioare" tribunele pline cu 
spectatori. Credem că nu greșim 
asemuind întrecerea echipelor fe
minine din cadrul campionatului 
republican de gimnastică cu un 
meci de baschet, pentru că și aici, 
situația a fost asemănătoare. In
tr-adevăr întrecerea celor trei echi
pe care contau mai mult în lupta 
pentru titlu (Dinamo, Știința, 
Energia I) a ținut încordată aten
ția spectatorilor mai ales spre sîîr- 
șitul întrecerilor. După cum s-a 
maȚanunțat, pînă la urmă puncta
jul a fost favorabil dinamoviste- 
lor, care, cișligiod și această edi-

tie a campionatului, au cucerit 
pentru a patra oară consecutiv ti
tlul de campioane ale țării. Este o 
performanță remarcabilă, care răs
plătește munca gimnastelor de la 
Dinamo ca și pe a antrenorilor Li- 
via Costa și Caius Jianu.

Succesul înregfetrat de echipa 
feminină a asociației Dinamo este 
și mai elocvent dacă ținem seama 
că în componența sa au lucrat 
gimnaste noi pe care nu de mult 
le-am întîlnit în concursuri de mai 
mică importanță. Printre acestea 
am remarcat pe Ruxandra Rusă- 
nescu, Georgeta Popescu, Emilia 
Ivan.

Dacă comportarea tinerelor ele. 
mente a fost mulțumitoare, nu 
același lucru se poate spune si

lat-o, în fotografie, executîndu-și exercițiul impus la paralele 
'Foto I. Mihăică)

despre gimnastele fruntașe care 
«-au prezentat mai slab decît era 
de așteptat, au lucrat nesigur, cu 
ezitări, ceea ce a atras după sine 
multe căderi de pe aparat. Unele 
gimnaste au lucrat „repezit", 
schimbînd dinamismul exercițiului 
cu un ritm necorespunzător. Con
trar acestui fel de execuție la pa
ralele s-au'făcut multe pauze și 
întreruperi îndeosebi la exercițiile 
liber alese (Suzana Regoczt Lili 
Kerekes). Același lucru se poate 
spune și despre exercițiile liber 
alese la bîmă. aparat la care com
ponentele echipelor Voința și E- 
nergîa II au lucrat cu... Încetini
torul, frazele de legătură deve
nind simpli pași. Și pentru că tot 
sîntem la capitolul aprecieri teh
nice, cîteva cuvinte despre ■“ 
furi. In general, se poate da aces
tora calificativul „bine”. Au 
însă și unele excepții

Exercițiile la sol, ca ae obicei, 
au plăcut foarte mult. Și într-ads- 
vâr, despre exercițiile liber alese 
la sol nu putem spune decit lu
cruri bune. Ele sînt clădite pe li
nia noii orientări din gimnastică 
adică au legături artistice, preten
țioase și elemente acrobatice grele 
(salt înapoi. întins, executat de 
Sonia Inovan). In schimb, la exer
cițiile impuse mai trebuie lucrat, 
în special pentru precizie. Nu este 
admisibil că după o perioadă des
tui de lungă de ia introducerea 
lor. exercițiile impuse — și nu nu
mai la sol — să fie executate cu 
atîtea ezitări, nesiguranță și lipsă 
de precizie.

In încheiere, cîteva cuvinte cu 
privire la organizare. Iluminația 
terenului — lucru despre care s-a 
mai scris — care are o importanță 
deosebită nu numai pentru specta
tori dar în primul rînd pentru par- 
ticipanții la concurs, a lost insu
ficientă, creînd multe dificultăți. 
Un alt punct s'ab al organizării 
— și care nu poate fi trecut cu ve
derea — este felul în care și-a în
deplinit sarcina crainica concursu
lui. Trebuie arătat că numeroasele 
greșeli de exprimare și de nume 
nu au servit 'în nici un caz bunei 
informări a spectatorilor dar mai 
ales bunei desfășurări a con
cursului.

‘FOTBAL > FOTBAL • •'FOTBAL

sări-

fosi

PARASCHIVA

KOMLO 18 (Prin telefon). —
Ultima întîlnire a echipei E- 

nergia Minerul Petroșani s-a in. 
cheiat cu 
aceasta 
Banyasz, 
a doua
pa oaspe

de data 
Komloi 

in seria 
B. Echi- 
meritată

încheiat turneul 
cu o nouă victorie

Tinerii luptători 
ai ech’pei R. D. Germane 
sosesc azi la Tg. Mureș
Pentru azi și-au anunțat sosi

rea la Tg. Mureș luptătorii din re
prezentativa de tineret a R. D. 
Germane care urmează să susțină 
două meciuri în compania formații
lor noastre de tineret. Din citirea 
numelor care figurează pe lunga 
listă trimisă de comisia de lupte 
din R. D. Germană nu am putut 
reține decit pe acela al lui Lothar 
Fischer care a luptat cu I. Cernea: 
aceasta este firesc ținîn.1 seama 
de faptul că marea majoritate 
a celor care vor ii utilizați sînt 
elemente noi, unii abia depășind 
vîrs'a junioratului. Tinerii noștri 
luptători s-au pregătit cu atenție 
sub îndrumarea antrenorilor V. 
Popovici și V. Bați, pentru a avea 
o comportare cît mai bună, demnă 
de prestigiul cîștigat de sportul 
luptelor din țara noastră.
Așa cum am mai arătat, unii din

tre cei ce vor înfrunta duminică 
și marți formația germană vor a. 
vea prilejul să_șj verifice forma 
cu ocazia finale’or campionatului 
republican de lupte clasice care 
vor începe chiar de azi tot la Tg. 
Mureș.

