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Un moment solemn: MihaUcl roste ște jurămlntul participanjUor la joc urile balcanice

ECHIPA DE ATLETISM A R. P. ROMINE DEȚINE RECORDUL 
LA CEA DE A XV-a BALCANIADĂRECORDURILOR

■ ■■

Locuitorilor Belgradului atleții 
celor cinci țări participante 
la ediția a XV-a a Jocurilor Bal

canice le-au devenit în scurt timp, 
buni prieteni. Am avut plă
cerea să remarc că printre cei 
mai simpatizați se numărau at
leții noștri, care prin comportarea 
lor frumoasă la Balcaniadă atră. 
seseră asupra lor atenția publicu. 
lui, ca și prin felul degajat 
și prietenos de a se purta. Dar, 
fără îndoială, că simpatia și res
pectul spectatorilor se datorau 
în cea mal mare măsură excelen
telor rezultate pe care ei le rea
lizaseră în cele trei zile de între
ceri.

Intr-adevăr, dintre cele cinci
'( , i

t Cicliștii roBuni participă ‘ 
la „Tund Europei"

Miercuri 8 august va în- I 
cepe competiția internațională | 
da lung kiitometeaj „Turul | 
Europei”, organizat de ziarele | 
„L'Equipe” și „Le Pairisien | 
libere” (Franța), „Les Sports” | 
(Belgia) și „Gazetta dello ! 

Spori” (Italia). Traseul mă- { 
scară 1850 km., împărțiți în 11 J 
etape, 
dine,
Italia, 
mană. 
Landa.

și va străbate, în or-
7 țări: Iugoslavia,

Austria, R. F. Ger- 
Franța, Belgia și O- I

în- 
“ a 
zece
s.a
na.

landa.
La această cursă participă ! 

cei mai valoroși eicliști din t 
14 țări. Mufți dintre sportivii ' 
care se vor alinia în ziua de ■ 
8 august la startul probei, la 
Zagreb, de unde se va da ple. 
caraa, sînt alergători care au 
concurat în ultima ediție a 
„Cursei Păcii*.

Printre țările partiripante 
șeii numără și Romi ni a. In 
vederea acestei întreceri, 
dată după „Cursa Păcii* 1 
fost desemnat un lot de 
alergători fruntași care 
pregătit temeinic/ Lotul 
ț tonal este compus din ur 
rpătorii cicliști: C. Dumitres
cu, Gabriel Moiceanu. Ludo
vic Zanoni, Ion Vasile, Ște
fan Porecearty, Nicolae Ma
xim, Aurel Șelaru, Călin Tu- 

Ștefan Ștefu și Ion 
După desfă-

Nu a lipsit mult ca tînăra se
lecționată a asociației Știința 
să-și inaugureze activitate* inter
națională din acest an cu.un fru
mos succes, adică să învingă pu
ternica echipă Dinamo Berlin. 
Ceea ce a împiedicat-o să realizeze 
această performanță a fost, în 
primul rînd, grava eroare tactică 
pe care au comis.o majoritatea 
jucătorilor. Aceștia, văzînd că au 
refăcut handicapul, că au egalat 
si că au reușit chiar să preia con
ducerea cu un avans de două go. 
luri, nu au mai luptat — în spe
cial în atac — cu același elan, 
nu au mai circulat prin fața apă
rării adverse cu aceeași intensi
tate. într-un cuvînt, au crezut că 
numai apărîndu-sc pot menține 
rezultatul.

De asemenea, echipei noastre
i.a fost răpită posibilitatea unei 
frumoase victorii internaționale și 
din cauza manierei cu totul neco. 
respunzătoaire în care a condus 
arbitrul Gerhardt Janny (R.P. Po. 
lonă). Un singur exemplu în a- 
ceastă privință: în min. 52, echipa 
Dinamo Berlin a egalat și ime
diat apoi a intrat în posesia min
gii, pe care a plimbat-b prin fața 
apărării studenților pînă în ul
timul minut de joc, cînd Hirsch a 
pătruns cu intenția de a provoca 
un fault și, deci, de a obține $

l

dose, 
Comstantinescu. 
șurarea finalei campionatului 
de fond al R.P.R., ce se va 
alerga duminică 
fi aleși cei 7 
vor alcătui 
noastră pentru 
pei“.

Participarea la „Turul Eu. { 
ropei* constituie un nou pri. ! 
lej. de verificare a posibilitâ- j 
țîlor cicliștilor noștri care, | 
anul acesta, au reușit o com- j 
portare remarcabilă în „Cursa ' 
Păcii”.

*

29 iulie, vor 
cicliști! care 

reprezentativa 
„Turul Euro.

obținerea victoriei la 
încheiată 

record
cu 
sa 
sa 
in.

țări participante, Rominia a reu
șit să înscrie pe lista recorduri, 
lor sale cu prilejul Jocurilor Bal
canice cei mai mare număr și, 
dacă vom băga bine de seamă, la 
probe în care fostele recorduri nu 
erau dintre cele mai slabe.

Desigur că, în fruntea reprezen
tanților noștri trebuie situat 1LIE 
SAVEL, care pe lingă valorosul 
record de la 490 m. garduri, l-a 
egalat pe cel la 400 m. plat, dîn- 
du-și apoi o însemnată contribu
ție și în <' ’’ 
ștafeta de 4 x 400 m. 
de asemenea cu un nou 
republican. SAVEL a dovedit 
acest prilej nu numai buna 
pregătire, dar și capacitatea 
«U luptă. maniera de care a 
vins el fiind categorică.

Deși nu a cîștigat decît un sin
gur titlu de campion balcanic, 
ION WIESENMAYER merită to
tuși să fie citat la loc de frunte 
alături de 1LIE SAVEL, deoarece, 
cu excepția stabilirii de noi recor
duri, sprinterul nostru a dat o 
concludentă dovada a caltițitor 
sale deoseb:.te. WIESENMAYER a 
cîștigat proba de 200 m. plat cu 
un timp bun intrecindu.se cu ad
versari redutabili. El a luptai in
să și la 100 m. pentru tRJu și 
doar un start în care a fost de. 

Un nou rezultat egal la handbal: Știința—Dinamo Berlin 9-9(4-6)

zavartiajat La împiedicat să câș
tige și a«L Nu trebuie uitat, că 
ION WIESENMAYER a partici
pat și la proba de 4 x 100 m. șK 
că, cu toate că a primit ștafeta 
în firma princip«Wor săi adversari, 
ei nu s_a descurajat, ci a lup. 
taf pînă Ia epuizarea ultimului 
centimetru al distanței pentru a 
ocupa un Ioc mai bun. Astfel, a 
fost posibil ca el să-l depășească 
Pe LORGER (ultimul schimb al 
ștafetei iugoslave) pe ultimii me
tri, deși acesta avusese un avantaj 
de aprpape 3 ni,, fiind pe punctul 
de a trece și de bulgarul KO
LEV. Dar WIESENMAYER a 
putut fi văzut și la startul ștafe. 
tei de 4 x 400 m, care a cucerit 
titlul balcanic, stabilind totodată 
și un nou record republican.

Intmcît WIESENMAYER nu 
mai este la prima tinerețe. I.am 
întrebat, surprins, cu puțin înain
tea probei de 4 x 400 m., dacă va 
lua startul

„Am să alerg în schimbul pa
tru. Nu te mira, în fond nu este 
așa de greu. E drept că 
proba a patra, dar la noi la 
teri ou este ca in alte 
M-am odihnit după fiecare

(coniinuare in pag. a 3m) 

va fi 
sprin- 
probe. 
dintre

lovitură liberă de la 17 nu Fap
tele s-au petrecut întocmai, numai 
că jucătorii germani au executat 
lovitura afară. Arbitrul Gerhardt 
Jenny a dictat repetarea tovifeții, 
ceea ce nu făcuse niciodată pînă 
atunci în situații similare. Și de 
această dată, însă, lovitura a ră.

Transformarea loviturilor libere de la 17 m . a fost u>nal din 
punctele tari ale atacului echipei Știinja, în meciul cu Dinamo Ber
lin* De altfel șl din această fotografie se poate* vedea cum jucă
torii germani încearcă prin orice mijloace să-l împiedice pe Hnat 
(Știința) di a trage la poartă Cu toată opoziția lui Kohler (din. 
spate} si Horbanit (nr. 12), jică torul romtn va înscrie încă un 
gol, '' .(Fota i L MIHALGAJ, j

După o dispută ediilibrată^*' 
boxerii timișoreni au întrecut 

cu 5-4 selecționata Parisului
TIMIȘOARA 25

,1a trănisuj nostru special). Pugi- 
liștir parizieni au reprezentat în 
uitanele zile marele punct de a- 
tracție al orașului de pe Bega. Ga 
și la București, prezența în locaJ 
diate a boxerilor galici, printre 
care se numără și cei cinci pugi- 
liști de culoare, Moricogone Ca
marra, Franțois Paviila, Julien 
Juvitfier, Alexandre Julien și Ger
main Brianto, a stîrnit un interes 
enorm în rîndurlle amatorilor de 
sport aducînd în spațiosul teatru 
de vară peste 8000 de spectatori. 
Niciodată pînă acum 
boxului timișorean n.a existat o 
asemenea afluență de spectatori. 
Cu puțin timp înainte de reuniune, 
programul a suferit unele modifi
cări. Claude Lhermite Și „semiu. 
șorul” Prophete, care fuseseră în
vinși înainte de limită la Bucu
rești, au fc>6t declarați indisponibili. 
In schimb s-au desfășurat două 
întflniri }a categoria cocoș. Reu
niunea de la Timișoara a adus în 
ring și pe cei doi boxeri parizieni 
care nu evoluaseră la București, 
Rabat Ferradji și Julien Juvillier.

Intilnirea dintre selecționatele o- 
rașetor Paris și Timișoara s-a des
fășurat sub semnul unei deosebite 
înverșunări dar într.o notă de per
fectă sportivitate. Scorul de 5—4 
In favoarea boxerilor timișoreni 
vorbește îndeajuns despre dîrzenia 
cu care a fost disputat fiecare 
meci. In limitele categoriei cocoș,- 
negrul Moricogone Camarra (P) 
a făcut o splendidă demonstrație, 
dotninîndu-I cu autoritate pe N. 
Mîndreanu (T).‘„Stîngile* lui Ca
marra, puternice și bine plasate. 

