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Ion Constantinescu (CCA) a ciștigat cursa ciclistă de fond 
de ia orașul biaiin, dar nu și titlul de campion

ORAȘUL S I ALIN, 29 (prin te
lefon de la trimisul nostru). Cei 
mai buni rutieri din țară și-au dat 
întîlnire pe șoseaua care duce de 
la Orașul Ștalin spre Sibiu. Vre
mea e frumoasă, vîntul adie ușor, 

I iar șirul de copaci, de pe margi
nea șoselii, constituie un decor 
ider.1 pentru probe de fond, îmbi- 
în'du-i pe cicliști să se aștearnă 
serios pe lucru. De la început, ca
dența este foarte' vie, remarcîn 
du-se în frun'ea plutonului P. Ga- 
ne. L. ZanonI, C Tudose și N. 
Maxim.

înregistrăm prima pană: tînă- 
rul orădean Czeke. Semnalul „e- 
vadărilor” îl dau <Calcișcă, Mărim 
și Gane, dar sînt curînd absor
biți de oluton. A doua pană: clu
jeanul Matei sparge la Vlădeni.

Zanoni se aliază cu Gane (me
reu pe primul plan al cursei) și 
fug din grup la km. 25 asigurin- 
du-și un avans de 300 metri. Dar, 
C. Dumitrescu și Poreceanu. trag 
semnalul de alarmă în pluton, 
care pornește în urmărirea fugari
lor. Pe dealul de la Perșam, se 
pierd Lorincz, G. Nico'ae șf Șt. 
Peter. Intr-o oră au fost „înghi- 
țiți” 40 km. Cifră foarte promiță
toare După o serie de runeri și 
hîrțuieli, M. Voinescu. G. Calcîșcă 
și 1. Vasile remorchează plu’onul 
astfel că Zanoni și Gane sînt 
prinși h km 47. Tot aci, mai pre
cis în Ș^rcaia. I. Vasile soarge si 
nu va mai putea recupera, 
zîn'd multe minute.

G. Moiceanu, campionul de 
trecut, deși abia restabilit 
dovadă de multă combativitate, 
hotărît fiind să-și apere titlul. Ne 
aflăm la jumătatea cursei, km. 
100, punct de întoarcere. Media

pier-

anul 
dă

Ieri la^Constanța

Aviatorii sportivi și-au demonstrat 
măiestriadin nou

Peste 30.000 de cetățeni din 
braș și din împrejurimi au venit 
ieri dimineață pe aerodromul din 
Constanța așteptînd au mare inte
res demonstrația organizată de 
Aeroclubul Central al R.P.R. în 
scopul popularizării aviației spor
tive. Programul a început cu defi
larea a trei avioane port-drapel, 
după care o formație de zece a- 
vioane de școală a executat o tre
cere spectaculoasă la verticala ae
rodromului întruchipînd pe cer o 
imensă stea în cinci colțuri.

Atenția spectatorilor s-a îndrep
tat apoi spre demonstrația deose
bit de reușită a „aviației celor 
mici”. Pionieri și școlari, membri 
ai cercurilor de aeromodelism au 
prezentat aeromodele de toate ca
tegoriile, cucerind aplauzele tutu
ror. Punctul următor d'.n program 
a făcut să înceteze pentru c teva 
clipe freamătul mulțimii. Anropiin- 
du-se de pămînt cu motoarele a- 
vioandor oprite în aer, tineri pi
loți sportivi au executat aterisaje 
da nunct fix.
| Este acum rîndul planoriștilor 
să-și demonstreze măiestria. Pilo- 
tînd planoare Pionier. Babv și So- 
haj; lansate în aer cu ajutorul a- 
vioandor remorchere, tinerii spor
tivi au arătat publicului constăn- 

a
re- 

a 
în-

tean frumusețea incomparabilă 
zborului cu planorul. In plus, 
cordmenul planorist Gh. G'lcă 
executat pe un planor Lunak 
tremura «ramă de acrobație.