INFORMAȚII
Premiile speciale atribuite bu. 

letioelof cu „0“ rezultate de la 
concursul nr. 28 din 15 iulie, au 
fost repartizate astfel;

Motocicleta „I.F.A." de 350 cmc 
atribuită participantului cu cele 
mai multe variante cu „0“ rezul. 
tate a revenit lui PAVEL MIRCEA 
din Craiova s r. Plopu’ui nr. 24 
care a avut 133 variante cu ,,0‘ț 
rezultate.

Croaziera pe Marea Neagră a- 
tribuită participantului următor cu 
cele’ mai multe variante cu „0“ re
zultate, a revenit lui TUDOR DU
MITRU 
nr. 17, 
cai „0“ 
M Ceh

■ pe itinerariul Kiev—Moscova au

din Bucureș'i 
care a avut 
rezultate, 
două eycursi'

str.
100

in

Delureni 
variante

U R.S.S.

înaintea ultimei faze a campionatului motociclist 
pe circuitde viteză

Duminică, la Orașul Stalin, mo- 
tocicliștii vor lua startul în ultima 
fazg a campionatului republican de 
viteză pe circuit După cursă, aler
gătorii care se vor fi dovedit a fi 
cei mai buni specialiști ai genului, 
vor primi tricourile de campioni ai 
țării; dar după cum se știe, numele 
acestor campioni sînt cunoscute (O 
parte, după faza a treia, iar alta 
după cea de a patra a respectivului 
campionat) astfel încît alergările de 
duminică nu ne vor mai putea fur
niza nici o surpriză. Aci se va deci
de doar situația clasamentelor celor 
șase probe de campionat de la lo
curile 2 în jos.

Astfel stînd lucrurile, disputele 
de la Orașul Stalin erau să fie 
complet lipsite de interes. Pentru a 
preintîmpina acest fapt, forurile 
în drept au luat o serie de măsuri. 
Astfel, comisia centrală de auto- 
moto a hotărît ca motociclișții care 
vor absenta de la faza a V-a a 
campionatului de viteză pe circuit 
să fie excluși din clasamentele fi
nale ale acestui campionat. Organi
zatorii, asociația Energia, au prevă
zut pentru alergările de la Orașul 
Stalin și un clasament pe echipe

Ti

C^onosport
revenit participanților LUDUSAN*  
SUZANA din Cîmpia Turzji, regi
unea Cluj și VALCEANU V'ASILE 
din Craiova str. Cerna nr. 25.

Excursia în U.R.S.S. pe itinera
riul Kiev—Moscova—Leningrad a 
revenit participantului TRANDA. 
FIR IOAN din T. Severin str.'I. V. 
Stalin nr. 161

Excursia în R. P. Ungară 'ă re. 
venît participantului MUNTEANU 
MOISE din comuna Ocoliș, rfegiu. 
nea Cluj. —oi

f Excursia în R. P. Bulgaria1 a 
revbnit participantului BOALCA 
CONSTANTIN din București str. 
Eleva Doamnă nr. 47 A. . n ț r>

In urnă, au fost introduse*  625 
variante cu ,-,0“ rezultate. ’ 7

de asociații, aceasta pentru a-i 
stimula pe motocicliști să acorde 
concursului o mai mare importanță.

In ce privește pe noii campioni: 
Romano Moldovan, L. Szabo, Gh. 
Voiculescu, N. Buiescu, M. Dănes- 
cu+Al. Huhn și Venera Vasilescu. 
ar fi de dorit ca aceștia să nu se 
prezinte la alergările de la Orașul 
Stalin doar de „formă", ci, prm 
comportarea lor să arate că merită 
titlurile pe care le-au cucerit. Să 
continue deci să seipregăteascg cu 
aceeași seriozitate și să acorde ul
timei faze a campionatului aceeași 
importanță pe care au acordat-o 
pînă nu au fost siguri de titluri. In 
această privință, sugerăm comisiei 
centrale de auto.moto să ia hotărî- 
rea ca cei șase noi campioni care 
iau startul la întrecerile de la Ora
șul Stalin, să poarte un semn dis
tinctiv, eventual o eșarfă. Aceasta, 
pe de o parte, pentru ca cetățenii 
Orașului Stalin să-i poată recunoaș. 
te, iar pe de alta, ca alergătorii 
respectivi să fie și mai mult stimu
lați pentru a se comporta la înăl
țimea așteptărilor.