..marcat* vizibil pe Msndrea.

Germain Brianto

nu. Acesta a făcut totuși o par
tidă foarte curajoasă, ripostînd a- 
deseori. Victoria la puncte i-a re
venit Iui Camarra care a fost căl
duros aplaudat de publicul specta. 
tor. In cealaltă întîlnire de oatego. 
rfe cocoș. Victor Schtopu (T), 
calm și atent a atacat foarte des, 
stindu-l pe Rabat Fernadji (P) să 
bată în retragere. El a sezisat 
„spărturile" din garda lui Fernadji 
și a phsat multe lovituri precise. 
In ultima repriză Schtopu a slăbit 

mas fără rezultat In acel mo
ment tind mai erau 30 secunde 
de joc și cînd echipa noastră, re. 
intrînd în posesia mingii după a- 
proximativ 7 minute, iniția un 
viguros atac, spre surprinderea 
generală arbitrul a fluierat sfîr- 
șitul jocului! 

aluna dair avantajul acumulat 
pînă atunci i-a fost suficient pen
tru o clară victorie la puncte.

La categoria pană a avut loc a 
dispută extrem de echiflibrată între 
Jean Serge Gadot (P) șj Ștefan 
Văcaru (T). Meciul a avut o (Des
fășurare normală pîn-ă în uithniuil 
minut al celei de a treia reprize 
cmd Văoaru s-a detașat. Spre sur
prinderea generată victoria 1% 

Mihai Stoian

Ca-puncte 
dat In

i-a fost acordată luj 
cadru1 categoriei ușoară; 

Iosif Demeter (T) plasînd cîteva 
lovituri mai clare, care au decis 
de .altfel soarta meciului, a cîștî-i 
gat fa puncte un mec, greu în 
compania lui 'Alain Merpault (Pj 
Viu disputată a fost partida din
tre campionul republican Mihai 
Stoian (T) și Jean Robert Gilbert 
(P), în limitele categoriei sernE» 
mijlocie. Boxind în nota sa obiș
nuită, utilizind foarte dies directe^ 
le de stingă, Stoian a reușit să-și 
apropie victoria la puncte.

La categoria mijlocie-ușoară J- 
lfe Dragnea (T) i-a servit o repli
ca foarte tare negrului Franșois 
Pn villa. Schimburile de lovituri,-au 
fost deosebit de dure și die multe 
ori au ridlicat arena în picioare. 
Lupta a fost foarte ,echilibrată iar 
(tecîzia la puncte acordată lui Pa- 
vîîla putea tot atît de bine să-i re
vină și luj Dragnea. Șerbu Neacșu 
(T), evoluînd în limitele categoriei 
Uiljuocie, l-a dominat categoric pe 
Alexandre Julien (P) Victoria 13 
puncte i-a revenit fui Șerbu Neac- 
șu. încă în prima repriză Ghețu 
Vdlicu (T) 1.-a adus pe „semigreul1* 
Juvillier (P) la un pas de k. a; 
ta reprizele următoare Juviiilier 
șija revenit însă și l-a lovit de
seori pe Ghețu Velicu care a făcut 
greșeala să-și neglijeze apărarea^ 
A învins la puncte Julien Juviliier^ 
La categoria grea meciul n-a jinuft 
mei cel puțin un minut: lovind 
în stilul său caracteristic, Dumi
trei Ciobotaru (T) l-a expiediat la 
podea în urma unui puternic era, 
șea, pe mulatrul Germain Brianta, 
AntrenoruJ acestuia sezîsînid situa? 
ția de netă inferioritate a edevuiluî 
său, a aruncat prosopul.

MARIUS GODEANU

In meciul de marți după* 
amiază de pe stadionul Republicii 
se poate spune că echipa gerH 
mană a făcut totul pentru a oh* 
ține victoria. Numai că, de astă», 
dată, a intHnit un adversar decis 
să nu se lase ușor întrecut. In», 
trucît au fost la un pas de înfrîru 
gere, berlmezii se pot socoti mul
țumiți cu acest rezultat. Tinerii 
jucători ai asociației Știința aii 
făcut în acest meci dovada frua 
moașelor lor calități. Ce le lipsei 
ște este rutina jocurilor interna* 
ționale care, odată căpătată, val 
face ca această echipă să devină 
din ce în ce mai valoroasă.

Punctele au fost marcate, în 
ordine, de: Hirsch, Diedering, ȚȘb 
pu, Țipu, Stolfig, Hurubeanu, Die« 
daring, Diedering, Stănescu, 
Hirsch, Lache, Kulawig, 
Hniat, Hnat, Țipu, Stolfig,

Jude,
Stcfe

Pană, 
• Stă,

Au jucat formațiile:
ȘTIINȚA : Labă—Bota, 1

Lupescu, Balaiș, Șelaru —------
nescu, Țipu, Lache, Jude, Em. 
Hurubeanu. A mai jucat Hnat.

DINAMO BERLIN: Gross •*» 
Horbank, Burau, Herman, Kohler1, 
Koske—Stolfig, Naumann, Diede
ring, Hirsch, Manewitz. A mai 
jucat Kulawig.

PAUH ANTONESCU

intrecindu.se


f
I însemnări după o mare întrecere nautică (II) |

CUVINTE DESPRE CONCURENTlrECHIPErWMPORTĂRI
r 'Afirmam în primul nostru co
mentariu asupra comportării con- 
curenților la campionatul de mare 
fond pe Dunăre, că fiecare dintre 
ei, de la primul și pî-nă la ulti
mul clasat, merită laude și felici
tări fie numai chiar pentru simpla 
absolvire a unui examen atât de 
greu. Acest lucru nu ne poate îm
piedica însă să facem anumite 
distincții între meritele unora și 
ale celorlalți, între pregătirea și 
calitățile dovedite de fruntașii 
clasamentului și de... codași.

Canotorii Flamurii roșii cu care 
începem, nu din cauză că fac parte 
din asociația organizatoare ci pen
tru că au dovedit pregătirea cea 
mai omogenă — fapt care i-a dus 
la cucerirea Cupei C-C.S. (caiac+ 
canoie) — sînt In marea tor ma
joritate pescari din Deltă. Veniți 
In concurs cu calități fizice ex
cepționale, cu cunoștințe tehnice 
elementare și cu destule... naivi
tăți tactice, ei au avut meritul de 
a se fi adaptat destul de repede 
atmosferei de întrecere și pînă 
la urmă s-au clasat mai mult de
cît mulțumitor:, caiacele pe locu
rile 3-7 la individual și primele 
ne echipe, iar canoia pe locul II. 
Poate că remarcabila lor forță 
fizică, mai bine „exploatată" din 
ounct de vedere tactic, ar fi dus și 
la cucerirea titlului individual. F.- 
dificator In această direcție este 
taphil că echipajul Simionop-Ivsei 
a deținut „tricoul galben* timp 
de 7 etape, iar fiecare dintre ce
lelalte patru echipaje:. Matei-Șer- 
ban. Demente-Maladoi. lacovici- 
L.ovin și Nichiforov-Danilop a ct- 
ștlgat etape sau semietape și. în 
orice caz. s-a aflat mereu printre 
animatorii cursei- După părerea 
noastră, greșala principal? a an
trenorului Pmait Severin (eie că- 
Tui merhe to buna pregătire a 
acestor fii ai Deltei slut indiscu
tabile) este aceea de a nu fi^șttot 
să creeze tm spirit de echipă, de 
a nu fi știut să canalizeze efor-

turtle în vederea cuceririi și men
ținerii locului fruntaș, atunci cînd 
..flamuriștii" au avut, etapă de 
etapă, cîte 3-4 caiace în plutonul 
fruntaș. Deși redutabili, canoiștii 
n-au reprezentat totuși un adver
sar constant pentru locomotiviști. 
Ei au și fost handicapați de am
barcațiunea lor veche și grea, de 
greutatea oamenilor și de lipsa 
unui oîrmaci cu experiență.

„Certificatul" cu care au absol
vit campionatul reprezentanții a- 
sociației Locomotiva poate fi asi
milat cu o... diplomă de merit. C. 
Petrescu și I. Barbu, lipsiți de 
sprijinul permanent al întregii e- 
chipe au cîștigat titlul individual 
oarecum „pe cont propriu", în fața 
unor adversari care au dat totul 
mai ales în ultima jumătate a 
cursei, și la 6 diferență de timp 
care vorbește de la sine despre 
intensitatea luptei. Un alt echipaj 
feroviar cu o comportare remar
cabilă: Solotchin-Tutuianu (locul 
8). Cuvinte bune merită tinerii 
Georgescu-Costin și „veteranii" 
Strtmt'ură-Man. Sub așteptări 

comportarea lui Ungureanu și Vre- 
mescu.

Canoia feroviarilor, condusă cu 
pricepere și autoritate de verita
bil căpitan de către experimen
tatul marinar sulinean Ștefan Ba
tic, a mers din victorie în victo
rie. La succesul locomotiviștilor în 
această cursă- au contribuit, fi
rește, in primul rlnd sportivii ei. 
dar și antrenorii Lazarov și V. 
Ruja și asociația, care le-a asigu
rat cete mai bune condiții de pre
gătire și concurs.

Echipa Recoltei (antrenor I. 
Pescăruș), tai componența căreia 
intri cițiva muncitori forestieri di” 
Ardeal- iar majoritatea oameni ai 
Deltei imunei tori la 

canic agricol Tulcea) 
început timid, dar a

Centrul me- 
a avut un 
dovedit ca-

lități frumoase în special prin 
echipajele de caiac Averianov-Fe. 
dotau — în permanență printre 
animatorii cursei — și Szatmary. 
Gali. Canoiștii au dat tot ce-au 
putut, dar n-au reușit să întreacă 
echipajele Locomotivei, Flamurii 
roșii și Progresului. Un punct 
slab : disciplina.