Zgomotul puternic care_ _____  r_____ _ creste
mereu acoperind freamătul mulți
mii este al unei format» de avioa
ne de sport pilotate de băieți și fețe 
care execută zboruri în „carusel", 
păstrînd tot timpul o aliniere per
fectă, cu toată dificultatea evolu
țiilor. După tradiționala vînătoare 
de balonașe, cunoscuții piloți spor-
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confortabil cifra 
soarele începe să

N. 
în

orară depășește 
38. cu toate că 
ardă cumplit. La înapoiere, pluto
nul îl va pierde și pe Zanoni, care 
s-a oprit să schimbe un cauciuc 
perforat de o bucată de potcoavă. 
Poreceanu nu lasă prea multe cli
pe de răgaz în pluton și „evadea
ză” la Arpașul de Sus, unde 
Vasi'escu sparge In momentul 

Ion Constantinescu (CCA)

să ruleze monoton.

^Eeun
>te» de

care Poreceanu este prins, A. Șe- 
laru și Moiceanu (din nou) încear
că să se desprindă din pluton, 
dar acesta anihilează acțiunea lor.

Soarele dogorește din ce în ce 
mai puternic. O adevărată cani
culă. Căldura copleșește pe cicliști, 
care încep 
Tentativele de evadare sînt4 * 
în ce mai rare. Asfaltul, pe . 
literalmente topit, se lipește" 
cauc:ucuri făcînd foarte anevoioa
să înaintarea. Se pedalează cu 28- 
30 km pe oră. Canicula și setea fac 
adevărate ravagii în rîndurile ci
cliștilor complet moleșiți. Pe unele 
porțiuni asfaltul a înceout să 
curgă la vale.

tivi Simian Oțoiu și Constantin 
Mteinolac'e au efectuat pe rmd <te- 
monstrații de înaltă acrobație ae
riană

Emoția spectatorilor a atins cul
mea in momentul cînd dintr-un a- 
vion s-au desprins trei corpuri o- 
menești care cădeau vertiginos în 
gol: trei tineri parașutiști sportivi 
au executat un salt în cădere li
beră cu deschidere în'îrziată a pa
rașutei Apoi, dintr-un avion de 
transport se desprind ?Pi zece ti
neri sportivi ca1-? au făcut să în
florească pe ce-til albastru al Con
stanței parașutele lor multicolore.

Entuziasmul și apl’uzcla cu care 
publicul constăwțean a răsplătit 

demonstrația aviatorii'or seortivi &u 
fost pe deplin meritate. Un cuvînt 
de laudă se cuvine Aeroclubului 
Central și conducătorilor aviației 
sportive locri», pentru organiza
rea ireproșabilă a acestri manife
stații a tineretului nostru iubitor 
de sporturi aviatice

Echipele de volei ale R.P.R. pleacă azi la Praga
După cum a fost stabilit inițial 

în cadrul programului general de 
pregătire în vederea campionatelor 
mondiale de la Paris, reprezenta
tivele de volei ale tării noastre vor 
susține-ultimele meciuri de verifi
care în compania unor formații 
străine, și anume, din Cehoslovacia. 
Acolo, echipele R.P. Romine vor 
întîlni reprezentativele R. Ceho- 
slovace și cîteva selecționate din a- 
ceastă {ară- Primul joc se va desfă
șura la 1 august la Praga, între e- 
chipele masculine ale R.P. Romîtie 
și R. Cehoslovace. Pentru a doua zi. 
tot la Praga, este programată în-

Abia după Făgăraș, vom în
registra curajosul atac al lui Tupa, 
(km. 150) care trezește plutonul 
din apatie. G Dumitrescu pornește 
pe urmele fugarului și-l ajunge. 
Din urmă, fugiți din pluton, vin 
pe rînd, Moiceanu și Maxim, a- 
poi Poreceanu și Aii Aiham. Ma
xim însă cedează pasul. Pentru ori
ce eventualitate, dinamoviștii tri
mit în grupul din față pe Schus
ter și Șelaru, iar ..armatiștii” pe 
ion Constantinescu. Mai tîrziu» 
se alătură celor din primul plan 
Gherman. Datcu și Voinescu. Din 
pricina căldurii, parte din cei „ple
cați* din grosul plutonului nu re
zistă și se pierd. Astfel, la 25 km. 
de sosire, pe primul plan se află 
9 alergători: C. Dumitrescu. Ma
xim, Moiceanu, Tupa. Poreceanu, 
Constantinescu, Șelaru, Gherman 
și Voinescu. Moiceanu înoearcă 
din nou să fugă d'm grup dar nu 
izbutește. Este și firesc, linia de 
sosire nu mai e departe și toți con- 
curenții sînt foarte atenți. La 4 
km. de Orașul Stalin, Moiceanu 
sparge. Pe ultimii kilometri, ci
cliștii se supraveghează pregâtin- 
du-se pentru sprintul final. Este 
aproape ora 13,30 și canicula a a- 
tins „plafonul”. Totuși, sprintul fi
nal este dîrz disputat și revine lui
I. Cons’antinescu.