Deoarece praful și nisipul de pe 
traseele din București, Cluj, Tg. 
Mureș a produs serioase defecțiu
ni motocicletelor la fazele anteri
oare ale campionatului de viteză pe 
circuit, ar fi de dorit ca organiza
torii fazei a V-a a acestui ,campion3t 
să ia din timp toate măsurile ca 
traseul de la Orașul Stalin să fie 
perfect curățit. Șe știe că praful, ni
sipul și pietricelele sînt absorbite în 
timpul cursei prin carburatorul 
mașinilor, imprimîndu-se pe zițul 
chiulasei (scaunul supapei). De 
asemenea, acest nisip zgîrie cilin
drii, pistonul, și cauzează strică- 
cuni ambreajului; Din cauza 
traseului murdar, după. faza a 
patra a campionatului de viteză 
pe circuit, Gh. Voictrtescu a 'tre
buit să schimbe pistonul motoci
cletei sale noi.

o nouă victorie, 
asuora formației 
a doua clasată 
a categoriei I

__ .. a cucerit o
victorie cu 3—2 (1—2). In prima 
repriză — joc dinamic, echilibrat. 
Gazdele iau conducerea prin punc
tul înscris de Grozdics. Energia 
Minerul contraatacă și după ce 
ratează prin Tîrnoveanu. acesta 
aduce egalarea. Din nou echipa 
locală ia conducerea; de data a. 
ceasta înscrie Molnar. Oaspeții 
revin fn atac, ratează o dcazie 
bună prm Paraschiva și apoi, în 
repriza doua pun stăpînire pe 
joc. Meciul ia caracterul unei par
tide de campionat; se joacă pen
tru rezultat, dar nu depășește li. 
mitele sportivității. Energia Mi. 
nerul își impune superioritatea 
printr-un joc mai ca'm, mai orga, 
nizat. Prin contraatacuri rapide, 
în care A. Munteanu este moto, 
rul, oaspeții reușesc să străpun
gă de două ori apărarea fermă 
adversă. Gabor aduce egalarea. 
iar cu 10 minune înainte de sfîr- 
șit, Paraschiva — lansat în a. 
dîncime de Gabor — reia direct 
în colț: 3—2, după o partidă a- 
preciată de cel 5.000 de spectatori.

S_au remarcat: Marinescu, De. 
leanu. A. Munteanu, Gabor, Mol. 
nar, Grozdics. Formațiile : Ener. 
gia Minerul: Gram (Crîsnic)— 
Pahonțu, Marinescu, Panait 
(CoMum) — Deleanu, Farcaș II 
— Tirnoveanu, Demien, A. Mun
teanu. Gabor, Paraschiva. Kom. 
loi Banyasz: Magyar — Ud-
varosi, Csardas, Kripl — Kohl- 
man, Polgar — Grozdics, Mo'nar. 
Korom, Szam, Gelencser.
<JN JOC BUN AL LOCOMOTIVEI 

CONSTANTA
CONSTANȚA 18. (Prin telefon) 

Pe „Stadionul Nou", echipa Locomo
tivei Constanța a jucat azi în com
pania formației maghiare Dozsa din 
Rekescsaba. Cei aproape 7000 de 
spectatori au avut ocazia să urmă- 

I rească un spectacol fotbalistic plă 
cut, datorită mai ales Locomotivei 
care — superioară din toate puncte
le de vedere — a făcut o partidă 
foarte bună, obținând o binemeritată 
victorie la un scor concludent: 3—0 
(2—0). Prima repriză a aparținut 
în întregime constănțenilor care an 
și înscris două goluri: în min. I 
prin Cădariu, la o acțiune inițiată do 
Ispas, și în min. 4 prin Sever, bine 
lansat de Cădariu. Acesta din urmă 

I a tras o „bară" în min. 2. Iri rest,

deși a mai avut situații favorabile șl 
a dominat, Locomotiva n-a mai pu
tut înscrie. înaintașii au jucat prea 
mult pe centru, iar oaspeții s-au or
ganizat bine în apărare. La reluare, 
echipa Dozsa a jucat ceva mai des
chis și jocul a devenit mai însufle
țit. Oaspeții, buni în cîmp, au îost 
însă ineficaci la poartă. Locomotiva 
n păstrat inițiativa în joc, dar n-a 
fructificat decît una din ocaziile crea, 
te • în min. 76, cînd Sever a mar
cat plasat Foarte buni au fost: Pe
net, Ispas, Sever și Cădariu, respec
tiv Popol și Bartvk. Bun arbitra țnl 
lui C. Ianopol. Formațiile: LOCO
MOTIVA: Georgescu (Stafie)-Penet, 
Stăncescu, Feniat-Tatomir (Seitan). 
•lamea-Vultur (lonescu). Ispas, Se
ver, Cădariu, Zinculescu.

DOZSA: Vandlik-Hadai, Popol, 
Piller-Belenka, Marik-Bekeszki, Hra- 
bovszki. Szilasi, Toth L Bartvk 

P. Enache, corespondent 
ASTAZI LA „DINAMO" : 

DINAMO 6 — SPARTAK RUSSE 
Amatorii de fotbal din Capitală 

air astăzi ocazia să asiste la un in
teresant joc internațional, programat 
pe Stadionul Dinamo, cu începere 
de la ora 17,45 : Dinamo 6-Spartak 
Russe (R. P. Bulgaria). Echipa oas- 
oe. care a sosit ieri la amiază în 
Capitală, activează în categoria B, 
grupa de nord (acest campionat se 
dispută pe șapte grupe). După 13 e- 
tape. Spartak a ocupat locul 3 cu 17 
puncte. Dinamo 6 va alinia în acest 
joc formația: Sugar-Izghireanu, 
Motoc, FL Marinescii-Nunweiller, 
Szekely-N. Dumitru, Marin, Voica, 
F**rică.  Ba bone.