Ocupind locul IV în clasamen
tul general combinat, sportivii E- 
nergiei meritau mai mult, după 
valoarea unora din caiacele lor. 
Dumitru Holca, muncitor meta
lurgist din Galați și bucirreșteanul 
Michel Gomoescu au reeditat pe 
scară mai înaltă frumoasa lor 
comportare din anii trecuți. Ei au 
fost adversari de temut pentru 
Petrescu și Barbu — de care i-au 
separat final abia 2,35 minute — 
și, cu o mai bună gîndire tactică 
și sprijin din partea coechipieri
lor ar fi putut purta ei astăzi tri
courile de campion. Clasați pe 
locul 10, Tomiuc și Scarlet au 
fost printre cei mai buni din 
cursă. In schimb pregătirea celor
lalte trei echipaje de caiac și m-ai 
ales a canoiștilor s-a dovedit mult 
mai slabă.

Clasamentul combinat se încheie 
cu asociația Progresul- în cadrul 
căreia a existat cel mai flagrant 
decalaj între comportarea canoi
știlor și a eaiaciștilor. In timp ce 
canoia, cu un echipaj de pescari 
călărășeni, s-a clasat pe locul III 
cons’ituind un adversar periculos 
pentru Flamura roșie, caiaciștii 
n-au contat decît prin echipajele 
Reibet-Bacband. Pușchilă-Visan. și 
în oarecare măsură. Dragomir.Bă. 
lan. clasați si aceștia destul de 
modest. De altfel, aceas’ă compor
tare este explicabilă mai ales prin 
insxrftetente’e condiții de pregă
tire asigurate de rsocteti».

RADU URZ'CE^NU 
V. ARNAUTU

Gyorgy Tumpek flancat în dreapta de Al. Popescu și în stingă 
de Zoltan Fejer, la sfîrșitul probei 200 m. fluture desfășurată in de

cembrie anul trecut la Budapesta.

Tinerii înotători maghkiri 
sosesc astăzi în Capitală
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La lupte clasice
Echipa serendâ de tmeret 

a L P. Bomae
a tenmnat ia egalitate 44 
ca reprezentativa de tineret 

a L B. Germane
TG. MUREȘ 25

leton
In 

rabil, 
2.500

, baza ------
Voința din Tg. Mureș, pentru 
a urmări întîlnirea dintre e- 
chipa ,B“ de tineret a R.P. 
Romîne și reprezentativa de 
tineret a R.D. Germane. Cele 
zece minute de ploaie nu au 
speriat pe spectatori, care s-au 
adăpostit in acest timp sub 
streașină, Tevenind apoi la 
locurile lor, după ce norii de 
ploaie s-au scuturat...

Echipa R.P.R. a păstrat doar 
doi din luptătorii care au evo. 
luat duminică, în timp ce în 
formația oaspe s-au făcut nu
mai dona schimbări. Rezultatul 
de 4—4 cu care a luat sfîrșit 
această întîlnire este pe deplin 
just

Iată acum rezultatele:
Cat. 52 kg. Sattier (R.D.G.) 

învinge la puncte pe Zeder: 
(R.P.R.).

Cat 57 kg. Cristea (R.P.R.) 
întrece prin tuș în min. 3,25 
pe Lotar Fîscher (R.D.G.).

Cat 62 kg. Petre Popescu 
(R.P.R.) întrece; la puncte pe 
Ulman (R.D.G.).

Cat 67 kg. Mochel (R.D.G.) 
învinge la puncte pe Toth 
(R.P.R).

Cat 73 kg. Keffer (R.P.R.) 
învinge ia puncte pe Dietze 
(R.D.GJ.

Cat 79 kg. Engel (R.D.G.) 
învinge la puncte pe lonescu 
(R.P.R.).

Cat. 87 kg. Gh. Popovîcî 
(R.P.R.) învinge la puncte pe 
Borges (R.D.G).

Cat. grea. Julke (R.D.G.) în
trece la puncte pe Dascău 
(R.P.R.).

Spre deosebire de prima reu. 
niune, întîlnirea de marți a 
pritejuvt întreceri mai strinse, 
'iar luptătorii germani s-au 
prezentat mult mai bine. Buna 
organizare asigurată de colec
tivul Voin(a din localitate, me
rită o mențiune specială.

ION ȘEINESCU

~~ (prin te- 
de la trimisul nostru), 
ciuda timpului nefavo- 

(ptoaie, vînt) peste 
spectatori au populat 
sportivă a colectivului

întrecerea baschet baliștilor juniori
(prin te'.eîonSATU MARE 25 ..

de la trimisul nostru). Deși vre
mea este destul de capricioasă și
— în general — nefavorabilă ma
nifestațiilor sportive în aer liber, 
întrecerile de baschet din cadrul 
primului campionat republican de 
juniori se bucură de un real suc
ces.

Organizarea — în general bună
— a evidențiat grija localnicilor 
pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de joc tinerilor baschet, 
baliști, iar micile neajunsuri (de 
pildă, zgura insuficient de presa
tă) nu au srtînjenit disputarea 
competiției iar fn ultimă instanță 
au și fost eliminate. Vreau să 
subliniez că arbitrajele sînt bune, 
deși din cei șase arbitri invitați, 
doi (Dumitru Stroc din .Orașul 
Stalln și Ion Bodoni din Cluj) 
nu s.au prezentat ceilalți patru 
fiind obligați să conducă de două 
ori într-o zt

Partidele din primele zHe au 
stabilit într-o oarecare măsură va
loarea echipelor participante. Ast
fel, după comportarea 
zi se pare că Tînârul 
București și Tinărul 
Satu Mare sînt cele 
formații șj probabil că una din 
ele va cuceri titlul de campioană

din prima 
Dinamovist 
Dinamovist 
mai bune

de juniori pe țară. Voința Oradea 
și Energia Constanța pai a fi 
echipe „de mijloc", iar celelalte 
tși vor disputa, după toate proba
bilitățile, ultimele locuri. Iată re. 
zultatele înregistrate în primele 
două zile: Tînărul Dinamovist 
Satu Mare—Progresul Cîmpu'ung 
Pitești 68—35 (29—15), Tînărul 
Dinamovist București—Voința O- 
rașul Stalin 67—46 (38—28), E- 
nergia Constanța—Selecționata 
Rîmnicu Vîlcea 85—50 (53—34), 
Progresul Cluj—Selecționata Rîm
nicu Vîlcea 62—60 (31—24), E. 
nergia Constanța—Voința Oradea 
35—38 (13—17).

★
întîlnirea dintre echipele Tină- 

rul Dinamovist Satu Mare și Tî- 
năruil Dinamovist București, favo
rite în acest turneu, a stîrnit un 
mare interes, pe deplin justificat 
dte desfășurarea meciului, care a 
fost de bună factură tehnică, echi
librat și interesant. Scorul s-a 
menținut strlns Insă spre sfîrșit 
localnicii au acționat mai calm, 
mai variat și au transfor
mat cu precizie aruncările li
bere, obținând o meritată victore 
cu. scorul die 48—29 (20—22). S-au 
evidențiat Panec, Bay, Muschici de 
la învingători, Popa și lord'ăche- 
6CU dte la învinși.

EF. IONESCU

In Ungaria finalele campiona
telor republicane de natație, cea 
mai mare competiție cu caracter 
intern, s-au desfășurat ța începu
tul acestei luni. O săptămînă 
după aceasta „așii" înotului ma
ghiar, printre care Tumpek, Ats, 
Magyar, Nyeki, Valeria Gyenge, 
Eva Pajor, Maria Litomeritki, 
etc., evoluau cu mult succes în 
marele premiu al orașului Paris, 
în timp ce „speranțele" natației 
maghiare rămase „acasă" se pre
găteau intens pentru deplasarea 
la București. Iată două generații 
de înotători, primii amoscuți lumii 
întregi prin performanțele lor, 
iar ceilalți care abia urcă trep
tele măiestriei sportive. Și unii și 
alții, rezultatul marelui potențial 
de care dispune natația maghiară, 
sport de veche tradiție în țara 
vecină, au format însă obiectul 
unor ample discuții după ultimele 
campionate europene. Se spunea 
atunci că Ungaria nu posedă ti
neri de clasă. Și Beta Rajki, repu
tatul tehnician al naitației maghia
re. recunoștea: „Viitorul va fi 
greu pentru noi dacă nu vom in
tensifica forțele noastre in direc
ția creșterii cadrelor tinere..."

...De atunci aa trecut aproape 
doi ani. Ne-am adus aminte de 
toate acesta fapte acum, cînd 
nu ne mai desparte decît o singură 
zi de întîlnirea dintre reprezenta
tivele de tineret a'e Romîniei și 
Ungariei, acum cînd tinerele ca
dre la care se referea Bela Rajki 
sosesc peste cîteva ore la Bucu
rești. Avem în fața noastră două 
liste. Pe una dintre ele figurează 
numele celor care au făcut de
plasarea, pe cealaltă sînt înșirate 
performanțele realizate de către 
el la recentele campionate repu
blicane. Performanța uneia dintre 
înotătoare ne uimește pur și sim
plu. In dreptul Szuszei Ordogh 
stă scris tfrnpul de 1 :05,8 pe 
100 m. liber, realizat în bazin de 
50 m. Avem de aface deci cu una 
dintre fruntașele sprintului mon

dial. Pentru edificare prezentăm 
cele mai bune timpuri d:n lume 
de la 1 mai 1955 pînă In prezent 
în bazine cu dimensiuni olimpice.

(Australia) 
• (Ungaria) 

(Australia) 
(Australia) 
(Ungaria)

1 : 05.8 ; 7.
1 : 06.1 ; «. 

(Germ. Oc.) 1 : 06,2 ; 9.

1.
2.

3
4.
5.