Rezultatul tehnic: 1. I. Constan
tinescu (C.C.A.) a parcurs 200 km. 
în 5h 26’21’’. Media orară 36,780 
km.: 2. C. Dumitrescu (C.C.A.);
3. A. Șelaru (Dinamo); 4. D. Tupa 
(Progresul); 5. Șt. Poreceanu 
(C.C.A.); 6. M. Gherman (Dina
mo Or. Stalin); 7. M. Voinescu 
(Dinamo); 8. N. Max;m (Dinamo) 
toți același timp. Intrucît nu s-a 
realizat media orară de 37 km. 
(norma de categoria I) titlul nu 
a fost decernat.

In proba feminină, Herta Schus
ter (FI. roșie Or. Stalin) a tre
cut prima lin;a de sosire, par- 
curgînd 50 km. în lh 36’12”. Me
dia orară 31.200 km. Pe locurile 
următoare: Hermina Iuhasz (Di
namo Buc.), Otilia Konnerth (FI. 
r Or. Stalin), Maria Kato (Voin
ța Arad), Azaleea Maxim (FI. r. 
Buc), 
media 
ceastă 
titlul.

Decarece nu s-a realizat 
orară de 33 km., nici la a- 
probă nu a fost decernat

G. MIHALACHE

Un nou record 
republican 
de atletism

deIn cadrul unui concurs 
verificare, disputat duminică m 
parcul „Victor Babeș" din 
Cluj, în cinstea alegerilor or
ganelor conducătoare de par
tid, alergătoarea Nina Pasciuc 
(Știința Cluj) a acoperit 1500 
m. în excepționalul timp de 
4:41,0. Vechiul record deținut 
de Edith Treybal a fost depă
șit cu 2,2 sec.

tîlnirea echipelor reprezentative 
feminine. In continuare, echipele 
Romîniei vor mai juca la Morav, 
ska (4 august) și la Brno (6 au
gust), cu cite o selecționată.

In vederea acestui turneu, echi
pele noastre reprezentative pără
sesc astăzi Capitala. Din lotul fe
minin fac parte: Sădeanu, Cernat, 
Pleșoianu, Honet, Ivănescu, Colce- 
riu. Susan, Răzvanță, Teodorescu, 
Moraru, Zama și Păunoiu, iar din 
lotul masoulin: Roman, Rusescu, 
Nicolau, Cherebețiu, Plocon, Cor« 
bean-u, MușaU Crivăț. Ponova.Mi- 
hăilescu, Medianu și Miculescu. d

La2ăr, stoperul dinamooisi. a dominai spahiul aerian al care
ului echipei sale. Multe, chiar foar te multe atacuri ale adversarilor ■ 
au fost respinse de maniera reda ti in această fotografie

(Foto l. MI H MC A)
------ -------—----- -- * * ---------------- -------—--

Un f rumos succes internațional

Dinamo Orașul Stalin 
a învins Lechia Gdansk: 7-1 (5-1)

Dinamo Orașul Stalin a obținut 
ieri, pe Stadionul Republicii din 
Capitală, un succes internațional 
reconfortant, în fața unui adver
sar de renume, Lechia Gdansk, a 
doua clasată în prima categorie 
a campionatului polonez, recentă 
învingătoare a valoroasei for
mații suedeze Djurgarden și egala 
de vineri a echipei timișorene. 
Știința.