■ Tot azi, la Fălticeni, echipa lo
cală Recolta Avîntul întîlnește selec
ționata asociației Traktor din R. P. 
Ungară.

Un meci-., discret.
Cînd a plecat în turneu în R. | 

P. Ungară și R. P. Polonă, 
Flamura roșie Arad avea un 
program precis, aprobat de Di
recția Fotbal; un joc la Buda
pesta și două în R.P. Polonă. 
Textiliștii arădeni au jucat, in
tr-adevăr. un meci la Budapes
ta (în treacăt fie spus, un meci 
slab, încheiat cu un rezultat și 
mai slab, un surprinzător 0—5 
în fața unei echipe de valoare 
modestă). Apoi au trecut în 
R.P. Polonă unde au și susți
nut o partidă — terminată cu 
un rezultat mai bun —, iar azi 
dispută al doilea joc.

Intre aceste două întîlniri 
însă arădenii au mai susținut 
un meci, cum s-ar spune „peste 
plan". Ei au jucat în localita
tea Șopron cu o selecționată a 
textiliștilor locali. Ziarul „Nep- 
sport“, care a anunțat jocul și 
rezultatul, ne informează că 
Flamura roșie a cîștigat cu 

7—0 (2—0) prin punctele înscri
se de Capaș (2), Boroș (2), 
Mercea, Boiioș și Mateon, după 
un joc în care echipa arădană 
a fost net superioară din punct 
de vedere tehnic și tactic. Fla
mura roșie a aliniat următoarea 
formație: Marosi — Szucs, An- 
drovici, Boiioș (Farmati) — 
Capaș (Dușan), Serfozo — Jur
că, Mercea, Mateon, Dinulescu 
(Petschowski), Boroș.

Indiferent de caracterul aces
tui joc — de antrenament sau 
amical — și de comportarea 
și rezultatul realizat de ară
deni, aceștia au comis în mod 
neîngăduit, un act de indis
ciplină, susținînd un meci fără 
aprobarea forului conducător.

G. ST.

NOTE, ȘTIRI,
PENTRU REUȘITA UNEI 

CONSFĂTUIRI
Consfătuirea pe care o va or

ganiza Direcția Fotbal, la 30 iu
lie, cm antrenorii echipelor tie ca
tegorie A, are ca scop unic, anali
zarea, desfășurării turului campio
natului și trasarea sarcinilor în 
vederea returului, în lumina „în
drumarului activității fotbalului pe 
anul 1956”. Reușita acestei con
sfătuiri depinde în primul 
antrenori, de seriozitatea 
vor privi scopul acestei 
tuiri, de conștiinciozitatea 
st- vorpregăti și de modul

rînd de 
cu care 
consfă- 

cu care 
. „ . . critic și

autocritic în care își vor analiza 
muftca șî vor îmbrățișa toate pro
blemele Ridicate de prima jumă
tate' a campionattriui, baza activi
tății echipelor remezentative. A- 
rătînd cu curaj lipsurile proprii și

rezultate-.
greutățile întâmpinate în activita
tea lor în cadrul colectivelor, ri
dicând în mod principiali proble
mele de ibază ale fotbalului nostru, 
legate în special de procesul die 
instruire, și venind ai soluțiile 
cele mai potrivite, antrenorii tre
buie să fie convinși că vor aduce 
o contribuție însemnată în acțiu
nea de ridicare calitativă a fot- 
balului nostru.
DINAMO 6 IN R. P. BULGARIA
Echipa de categorie B Dinamo 

6 București va întreprinde la în
ceputul săptămânii viitoare un 
turneu in R. P. Bulgaria. Fot
baliștii di-namoviști vor susține 

trei întîlniri la : 25 iulie la Russe 
(revanșa jocului de azi cu Spar
tak Russe), la 28 iulie la Dimi- 
trovgrad și la 1 august la Plovdiv,



HOTĂRIREA PREZIDIULUI CONSILIULUI
AL SINDICATELOR DIN UNIUNEA SOVIETICA

CENTRAL ' 
CU PRIVIRE

Cicliștii de 
domină categoric

la Dinamo 
„Cursa Munților”

LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE SINDICALE
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

7ASS transmite :
Prezidiul Consiliului Central 

Sindicatelor din Uniunea Sovie
tică a adoptat o hotărîre cu pri
vire Ia îmbunătățirea activității 
organizațiilor sindicale în dome
niul culturii fizice și sportului.

Constatînd că organizațiile sin
dicale și asociațiile sportive vo
luntare au desfășurat o anumi
tă activitate în domeniul dezvol
tării culturii fizice și ridicării 
măiestriei sportive, Prezidiul Con
siliului Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică semnalează o 
serie de lipsuri în acest domeniu. 
Sindicatele și asociațiile sporti
ve se ocupă în special de unele 
grupuri de sportivi fruntași, de 
organizarea competițiile regiona
le și unionale, neacord’nd aten
ția cuvenită colectivelor sportiv» 
din întreprinderi, instituții și școli.