(5Q ml.
I :‘04,8;
1:04.8;

1 : 05,0 ;
1 :05.1 ;
1:05.8; 6 Ordogh 
Werner (S. U. A.) 
Klomp

Leech
Gyenge 
Frasser
Crapp 
Szoke

ECHIPA FEMININA DE VOLEI PROGRESUL FINANȚE 
SFATURI CLUJ IV DISCUȚIA COLECTIVULUI

La începutul acestei luni a 
avut loc la sediul comitetului sin
dical regional Finanțe .Sfaturi o 
ședință, în cadrul căreia a fost 
analizata activitatea secției de 
volei Progresul Finanțe Sfaturi 
Cluj, care are o echipă feminină 
participantă la campionatul repu
blican. La această ședință au 
participat delegați ai organizații
lor de bază P.M.R. din întreprin
deri și instituții, activiști sportivi, 
jucătoarele secției și reprezentau, 
ti ai Consiliului sindical regional. 
Ședința a avut ca scop analizarea 
in mod amănunțit a cauzelor 
care au dus la pierderea tuturor 
meciurilor în turul campionatu

lui, fapt care a decis clasarea 
echipei clujene pe ultimul loc în 
clasamentul competiției- S-a sta
bilit că, în,tr-o oarecare măsură, 
vinovat este antrenorul Anghel 
Tașcu, care nu a știut să întro
neze și să mențină disciplina în 
rin dull jucătoarelor, dar că princi
pala cauză a acestei comportări 
nesatisfăcătoare au constituit-o 
«baterile unor jucătoare de la în-

datoririle ce te reveneau. Este 
vorba de Rodica lonescu, Ana 
Popa și Neonina Cociu, care mi 
au participat în mod regulat la 
antrenamente, absentînd chiar de 
la meciuriile oficiale. De aseme
nea, în cadrul jocurilor susținute 
de formația clujeană, ele au dat 
permanent dovadă de dezinteres, 
desconsiderînd eforturile depuse 
de coechipiere, nelmptind și ne- 
dînd ascultare îndrumărilor an
trenorului, iar la întîlnirea dispu
tată la Cluj, cu Energia Bucu
rești, aceste jucătoare nici nu 
s-au prezentat. Ceea ce este mai 
grav, aceste trei jucătoare au 
căutat să influențeze în rău și 
restul coechipierelor, pentru a le 
determina să neglijeze activitatea 
sportivă.

Discuțiile purtate pe marginea 
raportului au arătat indignarea 
celor prezenți față de această 
atitudine nesportivă, dăunătoare 
pentru întregul colectiv. Eugen 
Cosma, conferențiar la Institut"’ 
Medico-Fairmaoeut ic din Cluj. a 
spus că astfel de acte de indis-

ciplină trebuie sancționate 
cea mal mare severitate.

cu 
De 

aceeași părere au fost și jucătoa
rele prezente la ședință, care au 
confirmat justețea celor arătate 
în raport și discuții, declarîndu-se 
total de acord cu sancționarea 
celor trei jucătoare.

Conform statutului asociației 
Progresul, s-a propus suspendarea 
de la orice activitate sportivă, pe 
timp < de doi an.i. a jucătoarelor 
Rodica lonescu, Ana Popa și Ne- 
onina Cociu-

Măsurile luate de colectivul 
sportiv Progresul Finanțe Sfaturi 
Cluj,, sînt pe cît de severe, fte 
atrt de juste și de binevenite.

Exemplul oferit prin suspenda
rea acestor jucătoare îi va fi fo
lositor echipei clujene, care, nă-, 
dăjduîm, va porni de acum încolo 
la o treabă serioasă, luptînd pen
tru ca Jn retur sâ obțină rezulta
te bune, care să-i fi>că cinste.

EMIL BOCOȘ 
corespondent regional

Kok (Olanda) 1:06,6; 10. Bal- 
kenende (Olanda) 1 :06,6

Szusza Oi dogti cu 1 : 05,8 cla
sată pe locul 2 în finala desfă
șurată în bazinul de pe 
Margareta, a întrecut pe 
—t-Ij Litomeritki

insula 
consa

cratele Litomeritki (1:06,5), 
Temes (1:06,6), Szoke (1:07,8), 
Sebd (1:08,3). O curiozitate bine 
justificată ne îndreaptă spre dru
mul parcurs de această tînără 
înotătoare în ulitîmul timp; în a- 
nul 1955, cea mai bună perfor
manță a sa era 1 : 09,2. O rapidă 
ascensiune, deci, care o arată pe 
Szusza Ordogh capabilă de noi 
progrese.

Cercetînd in continuare lista, 
vom putea face cunoștin.ă cu alte 
elemente valoroase, reprezentante 
ale tinerei natații maghiare: Kato 
Boros cu 1 : 08,6 pe 109 m. liber 
Si 1 : 14,4 pe 100 m. spate • Vera 
Karpatj cu 2:56,5 realizați în 

proba de 200 in. bras ; Marja Csu- 
hany cu 5:26,0 în proba de 400 
m. liber. La băieți se detașează 
Miklos Kovacs, posesorul unei va
loroase performanțe pe 100 m. 
spate (1 ■’ 08,1) ; lanos Muller cu 
I : 07,8 (100 m. spate) ți 59.8 (100 
m. liber).

Din echipa 
tineret la 
jucători 
Kinizsi: 
Feîkay. 
Ba nhidi 
(Bastya), 
(Torokves), Lepies (Szikra) 

Vitaris (Spartakus).
După ciiid se vede îngrijorarea 

prilejuită nu de mult de lipsa ele
mentelor de ..clasă" în natația ma
ghiară, a prins acuma bine. Efor
turile tehnicienilor maghiari în
dreptate spre remedierea acestei 
lacune au fost pînă la urmă în
cununate de succes. De acest lu
cru ne vom putea convinge la 
sfîrșitul acestei săntămîni când 
t’nerii reprezentanți ai natației 
maghiare vor fi opuși ce'or ro- 
mîni.

reprezentativă de 
polo 4 componenți sînt 
ai echipei campioane 
Dancsa, Domjan. Jasko, 
Acestora li sc adaogă 
II (Spartakus), Kuncs 

Hanak (Dozșa), Csilag

G. NICOLAESCU

©kmosport
concursul Pronosport nr. 29 din 

22 iulie, au fost depuse 617.724 va
riante.

In urma trierii și omologării bule
tinelor depuse, fondul de premii în 
valoare de 586.838 lei a fost reparti
zat la următoarele premii stabilite:

Premiul I : 15 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 9.760 lei.

Premiul II: 324 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cite 543 lei.

Premiul III: 3.223 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 81 lei.

I. S. Pronosport aduce la cunoștin
ța participanților următoarele în le
gătură cu concursul Pronosport nr. 
30 (etapa din 29 iulie):

Dat f ind faptul că meciul Vasas 
Budapesia-Rapid Viena (finala Cu
pei Europei Centrale) se va disputa 
sîmbătă 26 iulie în loc de duminică 
29 Iulie, Concursul Pronosport nr. 30 
din 29 iulie se închide în provincie 
vineri 27 iulie, iar în Capitală sîm- 
bătă 28 iulie la ora 14. Deoarece e- 
chipa bucureștbană Locomotiva din 
motive tehnice nu poate susține me
ciul programat pentru duminică 29 iu
lie cu formația poloneză Lechia 
Gdansk, meciurile V și VI din pro
gramul concursului Pronosport nr. 30 
din 29 iulie se înlocuiesc după cum 
urmează:

V. Dinamo Orașul Sta lin-Lechia 
Gdansk (pronostic la pauză)

VI. Dinamo Orașul Stalin-Lechia 
Gdansk (pronostic final)

In ceea ce privește meciul IX din 
program—R.P.R. (tlnaret)-ILP. Un
gară (tineret) — polo pe apă, se rea
mintește participanților că: ihtre cele 
două formații se vor disputa două 
meciuri: unul sîmbătă 28{iu)ie după 
amiază, meci care nu cdntează în 
programul Pronosport și un al doilea 
meci duminică 29 iulie, meci al că
rui rezultat va conta în programul 

concursului Pronosport nr. 36 din 29 
iulie. /V



Țintea, Teodorescu, Manciu (de la stingă la dreapta), au dus 
pentru a doua oară la victorie echipa asociației Progresul în cam. 
pionatul republican de pentatlon modern.

Dumitru Țintea un nou campion, 
o nouă speranfă a pentatlonului modern

FOTBAL • FOTBAL , SFOTBAI? • FOTBAL; • FOTBAL
-______________ :_______ .1______ ;_____ _ _______ '•«feS.’-an&'J.. ■ . .. •■■■__________ ____ _

Timp de 20’46”9 a mai luptat 
Dumitru Țintea în ultimele două 
probe — natație și cros — ale cam
pionatului republican de pentatlon 
modern. Dar după aceste 20’46”9 
de concentrare, de efort maxim, de 
risipă de energie, blondul echipier 
al reprezentativei Progresul a cu
cerit invidiatul titlu de campion al 
țării—

Sîntem pe un deal la marginea 
Că.ugărenilor— De cîteva momente 
a luat sfîrșit cea de a cincea probă- 
crosu! și, odată cu ea, s-a încheiat 
anevoiosul campionat republican, A 
fost o întrecere palpitantă, pe a- 
locuri „îndrăcită", desfășurată timD 
de 5 zile peste obstacole, în sală, 
în fața țintei mișcătoare, sub apă, 
afară, de către aceiași oameni, me
reu aceiași.

Urinează încununarea învingâ- 
tori.or, a acelora care s-au dovedit 
cei mai compleți sportivi dintre toți 
sportivii! (Merită cu prisosință o 
asemenea apreciere, cel care conduce 
tn viteză și cu îndemînare un cal 
necunoscut peste 20 obstacole înși
rate în „sla’onT pe 3000 metri, care 
culege victorie după victorie intr-un 
concurs prelungii de scrimă cu 
spada, care găurește cu precizie 
mijlocul unei ținte mișcătoare așe
zate în fața sa la 25 de metri, care - 
înoată 300 de metri în jur de patru 
minute jumătate și care străbate în 
aproape 15 minute un teren variat, 
accidentat, tare ca betonul și lung 
de 4000 metri!).

Dumitru Țintea, flancat Ia dreapta 
de constantul Victor Teodorescu Șl 
la stînga de inconstantul Viorel 
Manciu, a urcat improvizatul po
dium al primilor clasați, primind 
răsplata cuvenită campionului: 
o medalie de aur, tricoul tricolor și 
diploma, simbol a] celui mai bun. 
Bravo Țintea! Nu ești un simplu 
campion, ești o speranță și o mîn- 
drie a sportivilor romini! Noul cam
pion zîmbește... Fotoreporterul îi 
imortalizează bucuria, satîsfacțid.- 
Adversarii din concurs— prietenii de 
după întrecere, antrenorii, toți cei 
prezenți îl răsplătesc cu aplauze 
sincere, călduroase. Este un îndemn 
Ia munca pentru cucerirea redutei 
măiestriei sportive în pentatlon mo
dern (4600 puncte!) care a rezistat . 
și la acest asalt!

Acum e6te premiat cel de-al doi
lea clasat, Victor Teodorescu, învin
gătorul probelor de scrimă și cros. 
Astăzi, după ce — în ciuda celor 
32 de ani ai săi — luptase cu maxi
mum de energie timp de 8 h. 16’58”6 
la călărie, scrimă, tir și natație, s-a 
avîntat pe traseul de cros cu o ușu
rință uimitoare, aidoma unui trăpaș 
odihnit care face o scurtă „plimbare 
de agrement" pe pista de zgură a 
hipodromului. Poate cu singura 
deosebire că Teodorescu nu alerga 
pe pistă, ci pe un traseu întortoch’at 
ca firele de păianjen, uscat ca losul 
Bărăganului lipsit de apă mai multe 
săpîămîni și, în plus, plin de sui
șuri pieptiș și de coborîșuri pe 
care le-ar fi invidiat și campionul 
o impic al combinatei alpine, Tony 
Sailer... Dar dificultățile parcursului 
nu l-au împiedicat pe Teodorescu 
să termine cu timpul de 15’00”8, 

1 aproape egal cu echivalentul pentru 
1000 puncte (15’) și astfel să în
treacă cu mult pe ceilalți concurenți 
și, în soecial, pe Țintea (mai puțin 
specialist în alergare), de care s-a 
apropiat 1a 222 de puncte în clasa
mentul general. „Dacă aș putea să 
înot și eu ca Stoenescu sau ca Dan 

■ lonescu (învingătorii probei de na- 
itație) — spune Victor Teodor 
, rescu — colegul meu de echipă a- 
• vea un adversar la înălțimea formei 
Iții sportive și atunci, probabil, cam-

■ pionul devenea și... maestru al spor- 
' s:tițlui“! ti

Intrucît Teodorescu ne-a amin-
4 tît de proba de înot desfășurată 

" f irtarți după-amiază, vom părăsi pen
tru puțină vreme „filmyl" de la 

Călugăreni și ne vom ocupa de cel 
de la ștrandul Tineretului.

Stoenescu și lonescu, luptlnd îm
preună în serie, au pus mîna in 
aceeași clipă, pe blocul de la sosire, 
atunci cînd acele cronometrelor 
marcau: 4’18”4. Pînă la ei — și ei 
erau ultimii — nimeni nu obținuse 
un timp superior, nici măcar Țintea, 
favoritul n% 1 al probei de natație 
Doar sibianul Imre, înotînd în pri
ma serie, realizase un timp apropiat 
(2’27”5), dștigînd — surprinzător 
— în fața lui Țintea care, în pri
mul rind spre părerea lui de rău, 
terminase cu 20 de secunde mai tir 
ziu decît ar fi putut.

Am putea să mai vorbim des
pre proba de natație care a „răstur
nat" mijlocul clasamentului, adtt- 
cîndu-1 pe Stoenescu peste Manciu 
și Iorgulescu, dar trebuie să ne 
„reîntoarcem" la... Călugăreni. 
Aici, a început premierea primelor 
echipe clasate, mai precis, a Progre
sului qare și-a menținut titlul de 
campioană și a singurei saie adver
sare — deloc periculoasă — forma
ția C.CA. Cu alte cuvinte, la sosi
rea noastră se premia o întrecere 
care, de fapt, n-a existat. Totuși, 
Țintea, Teodorescu și Manciu, cei 
trei componenți ai reprezentativei 
campioane, merită laude pentru per
formanța lor...

Și astfel s-a încheiat cel de-al 
Il-lea campionat republican de pen
tatlon modern, stabi'indu-se următo
arele clasamente definitive :

INDIVIDUAL: 1. DUMITRU
ȚINTEA (Progresul) 4431,5 p., 2. 
Victor Teodorescu (Progresul)
4209.5 p., 3. Viorel Manciu (Pro
gresul) 3762,5 p., 4. A. Stoenescu 
(C.C.A.) 3680,5 p„ 5. C. Vena 
(CC.A.) 3623,5 p., 6. R, Iorgulescu 
(Dinamo) 3465 p„ 7. W. Roman 
(Recolta) 3412,5 p., 8. A. Bruja 
(Dinamo) 3352,5 p., 9. G. Schuster 
(Voința)3196 p., 10. D. lonescu 
(C.CA,) 3006 p„ ll.D. Crețu (Voin. 
ța) 2889 p„ 12. Gr. Popescu (Voin
ța) 2760 p., 13. D. Fe!s (C.CA.) 
2684 p., 14. A. Irrire (Voința)
2645.5 p.

ECHIPE: 1. Progresul 12.403,5 p
2. C.C A. 9988 p.

RENATO ILIESCU

ECHIPA DE ATLETISM A R. P. ROMIHE DEȚINE RECORDUL. 
RECORDURILOR LA CEA DE A XV-a BALCANIADĂ

(urmare din pag. l-a) 

încercările concursului și am să-î 
fac față și acesteia. Trebuie doar 
să cîștigăm", mi-a spus el foarte 
simplu și foarte convins.

M-am gîndit la acei sportivi 
mai tineri care pretind tot felul 
de condiții, dar care atunci cînd 
este vorba să lupte pentru echipa 
lor, să încerce să dea într-adevăr 
tof ceea ce pot intr-un concurs, 
nu știu cum să se eschiveze șl 
caută tot felul de „explicații" pen. 
tru a_și motiva comoditatea, in
suficienta pregătire și poate chiar 
lipsa de patriotism.

Dintre noii recordmani de la 
Belgrad voi aminti acum de unul 
vechi: DINU CRISTEA. La 45 
de ani, el reușește într-o întrecere 
internațională foarte dificilă, pe 
un traseu incomod, să modifice 
recordul probei de maraton cu a- 
proape 10 minute. Aceasta este In
tr-adevăr surprinzător. Pentru a 
ne da mai bine seama de valoa
rea noului record romînesc de 
maraton, trebuie să arăt că el se 
află la aproximativ două minute 
de recordul olimpic stabilit de 
Zatopek în 1952, la Helsinki!

DINU CRISTEA a realizat tot
odată și norma olimpică stabilită 
de forul nostru de specialitate ca 
indicație în vederea selecționării

După turneele făcute peste hotare 
de echipele noastre

Cei care se interesează de fot
bal știu desigur că antil 
acesta echipele noastre din 

prima categorie au avut o deo
sebit de bogată activitate interna
țională. Intensificarea legăturilor 
internaționale ale echipelor noas
tre constituie un deziderat al 
fotbalului și una din condițiile 
principale penîru ca acest sport 
să progreseze intr-un ritm din ce 
în ce mai accelerat. Se știe — fi
indcă s-a mai spus adesea — că 
meciurile internaționa e în tară 
sau peste hotare contribuie Ia îm
bogățirea cunoșSnțelor antreno
rilor și jucătorilor, la crearea unei 
experiențe absolat necesare, mai 
ales pentru fotbaliștii tineri.

In pauza dintre tur și retur, 
cinci echipe de categoria A : Ener
gia Minerul Petroșani, C. C A-, 
Progresul Oradea. Flamura roșie 
Arad și Locomotiva București au 
întreprins turnee peste hotare Ju- 
clnd în Ungaria, R. D. Germană, 
Cehoslovacia și Polonia. De la 
bun început considerăm pozitiv 
faptul că echipele noastre au Ju
cat în străinătate, ctmoscînd că 
Înseși condițiile mai dificile ale 
unor partide în deplasare consti
tuie un orilei de verificare temei
nică a forțelor, a posibilităților. 
Dar tot de la toceout trebuie 
menționat și faptul că echipe'» 
care au primit misiunea de a re
prezenta fotbalul nostru tn între
ceri fntemațjonaie nu au cores
puns în totaf încrederii acordate 
Și aceasta, din motivele pe care 
le vom expune pe scurt, mai jos:

1. Majoritatea echipelor nu aa 
jucat la va'oarea lor reală. Ne re
ferim în primul rind U Flamura 
roșie Arad, Progresul Oradea ît 
tn mai mică măsură, la C. C A 
Fotbaliștii din A'ad și cei din 
Oradea au făcut jocuri slabe. Ei 
nu s-au comportat nici măcar o- 
norabil în une’e partide (cazul 
Flamurii roșii, care a pierdut_ en 
0—5 In fața echipei Sortex) so
cotind. probabil, că, dacă fntflnese 
formații din categorii inferioare, 
misiunea le este mult ușurata ți 
că devine o simpla formalitate. 
S-ar putea spune că echipele noas-' 
tre s-au coborit la nivelul de joc 
al acestor formații, tn loc sl 
practice un fofbal de valoarea 
primei categorii a țării noastre- 
categorie pe care o reprezentau 
peste hotare. Afirmația aste mat 
puțin valabilă pentru CCA., care 
a realizat un joe bin în fata unet 
veritabile reprezentative a R.D.G„ 
deși foțtsși a manifestat o scădere 
de formă. Să fim insă bine înțeleși. 
Ceea ce nu ne mulțumește In 
primul rînd fn comportarea Fla
murii roșii și Progresului nu stat 
atît scorurile, cît nivelul gene
ral de joc. din recentele turnee.

2. Echipele întîlnite nu au fost 
de categorii corespunzătoare va

lor H echipelor noastre. Socotim ca 

pentru Olimpiadă. El merită un 
sincer bravo.

C. GRECESCU ne obișnuise în. 
că din țară cu recordurile, Inde- 
părtindu.ne foarte puțin de reali
tate, am putea spune că el stabi
lise un ritm de o săptămînă pen
tru fiecare record... La Belgrad, 
GRECESCU nu s-a dezmințit și a 
bătut recordul la 10.000 m. cu 
un timp bun, care ne face să 
credem că el mai are resurse 
și pentru rezultate superioare a- 
cestuia. In proba de 5.000 m. el 
nu a reușit însă un nou record. 
Faptul se pare că l-a afectat oare, 
cum. Este locul să.i reamintim 
campionului nostru, că două re
corduri în trei zile de concurs ți 
mai ales în două probe de fond 
este uneori prea mult și pentru 
atleți cu o activitate mai bogată 
ți de o valoare superioară lui. 
Poate că nu ar fi greșit, ca ins
pecția de specialitate și antreno. 
rii să formeze astfel echipa pen
tru marile întreceri internaționale, 
încît la fiecare probă să participe 
alți concurenți.