In hotărîre se arată că multe 
comitete sindicale nu desfășoa
ră o muncă concretă în ce pri
vește organizarea activității d» 
cultură fizică și de mase în ria
dul oamenilor muncii, nu acordă

Sandor Ihares a obținut 28.42,8 
la debirtid hii in proba 

de 10.009 m.
Igloi Mihaly, renumitul antre

nor maghiar, avea deplina drepta. 
te, cînd cu 8—9 luni în urmă după 
ce Iharos doborîse recordul mon. 
citai pe 5060 m. spunea că recordu
rile mondiale în probele de fond 
vor fi pulverizate, că în anul O- 

Timpic 1956 se va alerga 5000 m, 
în jurul cifrei de 13:30 iar la 
10.000 m se va ajunge aoroape de 
28:30. Previziunile lui Igloi sînt 
acum aproape realizate. După ce 
Gordon Pirie a doborît recordul 
pe 5000 tn„ duminică la Barda- 
uesta, Sandor Iharos — în prima 
cursă din cariera sa pe 10.000 m. 
•— a obținut un senzațional record 
pe această distantă: 28:42,8.

în afară de Iharos, numai doi a- 
tletj în lume au reușit să coboare 
sub 29 de minute: Emil Zatopek 
^28:54,2 în 1954 la Bruxelles) și 
Vladimir Kuț (28:59,2 în 1955 la 
București). Intr-o recentă declara, 
țle făcută de Iglcî, acesta a arătat 
că fonldiștii maghiari nu sînt încă 
în forma lo cea mai bună și că 
aceasta va trebui realizată abia în 
noiembrie-decembrie, adică în tim
pul desfășurării Jocurilor Olimpice.

In campionatele R. P. Ungare 
care au luat sfîrștt recent, cîțiva 
atleți au obținut rezultate bune, 
dar ele vor fi, fără îndoială, îm
bunătățite în actualul sezon.

Un rezultat excelent l-a 
obținut Jeszenszki la 3000 m. 
obstacole: 8:40.8 (record maghiar). 
Taită alte rezultate: 800 m. femei: 
Kazî 2:10,3, lungime femei: Olga 
Gyarmati 5,67 m.; 800 m.: Szent. 
gali 1:49,5, Rozsavolgyi 1:49,5, 
200 m.: Goldovanyi 21,4; Ciocan: 
Csermak 59,95 m. etc

Turul Franței
In a Xll-a etapă a Turului 

Franței, Pau-Luchon (126 km.),
francezul Darrlgade a sosit la 14 
min. după ciștlgător, Schmitz (Lu
xemburg), pierzind „tricoul galben”, 
pe care l-a îmbrăcat belgianul A- 
u-iaenssens. Ieri s-a alergat ultima 
etapă din munții Pirlnei, Luchon- 
"'oulouse (176 km.). La sosire s-a 
prezentat un pluton masiv. Sprintul 
a rost ciștigat de italianul De Fi
lippis. cu timpul 4 ore 49 min. 

sec., în lața lui Ockers (Belgia) 
si Picot (regional Vest). In clasamen
tul general continuă să conducă A- 
ur aenasens, urmat de Lauredi la 2 
ir.in. 51 sec., Woorting J min. 47 sec., 
ricot 4 min. îs sec., Walkowlak 6 
min.. Darrigade 7 min. 11 sec., Bau- 
vin 7 min. 46, De Filippis M min. 54 
sec.

Echipa de fotbal a R. Cehoslovace în America de Sod
Zitae acestea va pleca in Ame

rica de Sud echipa de fotbal a R. 
Cehoslovace. In cadrul unui tur
ti mi de o lună, ea urmează să sus- 
ț»nâ mai multe întîlniri, care se 
anunță foarte dificile, dată fiind 
valoarea echipelor sudamericane. 
Astfel, la 4 august, fotbaliștii ce
hoslovaci vor juca la Rio de Ja
neiro cu echipa națională a Brazi
liei. iar patru zMe mai fîrziu vor 

sprijinul necesar asociațiilor spor
tive voluntare.

Prezidiul Consiliului Central al 
Sindicatelor din Uniunea Sovie
tică subliniază că comitetele de 
întreprindere și locale trebuie să-și 
intensifice controlul și să acorde 
sprijin sistematic consiliilor colec
tivelor sportive. Se recomandă ca 
alegerea consiliilor colectivelor 
sportive să se efectueze în cadrul 
adunărilor sportivilor odată la 
doi ani, iar alegerea organiza
torilor sportivi în întreprinderi — 
în același timp cu alegerea orga
nizatorilor de grupă sindicală.

Comitetele centrale ale sindica
telor sînt însărcinate să elabo
reze împreună cu ministerele mă
surile pentru organizarea gimnas
ticii în producție la întreprinderi 
și instituții. Comitetele de între
prindere și locale trebuie să a- 
leagă în acest scop inspectori 
obștești și să asigure pregătirea 
lor.

Prezidiul Consiliului Centrat 
al Sindicatelor din Uniunea So
vietică a hotărit ca sindicatele 
să organizeze odată la patru ani

Astăzi sosește echipa de handbal Dinamo Berlin, 
iar nriine C-C.A. pleacă in R. D. Germană

Astăzi va sosi de Ia Berlin pe 
calea aerului redutabila echipă de 
handbal Dinamo Berlin, care sus. 
ține în țara noastră două jocuri, 
dintre care primul va avea Ioc 
duminică lă Reșița.