Dar iată că Balcaniada ne-a re
zervat o surpriză și anume aceea 
că, în locul fostului recordman de 
la 5.000 s-a ivit un altul, C. AIOA- 
NEI care, ce.i drept, a învins 
doar cu 6 zecimi de secundă cea 
mai bună performanță a probei. 

o altă defecțiune a turneelor re
prezentantelor noastre faptul că 
în unele cazuri le-au fost opuse 
echipe din categorii inferioare. 
Așa s-a petrecut cu Fiamura roșie 
în R. P. Ungară, cu Progresul 
Oradea în R. P. Polonă, cu Loco
motiva București to R. Ceho
slovacă. Or, procedîndu-se astfel, 
nu s-a ajutat în nici un fel a 
atingerea scopului urmărit prin 
deplasările fotbaliștilor noștri. 
Iată de ce credem că atît Direcția 
Fotbal din C. G F. S. cît și aso
ciațiile sportive trebuie să fie mai 
exigente în alcătuirea programe
lor echipelor noastre, astfel ca 
e.e să aibă efectiv de cîștigat din 
meciurile pe care le susțin. Fi
rește, nu se poate pretinde ca un 
turneu să fie alcătuit exclusiv 
din meciuri cu echipe de prima 
categorie, dar a fi format tn ma
joritate din asemenea întîîniri 
esle n condiție ce ni se pare cel 
puțin firească. Este o situație asu
pra căreia, repetăm, forurile de 
resort trebuie să reflecteze. Dar 
nu numai afft. Ele trebuie să 
treacă și la măsuri efective pen
tru a evita ca situația sceas’a să 
se mai repete

Totuși, recentele tunet ne-au 
procurat Și uneie satisfacții- In 
fruntea tor trebire trecută fru
moasa comportare a fotba’:șGlor 

Petroșani, care, realizing In 
R. P. Ungară meciuri de un exce
lent nivel, unanim apreciate de 
specialiști, au obținut ți rezultate 
valoroase. Pe primo) p'an se si
tuează meciul de la Salgotarian. 
unde Energia Minerul Petroșani a 
totrecut <fapă un joc excelent, 
una dintre cele mai în formă e- 
eflroe ale campionatului maghiar, 
temută pentru invtiribilitatea ef 
pe teren propriu. Și In partidele eu 
Tatabanva ea și fn cele cu selec
ționata Komto. Energia Minerul 
s-a comportat admirabil, fapt pen
tru care trebuie fe'icitată căldu
ros, O altă echipă care a dovedit o 
formă bună, dar care din păcate 
nu a avut un program corespun
zător valorii ei a fost Locomotiva 
București. Feroviarii au manifes
tat o deosebită vervă de joc fn 
toate cele trei întîlnlri susținute 
în R. Cehoslovacă.

Vorbind despre fotbal’ștîî care 
s-au remarcat în recentele turnee 
ale echipelor noastre, vom începe 
prin a arăta eâ toti jucătorii e- 
chipei Energia Minerul au luptat 
eu elan șî convingere nentru a 
practica un fotbal de valoare. In 
mod special, trebuie evidențiat 
unul dintre tinerii noștri jucători. 
Anton Mtmteanu. care a făcut 
jocuri excelente fn Ungaria. Ală- 
tori de eL vom evidenția trei 
dintre fotbaliștii noștri cu ex
periență ; Parascchiva, Petschow- 
ski și FUoțe, care au fost printre 
cei mai buni oameni ai echipei lor 

EF. 1ONESCU

Deși inițial el urma să alerge la 
3.000 m. obstacole, s.a stabilit de 
către toți antrenorii (ți nu la in
sistențele lui L. HlREȘ, cum dintr-o 
greșită Înțelegere telefonică a a. 
părut la noi In ziar) ca AIOANEI 
să ia startul la 5.000 m. Rezulta
tul s-a văzut odată cu trecerea 
liniei de sosire: locul trei în con
curs ți un nou record republi. 
can.

După o excelentă cursă de 5.000 
tn. făcută In țară în compania 
lui GRECESCU ți soldată cu tim
puri superioare vechiului record, 
ION BADICI a revenit la 3.000 
m. obstacole, unde se părea că 
STRZELBISKI ți AIOANEI îl de
pășiseră ca „specialiști". BADICI 
s.a comportat excelent și a sta
bilit la rîndul său unul dintre re
cordurile valoroase ale atletismu. 
lui nostru. Dacă își va îmbună
tăți trecerea peste obstacole și in 
special pe cea a gropii cu apă 
(unde a pierdut poate chiar pri
mul loc), el va fi capabil să ducă 
recordul la 8:50,0. in realizarea 
acestei performanțe, foarte bine îl 
poate ajuta șl STRZELBISKI 
căruia s-ar putea să.i mai revină 
recordul țării...

DUMITRU BIRDAU a mai 
„ciupit" ceva recordului său pe 
1.500 m. ți se află acum la limi
ta a trei minute și cincizeci de se

ȘTIRI. REZULTATE...
JOCURI INTERNAȚIONALE

• Mîine, stadionul „23 August* 
d!n Timișoara va găzdui întîlnirea 
internațional de fotbal dintre Ști
ința Timișoara și formația poloneză 
<le prima categorie Lechia Gdansk, 
clasată pe iocul 2, după C.WK.S„ 
canwioana Poloniei pe 1955. Fixată 
pentru azi, întîlnirea se va disputa 
mîine pentru că oaspeții și-au ami- 
nat sosirea cu o zi.

întîlnirea opune două formații de 
valoare, care au terminat la fel 
de puternic turul campionatului iar 
în ultimele meciuri international» 
ju realizat victorii: Lechia—Djur- 
gaarden (Suedia) I—0, Știința — 
Dinamo Sofia (R.P.B.) 1—0.

Partida va fi condusă de un ar
bitru iugoslav.

♦
Zilele trecute, echipele romîneșți 

au susținut mai multe partide în 
R.P. Ungară, iar echipe maghiare 
iu Intilnit Ia noi in țară dteva for
mații. Rezultatele sînt următoarele:

Voința Cărei din campionatul re
gional a învins la Nyirbațor 
(R.PU.) selecționata de tineret a 
județului Szatmar-Szabclcs cu 3:2 
(0-0).

Recolta Cărei, din campionatul 
regional, a întrecut cu 4—0 (3—0) 
Nyirabranyi Epitok.

Energia „Unio* din Sahl Mare a 
susținut în R. P. Ungară trei fn- 
tîlniri prietenești, obținfnd urmă
toarele rezultate: 1—1 (1—1) cu 
Matesza'kaî Bastya, a învins cu 
2—0 (2—0) Nyiregyhazai Epitok 
și cu 4—1 (2—0) Csengeri Termes.

La Vișeul de Sus, echipa locală 
Recolta a învins echipa maghiară 
Termes „Arany Janos" din Buda
pesta cu scorul de 6—5.

ECHIPA DE FOTBAL DINAMO 6 
ÎNVINGĂTOARE LA RUSSE

RUSSE 25 (prin telefon). Echi
pa de fotbal Dinemo 6, care între, 
prinde un turneu î« R.P. Bulga
ria, a susținut miercuri primul joc 
la Russe în compania echipei 
Spartak, care se află pe locul II 
în categoria B — seria I-a. După 
un joc de bună factură, aplaudat 
de cei peste 8.000 de spectatori, 
victoria a revenit dinamoviștilor 
cu scorul de 1—0, prin punctul 
marcat de Dumitru Nicdae în 
min. 38. Al'dojlea joc al dinamo. 
viștilor va avea toc duminică 
la Kolarovka, cu echipa Spartak 
clasată pe locul III în seria ILa a 
categoriei B.

BILETELE PENTRU MECIUL 
DINAMO

ORAȘUL STALIN — LECHIA
GDANSK...

.„au fost puse în vînzare de ieri 
dimineață la așenția Pronosport 
din calea Victoriei nr. 9, la casele 
de bilete de li parcul sportiv Dinamo 
și din str. Hajdeu, precum și la 
chioșcul special din str. Ion VWu 
(fostă Boerescu) nr. 11.

cunde. Ce-i lipsește pentru a o În
vinge? Este desigur mai întiî o 
problemă a lui și a antrenorului 
său, dar poate că o „inteligență 
tactică" constituie secretul men
ținerii plafonului acesta, mai mult 
decît o insuficientă pregătire sau 
lipsa calităților.

O putere de luptă apreciabilă a 
demonstrat 1OAN SORIN la triplu 
salt, probă în care a învins adver
sari redutabili ca GURGUȘINOV, 
RADOVANOVICI ți K1RCEV. Tot. 
odată. SORIN a stabilit un valoros 
record republican ți balcanic cu 
15,39 m.

In sfîrșit, ultimul record depășit 
de reprezentanții atletismului nos
tru la Balcaniada de la Belgrad 
a fost cel al ultimei probe a 
acestor competiții; ștafeta de 4 x 
400 m. Aci fără îndoială că echipa 
noastră națională putea obține un 
timp superior. Nu trebuie uitat 
faptul că IULIU KARANDI a 
pierdut mult timp oprindu-se du
pă start și revenind spre gropi, 
deoarece după pocnetul pistolului 
s.a auzit un fluierat, care, de obi
cei, anunță repetarea startului, dar 
care fusese al unui spectator de 
vîrstă... fragedă.

Oricum, formula aceasta pare 
să fie potrivită pentru ștafeta re
prezentativă și sîntem siguri că 
Ia primul prilej ea poate depăși 
recordul de la Belgrad.

Am închinat rîndurile de astăzi 
recordmenilor, urmînd să ne ocu
păm cu alt prilej de restul echi. 
pei.
. EM. VALERIU _



i-

Cupa D-insmo”
Iubitorii spartului călare din Constanța vor avea prilejul _să-i 

vadă din nou la lucru, în orașul lor, pe cei mai buni călăreți 
din asociațiile sportive Dinamo, Recolta, C.C.A. și _ colectivele 
Victoria. După o binemeritată odihnă pe litoral, călăreții de la 
C.C.A. și Dinamo București, au efectuat pînă acum cîteva antre
namente pe terenul ,,23 August S.N.M.C." unde se va desfășura 
concursul republican dotat cu „Cupa Dinamo .