Echipa germană deplasează un 
puternic lot de jucători, din rin. 
durile cărora vom remarca pe in. 
temaționalri Horst Gross, Heinz 
Diedering, Rudo'.f Hirsch și Otto 
Naumann.

In primul lor meci handbaliștiî

• Echipa bulgară de fotbal Spar- 
tak-Sofla a susținut la 15 IuHe la 
Tirana al treilea joc din cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde în RJ*. 
Albania. Fotbaliștii bulgari au întîl- 
nlt echipa Puna, obținînd victoria 
cu scorul de 4-1.
• Răspunzind invitației organiza

țiilor sportive sovietice, la 16 iulie 
a sosit la Moscova echipa reprezen
tativă de fotbal a R-P. Chineze. In 
turneul întreprins în Uniunea Sovie
tică! fotbaliștii chinezi vor susține 
mai multe întîlniri prietenești in 
compania echipelor sovietice.

In primul med fotbaliștii chinezi 
vor evolua la Leningrad în compania 
echipei locale Zenith.

După turneul din- U.R.S.S., echipa 
de fotbal a R. P. Chineze se va de
plasa în R.P.F. Iugoslavia, unde va 
susține cîteva jocuri.
• In campionatul unional de fotbal 

la 16 Iulie s-a disputat la Moscova 
medul dintre echipele Torpedo Mos
cova și Dinamo Tbilisi. Fotbaliștii 
din Tbilisi au obținut victoria cu 
scorul de 2-1 (1-1).

La 17 iulie, pe stadionul Dinamo 
d:n Moscova, fruntașa clasamentu
lui Spartak Moscova a întîlnlt echi
pa Șahtior Stalino. Demonstrînd un 
joc de un ridicat nivel tehnic fotba
liștii echipei Spartak au terminat 
învingători cu scorul de 5-1 (2-0) prin 
punctele înscrise de Simonian (2), 
Salnikov (2) șl Netto.

In prezent echipa Spartak Mos-

Finala „Cupei Europei Centrale”
După cum se știe finala „Cupei 

Europei Centrale" va fi disputată 
de către Vasas (Budapesta) și 
Rapid (Viena). Primul meai are 
loc sîmbătă la Viena oa arbitru 
iirmînd să funcționeze it.aliia.nuft 
Orlandini. O săpțămînă mai tîr- 
zht, la Budapesta, se va disputa 
cel de al doilea maci, care va fi 
condus tot de un arbitru italian: 
Bernardi.

susține meciul revanșă la Sao 
Paolo. La 12 august echipa R. 
Cehoslovace va îiitîlni reprezenta
tiva Uruguayuluj la Montevideo, 
la 19 august se va disputa la Bue
nos Aires meciul dintre naționa
lele R. Cehoslovace și Argentinei. 
Jucătorii cehoslovaci își vor înche
ia turneul susținînd la 26 august 
1a Santiago de Chile întîlnirea cu 
echipa republicii Chile.

Spartachiade ale asociațiilor spor
tive voluntare și Spartachiada u- 
nională a sindicatelor, cu partici
parea echipelor selecționate și a 
celor mai bune colective sportive. 
Asociațiile sportive voluntare vor 
organiza odată la doi ani com
petiții la diferitele discipline spor
tive. Este necesar să se asigure 
o largă participare a sportivilor 
la comoefițitle orășenești, raionale 
și regionale, organizate de Co
mitetele pentru Cultură Fizică și 
Sport.

Organizațiile sportive trebuie 
să asigure construirea unor in
stalații sportive dintre cele mai 
simple în așezările muncitorești 
și pe lingă administrațiile imobi
lelor pentru educația sportivă a 
copiilor.

S-a hotărit să se creeze pe lin
gă Consiliul Central al Sindica
telor din Uniunea Sovietică. Con
siliul pentru cultură fizică si 
sport, alcătuit din reprezentanți 
ai C.C. ale Sindicatelor, consi
liilor sindicale, consiliilor centra
le ale asociațiilor sportive, maeștri 
ai sportului, activiști sportivi.

germani vor Intilni la Reșița echi
pa Energia, care se pregătește sub 
conducerea antrenorilor Crist m Pe. 
tri și Mihai Szucik. Jocul va fi 
condus de arbitrul polonez Ger
hardt Jany, care urmează să so
sească în cursul zilei de mime.

In timp ce echipa germană va 
disputa în țara noastră două me
ciuri, formația bucureșteană C.C.A. 
se va deplasa în R. D. Germană 
unde va intilni echipele Empor 
Rostock, campioană a țării și Mo
toc Magdeburg.

HOTRRC
cova și-a consolidat poziția de frun
tașă a clasamentului, avînd 23 de 
puncte din 15 meciuri jucate. Pe 
locurile următoare se găsesc echi
pele Burevestnik Chișinău. cu M 
puncte din 16 meciuri disputate, 
Dinamo Moscova cu 18 puncte din 
15 meciuri și Torpedo Moscova cu 17 
puncte din 14 meciuri.

----------- ------------------------

Selecționata de fotbal a asociației 
Lokomotiv din Uimea Sovietică 

întreprinde un turneu in Canada
La invitația îederației canadiene 

de fotbal, în primele zile ale lunii au
gust va sosi în Canada echipa selec
ționată de fotbal a asociației Loko
motiv din Uniunea Sovietică. Fotba
liștii sovietici vor susține mai mul
te întîlniri prietenești în compania 
celor mai bune echipe canadiene. 
Primul meci va avea Ioc la 6 august 
cu echipa selecționată a orașului 
Montreal. Apoi, echipa Lokomotiv 
va juca în orașele Winnipeg și Van
couver. La 18 august fotbaliștii so
vietici își vor încheia turneul jucînd 
la Toronto cu echipa reprezentativă 
a Canadei.

Cercurile sportive canadiene a- 
cordă o mare atenție apropiatei so
siri a echipei fotbaliștilor sovietici. 
Ziarele publică numeroase articole 
consacrate prezentării echipei Loko
motiv precum și fotografii ale 
fotbaliștilor sovietici.

Inaugurarea stadionului 
cu mare capacitate 

de la Chorzow (R.P. Polonă)
Peste cîteva ztfe se va inaugura în 

orașul Chorzow unul din cele mai 
impunătoare stadioane din R. P. Po
lonă. Noua bază sportivă poate găz
dui în tribune aproape 100.000 de 
spectatori, fiind construită după ul
timele cerințe ale tehnicii modeme. 
In apropierea tribunei principale au 
fost amenajate stații de radio și te
leviziune, precum și cabine rezervate 
radioreporterilor și ziariștilor. In 
planul acestei impunătoare construc
ții s-au prevăzut și instalații speciale 
electrice pentru competițiile care 
vor avea loc în nocturnă.

PĂLTINIȘ 17 (prin telefon de 
la trimisul nostru). —

Pentru prima oară o cursă, ci. 
clistă a avut în traseul ei cei 22 
km. în serpentine piuă la Poiana 
Păltiniș. Un drum extrem de ane. 
voios, cu terasament deteriorat, 
mult nisip, pietre tăioase și pe 
alocuri ou o înclinație foarte 
mare. Etapa Orașul Stalin—Sibiu 
—Păltiniș a fost, a.m putea spune, 
excepțional de dură, și datorită 
vîntuhli puternic care a bătut din 
față.

Modificările importante în cla
samentul general al „Cursei Mun
ților" au putut fj însă posibile și 
datorită acțiunii îndrăznețe între
prinsă de d namovistul N. Ma
xim la numai 5 km. de la ple. 
care. Acesta evadează cu Hora 
și I. Vasile și împreună vor realiza 
cea mai mare „evadare" din ul
timii ani, de aproximativ 170 km.. 
distanță pe care nu au mai putut 
fi prinși In're timp, o serie de 
elemente mai puțin cunoscute ca 
P. Gane și I. Costau (Energia), 
Văsîi (Voința) ș.a. au realizat 
o cursă de-a dreptul excelentă — 
mențmîndu-se în permanență pe 
primul plan al cursei.

C. Dumitrescu s.a orientat gre
șit, rămînind în pluton fără a 
întreprinde nici o acțiune hotă, 
rîtă pentru a recupera din minu
tele avans ale fugarilor. 'Acest 
fel de a „gîndi” o cursă îl va 
costa pe favoritul nr. 1 al „Cursei 
Munților” o întirziere de peste 32 
mm. oină Ia capătul etapei. După 
această etapa Nicolae Maxim a 
preluat tricoul galben. Clasamen
tul e'apeî: 1. I. Hora (Dinamo)
6:05.19; 2. N. Maxim (Dinamo)
3ce'ași timp; 3. I. VasUe (QCJL.I 
6:1135; 4. P Gane (Energia)
6:1438; 5. I. Costan (Energia)
6:19.09; 6. L. Zînoni (Dinamo)
6:20,39; 7. D. Tupa (Progresul)
6:21,53; 8. D. Munteanu (Dinamo) 
6:22,19; 9. N. Vasilescu (Dina
mo) 6:23.33; 10. R. Schuster (DL 
na mo) 6:23,37. C. Dumitrescu a 
sosit pe locul 31 cu timpul de 
6:40,49 urmat la 2 min. de l 
Cons tan tinesen

★
ORAȘUL STALIN 18 (prin te. 

Iefon de la trimisul nostru). —
Cînd a fost ales traseul etapei 

» IV-a (spre Păltiniș) desigur 
că s-a comis o eroare. Iată dova
da. Intrucit duritatea terasamen. 
tuluî (influențat considerabil și 
de ploaia din cursul nopții) ar fi 

i făcut foarte primejdioasă o cursă 
j pe distanța Păltiniș — Sibiu (un 
j coborîș cu serpentine în loc și 
j periculoase), organizatorii, Ia pro. 
I punerea antrenorilor și a cicliști

lor au scurtat etapa, plecarea dîn- 
du-se de la Dumbrava Sibiu. Poa
te că era de așteptat ca după 
etapa din ajun cicliștii să se me
najeze puțin pe patcursul acestei

Campionatele internaționale de tenis ale R. Cehoslovace
PRAGA (Prin telefon).
Pe terenurile de tenis pe care 

se desfășoară campionatele interna
ționale ale R. Cehoslovace sînt pre- 
zenți numeroși jucători de valoare 
ridicată. Astfel din partea Austra
liei participă Candy, din partea 
Ungariei Asboth, Jancso și Guyatt', 
iar Skonecky, Lisît și Wolner vor 
reprezenta Polonia. De asemenea, 
mai sînt urmăriți cu atenție jucăto
rii din Germania Occidentală — 
Huber, Feldbauch, și Wolner — din 
Danemarca — Hotliberg și Gyst- 
orf — și bineînțeles jucătorii țării 
gazdă.