Concursul, care începe azi se anunță a fi deosebit de disputat 
Cu justificat interes este așteptată evoluția călărețului _ fruntaș, 
maestrul sportului, Mihai Timu (C.C.A.) care a reușit să cîștige 
doi ani consecutiv „Cupa Dinamo”, Va reuși el oare să realizeze 
pentru a treia oară aceeași frumoasă comportare ? Răspunsul îl 
vom căpăta la capătul celor patru zile de concurs. In același timp 
însă vom asista la o luptă dîrză a călăreților dinamoviști care 
sînt hotăriti să păstreze trofeul oferit de asociația lor.

Programul zilei de azi cuprinde următoarele probe: dimineață. 
cu începere de la ora 9 : proba de obstacole categoria începători, 
după amiază, de ia ora 17: proba de obstacole în zig-zag. Pro- 
gramul continuă mâine, cu probele de obstacole categ. ușoara și 
juniori și proba de durată (două manșe).

La Magddmrg ecfiîpa de handbal a C. C. A. 
a abținut o frumoasa victorie

C. C. A. — Motor Mitte Magdeburg
11-9

Un important eveniment internațional 
in aviația sportivă

avea loc la următoarele probe atît 
pentru bărbați cât și pentru femei:
l. saât de la 600 m. cu aterizare 
la punct fix; 2. salt de la 1.500
m. , cădere liberă cu deschiderea 
parașutei după 20 secunde și ate
rizare la punct fix ; 3. salt de la 
2.000’ m., cădere liberă cu menți
nerea poziției corpului și executa
rea de viraje, cu deschiderea pa
rașutei după 30 de secunde și 4- 
salt în grup de la 1.000 m. cu ate
rizare la punct fix.

După cum se știe, titlul <le cam
pioană mondială la parașutism 
sportiv este deținut de echipa U- 
niuniii Sovietice, cucerit în anta 
1954 cu prilejul campionatelor des
fășurate în Franța.

Intre 29 iulie și 8 august se va 
desfășura la Moscova, cei de al 
treifea campionat mondial de para
șutism sportiv. Amui acesta, la star
tul importantei competiții vor fi 
prezenți panașutișii sportivi dan U- 
niiunea Sovietică, R. Cehoslovacă, 
R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, 
R.P. Ungară, R.P. >Polonă, S.U.A., 
Franța, Israel și Belgia. Pentru 
prima oară participă la campio
natele mondiale, echipa paraștai- 
ști'or din R.P.R. care în ultimul 
timp au obținut rezultate remarca
bile. In calitate de observatori, la 
r -npionate vor lua de asemenea 
pu. ie renrezentanți ai forurilor a- 
viatice din R.P. Chineză, Anglia, 
Turcia și din' alte țări.

Echipa parașu'tiștiJor români care 
a plecat duminică la. Moscova ește 
alcătuită d'in N. Velicu, M. Sid- 
lețki, I. Tessier, S. Badioc, Gh. 
Ianou, I. Negroiu (probele mas
culine) și Măria Sidlețki, Marcela 
Velixar. Ecaterina Diaconu și A- 
lexandrina Dorobanțu (probele fe
minine) .

întrecerile campionatelor moct- 
rTnale die parașutism sportiv vor

(A ger pres).

MAGDEBURG 24 (prin telefon). 
De la Krauschwitz și pînă la 
Magdeburg sînt aproape 500 de 
kilometri. Acest drum l-am parcurs 
cu un autobus în cursul zilei de 
luni, timp de 8 ore. Am ajuns la 
Magdeburg noaptea, foarte obo. 
siți și aveam toate motivele să 
privim cu îngrijorare meciul de a 
doua zi (marți) cu echipa Motor 
Mitte, clasată pe locul V în cam
pionatul R.D. Germane.

Totuși, înaintea meciului — a 
continuat să ne spună la telefon 
antrenorul echipei C.C.A, IOAN 
KUNST — băieții erau bine dis. 
puși și hotărîți să facă o partidă 
cît mai bună. Miile de spectatori 
care au venit în după amiaza 
zilei de marți pe stadionul cen
tral din Magdeburg n-au avut ce 
regreta, pentru că jocul s-a ridi
cat la un bun nivel tehnic. Meri, 
tul revine în primul rînd echipei 
C.C.A. care a jucat excelent, reu. 
șind să cucerească simpatiile pu. 
blicului german. Nu odată în 
cursul meciului, publicul entuzias. 
mat de jocul rapid și spectaculos 
al militarilor i.a aplaudat la sce
nă deschisă.

Ca și la Krauschwitz, întîini- 
rea de la Magdeburg nu a fost 
lipsită de emoții... De data aceas
ta însă nu în ce privește evoluția 
scorului, pentru că C.C.A. a con
dus tot timpul (cu excepția prime, 
lor minute cînd scorul era 1—0 
pentru echipa Motor), ci pentru 
faptul că gazdele au jucat foarte 
„t>are“, iar arbitrul cehoslovac Kor. 
bel a îngăduit nenumăratele du
rități ale jucătorilor germani. De 
altfel , Jost și Thelmann de la 
C.CA.. au fost accidentați.

(8-5)
Victoria repurtată de C.C.A. cu 

11—9 (8—5) este pe deplin meri
tată și ea a produs o excelaită 
impresie asupra publicului și a 
specialiștilor. Presa de specialitate 
din R.D. Germană a comentat în 
termeni elogioși comportarea echi
pei C.C.A., care a obținut două 
victorii în tot aitîtea meciuri.

Iată cum a evoluat scorul în
jocul C.C A. — Motor Mitte Mag
deburg: 0—1 1—1, 2—1, 
3—2, 4—2 (la acest rezultat Sidea 
a apărat un 13 m.) 5—2, 5—3, 
6—3, 6—4, 6—5, 7—5, 8—5; 8— 
6, 8—7, 9—7, 10—7, 10—8, 11—8 
și 11—9. Golurile au fost înscrise 
de Bulgaru (4), Jost (2), Schuller 
(2), Căliman, Sorescu și Thel- 
mann. Pentru gazde au înscris 
Bende (2), Freitag (2), Kandula 
(2), Schobel (2), și Czernicke. 
Echipa C.C.A. a utilizat aceeași 
formație ca și la Krauschwitz.

Miercuri, echipa C.C.'A a pără
sit cu autobusul orașul Magde
burg, iar joi (n. r. astăzi) dimi. 
neață pleacă din Berlin pe calea 
aerului, spre București.

3—1,

I

Reprezentativa feMâ ie vote 
a regiunii Stalin pleacă 

in R. P. Bulgaria
La invitația asociației sportive 

bulgare „Septemvtri”, care gru
pează in jurul ei sportivi din Con 
operația Meșteșugărească, repre-i 
zentativa feminină de volei Voin
ța regiunea Stalin, pleacă azi în.’ 
R.P. Bulgaria, unde va susține 
(Ia Sofia și în cmașul Stalin) în- 
tîlnirî cu selecționa tale asociației 
gazdă. Voința regiunea Stai in de
plasează următorul lot: Stela
Boaru. Eugenia Bojiță, Felicia 
Bogorin, Gabriela Comșa, Erna 
David. Ileana Orlandea. Maria 
Pican, Stela Popescu. Elena Ro
man, Maria Stanciu, Maria Ște
fan și Fevronia Vasile. antrenori* 
Vasîle Lăzăruț ți Ion Zolia.

Turned echini fentin'me 
ie baschet Energia in R.P. Bdgaria

Reprezentativa feminină de bas
chet a Asociației Energia și-a con
tinuat turneul pe care-1 întreprin
de în Bulgaria, jucînd în stațiunea 
de odihnă Kahzanlic cu echipa. 
Locomotiv Sofia, clasată pe locul 
secund în campionatul bulgar. Vic
toria 1-e-a revenit gazdelor cu scorul 
de 39-36.

ATLEȚI HANDICAPAȚI...

După cum am anunțat într.un 
număr trecut, triplul campion o- 
limpic Emil Zatopek a trebuit 
să-și întrerupă antrenamentele.

Turneul de tenis de la Sopot 
(R. P. Polonă)

La 23 iulie, în orașul Sopot din 
R.P. Polonă, a început un mare 
turneu internațional de tenis la 
care iau parte ’jucători din Fin
landa, Romînia, Danemarca, Iu
goslavia, Franța, R.D. Germană 
9i Polonia.

In primul tur al probei de sim
plu bărbați; reprezentantul nas. 
tru Gh. Viziru l-a învins pe teniș- 
manul polonez H. Skonecki cu 
4—6, 6—1, 6—1. De asemenea, 
Banian a obținut victoria în fața 
polonezului Kowalcewski cu 6—1, 
6—2, iar Serester a fost întrecut 
de Kwistek (R.P. Polonă) cu 3—6, 
2—6. In proba de simplu femei, 
Julieta Namian a cedat în fața 
jucătoarei poloneze Gerigkowna 
cu 2—6, 3—6. Irina Ponova, cam. 
ptoana noastră pe 1955, nu a in
trat încă în competiție.

TURUL FRANȚEI
O Ultimele două etape de munte 

<Hn Turul Franței, Torino-Grenoble 
(250 km.) și Grenoble-St. Etienne <173 
km.), n-au putut da „cățărătorilor” 
posibilitatea să refacă din handicapul 
de timp avut în fața liderilor, dintre 
care Walcowiak s-a dovedit cel mai 
rezistent, îmbrăcînd tricoul galben. 
La Grenoble, primul a sosit Charly 
Gaul în 8 ore 14 min. 11 sec. (medie 
orară 30.353 km.), urmat de Ockers la 
3 min. 22 sec. și Walkowiak la 7 
min. 29. Ieri s-a alergat etapa XlX-a, 
Grenoble-St. Etienne. Etapa a fost cîș- 
tigată de Ockers în 5 ore 32 min. 8 
sec. (medie orară 39,252 km.). In cla
samentul general, conduce Walko- 
wiak (reg.) cu 105 ore 28 min. 26 
sec., urmat de Bauvin (Franța) la 3 
min. 56 sec., Adriaenssens (Belgia) la 
6 min. 44 sec., Bahamontes (Spania) 
Ia 10 Imin. 9 sec.