Tinerii noștri jucători âu pierdirt 
i în primul tur, dar după meciuri

Gimnastele noastre 
au plecat la Varșovia

Marți a părăsii Capitala plecind 
spre Varșovia echtoa feminină ds 
gimnastică a țării noastre, care 
va susține sîmbătă și duminică o 
înhîilnire cu reprezentativa R. P. 
Polone. Au făcut denlasarea ma- 
estrele sportului Emilia Vătășolu, 
Elena Mărgărit, Anîca Țicu, Ag
neta Wittenberger și gimnastele 
fruntașe Sania Inovan, Elena Sâ
câita și Uta Schland. 

alergări. Totuși, jiu a fost așa. 
Am asistat la o cursă viu dispu
tată în care primul plan a fost 
ocupat de duelul aprig dintre Di- 
namoviști și cicliștii de la C.C.A. 
Din acest duel victorioși au ieșit 
dinamoviștii.

Iată clasamentul etapei: 1. St 
Ștefu (Dinamo I) a parcurs 145 
km. în 3 h 34, 52 — media orară 
40,640 km.; 2. A. Șe'aru (Dinamo 
1) 3:34,52; 3. D. Tuna (Progresul) 
3:37,37; 4. L. Zanoni (Dinamo I) 
5. C. Dumitrescu (C.C.A. I); 6. 
I. Sima (Dinamo O. S.); 7. R. 
Klein (Dinamo O. S.); 8. Gh.
Văsîi (Voința); 9. N. Steuanian 
(C.C.A. II); 10. C. Istra te (Pro. 
greșul) — toți același tlmo; D 
Munteanu (Dinamo II); 3:37,40 
12. N. Molnar (Locomotiva) ace
lași timp.

Clasamentul etapei pe echipe: 
I. Dinamo 10:47,21; 2. Progresul 
10:56, 47; 3. C.C.A. Clasament ge

neral individual dună patru etane: 
1. N. Maxim 17:46,59; 2. I. Va. 
sile 17:47,25: 3. L. Zano-ni
17:57.02; 4. R. Schuster 17:57,13; 
5. St. Poreceanu 18:00,05; 6. Că. 
lin Tudose 18:00,08; 7 I. Hora 
18.02,57; 8. D. Munteanu 18:10.12; 
9. St. Ștefu 18:10.21; 10. P. Gane 
18:12,16; 11. C. Dumitrescu 18:14,9.

Clasament general pe echipe 
după patru etape: 1. Dinamo I 
53:23,39; 2. C C A. I 53:56,55; 3. 
Dinamo II; 4. Progresul; 5. Ener
gia.

Clasamentul cățărătorilor: 1. R. 
Schuster 12 pct; 2. I. Vasile 11 
pet; 3. Poreceanu 8 pet; 4. Ștefu 
6 pet.; 5. Maxim 5 pet.; 6—7. 
Hora, Pelcaru 3 pet.; 8. Za
noni 2 pctt.

Mîine (N. R. azi) cicliștii vor 
avea o binemeritată zi de odihnă, 
după care vineri vor pomi în eta
pa a V-a: Orașul Stalin—Comar
nic — Orașul Stalin. Sîmbătă 
etapa a Vl-a, alergare în circuit 
în împrejurimile Orașului Stalin.

CMIL IENCEC

Miirsa se deschide în Capitală 
un centru de ântrenament 
de atletism pentru copii
Mîine după amiază, la ora 17, se 

va deschide pe stadionul Tineretu
lui din Capitală un centru de an
trenament de atletism pentru copii. 
Se pot înscrie copii între 11 și 16 
ani.

Antrenamentele se vor face s.ib 
îndrumarea profesorilor ele educație 
fizică, antrenorilor de atletism șt 
atleților -fruntași.

Bazele sportive, înlruma’ea 
tehnică și controlul medical sînt 
puse la dispoziția copiilor în mod 
cu totul gratuit.

spectaculoase în care s-au compor
tat destul de bine. Rezultate tehnice: 
Bardan—Toriiandl (R. Ceh.) 3—6, 
2—6, 5—7; Georgescu—Krch (R. 
Ceh.) 5—7, 1—6, 5—7; dublu băr
bați : Mehacek, Mernoch (R. Ceh.) 
— Georgescu, Bardan. 3—1. Joi 
și vineri se dispută mai departe — 
pînă în semifinale — probele de 
simplu

Canotori și vehști rom'mi 
participă la concursuri 

in Italia și R- P- F. Iugoslavia
Miercuri a plecat în Italia pentru 

a participa la un concurs interna
țional de canotaj programat în 

i zilele de 22 și 23 iulie, la Milano, 
un lot de canotori romuri. Lotul 
cuprinde echipajul de schif 8+1 bă
ieți.

Marți au părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre localitatea Zadar (R 
P.F. Iugoslavia) doi dintre cei mai 
buni veliști ai țării noastre, Mircea 
Dimitriu, și Gheorghe Lungu, care 
ne vor reprezenta la Campionatele 

; Europene de snipe ce se vor ține 
| în această localitate între 22 și 29 

Hlie a.r.
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