Performanțele sportivilor romîni comentate peste hotare
BERLIN 24 (Agerpres). —
Sub titlul „Romînia a smuls 

Ungariei titlul de campioană mon
dială feminină la handbal" revista 
lunară „Sport Illustrierte” care a. 
pare în R.F. Germană publică tai 
amplu reportaj consacrat desfășu
rării finalei campionatelor mon
diale feminine de handbal.

„încă din meciurile pe serii — 
scrie revista — Romînia, care a 
prezentat cea mai tînără echipă, 
cu 7 jucătoare sub 20 de ani, s-a 
recomandat drept favorita cam
pionatelor. Fără să piardă nici 
un punct, în urma succeselor ob. 
ținute cu scorurile de 3—1 în fața 
echipei Austriei și 5—2 cu repre. 
zentativa Franței, cele 11 jucă
toare romîne s-au calificat cu 
ușurință în finală".

In continuare autorul articolului 
scrie: „Este în afară de orice în
doială că tinerele romînce au cîș. 
tigat pe merit titlul de campioane 
mondiale. Viteza în acțiune, mi
nunata condiție fizică, focal co
lectiv, forța loviturilor la poartă 
și curajul Ir inel Nagy, minunata 
apărătoare a porții echipei romîne. 
aceștia au fost factorii decisivi 
care au hotărît echipa cîțtigătoare 
a titlului mondial".

Revista publică de asemenea 
mai multe fotografii din 
meciurilor susținute de 
R.P.R.

timpul 
echipa

■A’
Revista vest germană 

Illustrierte"- face o prezentare

Echipele de volei ale R. P. R. vor juca în R. Cehoslovacă
In _ continuarea programului do 

pregătire și verificare in vederea 
campionatelor mondiale de volei 
care se vor desfășura lâ Pa- 
Tiș între 31 august și 12 sep
tembrie a.c., reprezentativele țării 
noastre urmează un program do 
antrenamente, în cadrul cărora sa 
urmărește eliminarea deficiențelor 
remarcate cu prilejul ultimelor jo
curi internaționale.

fiind supus unei operații. Sîntem 
în măsură să precizăm acum că 
Zatopek a fost supus unei ope
rații de hernie, care.l va ține în 
afara activității sportive pînă în 
septembrie. Evident, aceasta pre
judiciază serios pregătirea mare
lui campion pentru viitoarea O- 
limpiadă. Rămîne de văzut, însă, 
dacă perseverența și conștiincio
zitatea recunoscută a sportivului 
cehoslovac nu vor infringe handi. 
capul neprevăzut care a apărut în 
calea intențiilor sale de a.și apă
ra cu dîrzenie 
bourne.

De remarcat 
zile, au abundat 
știrile anunțînd 
principalilor favoriți ai întreceri
lor atletice de la J. O. Astfel, un 
alt âtlet american vine să i se 
alăture sprinterului Dave Stale pe 
lista celor accidentați. Recordma
nul mondial la aruncarea greută
ții, Perry O’Brien, suferă de un 
chist la mîrța dreaptă și — după 
cum anunță ziarul francez “ 
fjuipe" 
ment

Trei 
suferii 
vorba

șansele La Mel-

că, în ultimele 
în presa străină 

accidente ale

— este în curs de
„L’E- 
trata-

alergători europeni
de ourînd accidente. Este 
de sprinterul, german H.

Futterer și compatriotul
F. Haas, specialist pe 
apoi 
care 
nise.

Și

au

Echipa de handbal a R.P.R. părăsește terenul după cucerirea 
titlului mondial. Se văd în ordine : p Nagy, El. Pădureanu, E 

Dobre, I. Ugron
m., este al17-lea din Lume la săritura 
în înălțime. -Același loc îl ocupă 
Ana Roth la aruncarea greutății 
femei cu performanța de 14,44 m. 
Bine cotați stat de asemenea aler. 
gătorii, noștri la 3.000 m. obsta. 
cole. Ion Bădici se află pe locul 
9 cu timpul de 
Constantin Aioanei este al 
cu 8’58”6/10.

Alți doi atleți romîni, Ion 
la triplu salt (15,39 m.) și 
Cristea la maraton (2 h. 25’18”6/10 
dețin performanțe de valoare 
europeană, putând fi clasați tot
odată printre primii 15 din lume.

onoare, pe care îl merită, printre 
cej mai buni atleți ai lumii.

Iolanda Balaș, noua recordma
nă mondială și europeană, este 
bine înțeles prima la săritura în 
înălțime femei cu rezultatul de 
1,75 m. realizat de ourînd în Ca
pitala țării noastre. Cu noul re
cord balcanic și romîn stabilit la 
Belgrad în proba de 400 m. gar
duri — 51”6/10, Ilie Savel ocupă 
locul al 6-lea fiind întrecut numai 
de atleții din S.U.A. și U R.S.S. 
Maestrul sportului Ion Soter, care 
a îmbunătățit anul acesta recor
dul țării cu performanța de 2,055

de danezul Gunnar 
a suferit o ruptură

său K.
400 m„ 
Nie'sen, 
de ine-

8"56”6/10, iar
10-lea

de accidentați, 
și pe săritorul 
Victor Sillon, 
n_a putut în. 

acei-
de motocicletă suferit

„Sport 
a 

activității atletice din actualul se
zon care se desfășoară sub sem
nul pregătirilor olimpice. Revista 
publică de asemenea lista celor; 
mai bune performanțe din lume^ pe stadionul republican ____
înregistrate în primele 7 luni alex «Un Vilnius s-a disputat ia 23 iulie 
anului 1956 la diferitele probe at ?
letice masculine și feminine. At-X r.s.s. Lituaniene și r.p. ____
letismul romînesc are 6 reprezcn.S ^rej^;s'a termlnat ™ ™
tanti care și-au cîștigat p-rintr.oX baiiștii chinezi

- v - J * , 1 4 < cuk>3 chiarmunca plina de strădanie locul de > să înscrie, cu puse, fotbaliștii_______T_______
să modifice scorul astfel că întîlnirea 
a luat sfîrșit cu scorul de 1-0 în fa
voarea echipei reprezentative a R.P. 
Chineze.
• In toiul verii se mai organi

zează concursuri de schi... Dumini
ca trecută a avut Ioc în munții 
Tatra un concurs rezervat celor mal 
buni slaiomiști ai Cehoslovaciei, in 
bune condițiuni atmosferice, pe o 
zăpadă excelentă, schiorii ceho
slovaci au obținut rezultate asemă
nătoare celor din timpul iernii. La ... a rev€nit jui Krai-

Soltis, care au par-
400 m. (cu o dife- 

de 200 m. avînd 46

Spartak

fotbal 
ale 

Chineze.

0-0. La reluare fot- 
încep să atace perl- 
în minutul 2 reunesc 
toate încercările <Je- 

lituanieni nu au reușit

Echipele Romîniei vor susține 
ultimele meciuri de verificare la 
începutul lumii august, cînd se 
vor deplasa în Cehoslovacia. Acolo, 
ele vor juca între 1 și 6 august' 
cîte o partidă cu reprezentativele 
Cehoslovaciei, dupâ care versus- bărbați victoria 
tine întreceri amicale, de verifi-x nak’ urmat de 

. . > curs traseul de
care și antrenament, cu seleno-C rență de nivel 
na te ale cîtorva orașe. ✓ porți), în timpul de 86,9 sec. și res-

Sorin 
Dinu

pectiv 88,5 sec. Ca femei, pe primul 
loc s-a clasat RicbwalOska cu timpul 
de 78,S sec. (traseul 3W m. cu 36 
porți).
• Meciul de fotbal Uruguai — Ce

hoslovacia care va avea loc la 12 
august la Montevideo va fi condus 
de arbitrul austriac Erich Steiner, 
care a arbitrat și la noi în țară.

PE SCURT
S Iată un clasament al celor mal 

buni tenismeni australieni (în urma 
ultimelor concursuri): Hoad, Rorc- 
wall. Cooper, Fraser, Rose și candy. 
La femei, pe primul loc se situează 
Carter.
• In vederea olimpiadei de șah 

de la Moscova mai multe reprezen
tative de țări și-au anunțat echi
pele. CEHOSLOVACIA: Filip,
Pachman, Sefc, Rejfir, Jezek, Alster. 
AUSTRIA: Auer, Bnsek, Dilcksteln, 
Lokwencz, Prameshuber, Robatseh.

dacă vorbim 
putem să amintim 
de prăjină francez 
care nici pînă azi
depănta toate consecințele 
dentutui 
în 1952. Sillon a declarat acum 
cîteva zile că dacă înainte de 
J.O. nu reușește să sară dim nou 
4,40 m. va renunța la deplasarea 
la Melbourne 1

R. D.
Di-ttmann, 
Platz. R.
Schmidt, 
Teschncr. _ ___ _______
ne, mc. Gowan,’ Thomson și Rose.

@ Luni a sosit în R. P. Chineză 
ecnipa de tenis a Indoneziei cav 
va susține mai multe întâlniri prie
tenești în compania tenismenilor 
chinezi. Aceasta este prima delegație 
sportivă indoneziană care întreprin
de o vizită în R. P. Chineză.

GERMANA: Uhlmann,
Hermann, Fuchs, Koch, 

F. GERMANA: Unzicker, 
Darga, Pfeifer, Niephaus, 
SCOȚIA: Fairhurst, Fallo-

• Turneul internațional feminin 
de baschet desfășurat la San Giorgio 
(Italia) a luat sfîrșit cu victoria e- 
chipei A.Z.S. (Asociația sportivă 
studențească) din Varșovia, cam
pioană a R. P. Polone. Baschetba
listele poloneze au întrecut echipa 
P.U.C, din Paris cu 70—44, pe cam
pioana Belgiei Antwerpen cu 74—51, 
pe campioana Austriei 
83—23 șl 
tina cu 
toare a 
poloneză 
în total

„Viena“ cu 
pe campioana Italiei Tries- 

48—39. Cea mai bună jucă- 
turneului a fost sportiva 
Oleșiewicz care a înscris 

118 puncte.
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