Dinamoviștii nu au ciștigat ieri 
de o manieră oarecare, ci au 
depășit net un adversar care, în 
ciuda oboselii provocată de o de
plasare anevoioasă șt a unei ne- 
acomodări cu temperatura Capi
talei noastre, a. f»cut eforturi, să 
egaleze jocul, a luptat și a do
vedit totuși, că știe fotba'. De 
multe ori ne-am dat seama de 
cest lucru dar mai cu srimă 
tunci cînd Birtașu a reținut

cu ce...șuturi! —
făcut înaintarea di- 

portarul Gronowski I 
a putut, dar a și ră- 
în fata cîtorva ac-

a- 
ă- 
cu 

greu mingile șutate puternic și 
precis de Musial, Kobylanski, 
cînd bara a respins mingea trasă 
de Nowicki și cînd Gronowski II 
a redus scorul la 5—1 (min. 45). 

Polonezii au recunoscut superio
ritatea adversarilor lor din toate 
punctele de vedere și, lâ sfîrșit, 
s-au considerat învinși pe merit. 
In schimb au explicat proporția 
scorului prin greșelile portarului 
lor, lucru cu care noi nu sîntem 
cu totul de acord. Supus unui 
„bombardament” neîncetat (de 
mulți ani n-am văzut o echipă 
romînească terminîndu-și acțiunile 
pe poartă numai cu șuturi precise 
— și, încă, 
așa cum a 
namovistă), 
a salvat cît 
mas „uluit” 
țiuni care, după ce s-au perindat 
cu o viteză amețitoare prin fata 
sa, s-au încheiat cu... mingea ‘în 
plasă. Dar nu numai Gronowski 
a fost depășit de atacul dinamo- 
vist, ci întreaga apărare a echipei 
poloneze era la un moment dat 
-groggy", aȘa ca orice fantezie 
a lui Mihai, Rădulescu, Csegezi 
sau Szakacs I își atingea ținta. 
Și aceste „fantezii” erau" mereu 
altfel concepute și realizate. Ac
țiunile care au dus la marcarea 
celor 7 goluri ale dinamoviștilor, 
la cele patru bare care au îm
piedicat mărirea scorului șl la 
cele 3—4 ocazii salvate de Gro- 
nowski, au avut de fiecare dată 
o altă desfășurare. -.-i ->■

Primul gol a căzut oarecum în., 
tîmplător, la o minge „luminare- 
care a lovit bara verticală și de 
aici a fost reluată în plasă de 
Rădulescu (min. 10); golul al! 
doilea (min, 16) a fost realizat 
de Csegezi printr-un șut sec, sur
prinzător, puternic, tras de la 20— 
25 m.; golul trei (nfn. 17) a fost 
tot opera lui Csegezi, urmărind o 
minge ieșită dbitr.un buchet de 
jucători; golul patru este înscris 
de același Csegezi care, în spate 
cu consacratul Korynt, a preluat 
direct o pasă excepțional trimisă 
în adîncime de Hidișan (min. 25); 
golul cinci a „căzut” prin Szacacs 
1 după ce .șuturile aceluiași Sza
cacs și apoi Mihai, au fost res
pinse în extremis de Gronowski 
(min. 41); golul șase a fost în
scris de Mihai (min. 56) la capăl 
tul unor pase în adîncime, de pe 
stînga pe dreapta (Sereș—HidL 
șan—Csegezi—Mihai); iar scoto® 
a fost pecetluit de Szacacs l cate 
a marcat driblînd portarul (min. 
65). Iată un film succint al jo
cului; care ne-a prezentat în Di
namo o echipă bună și de viitor. 
De aceea sîntem convinși că sa
tisfacția cu care au părăsit tribu
nele cei 8.000 de spectatori nu.și 
are rădăcina numai în proporția 
scorului, ci în jocul prestat, în 
fotbalul practicat și mai cu seamă 
în perspectivele dovedite de ti
nerii jucători de la Orașul Stalin.

Credem că dinamovîștiil vor con
tinua pe acest lăudabil drum, 
victoria de ieri fiindu.le un im
bold în a persevera în muncă, șî 
că duminică ne vor reprezenta cu' 
cinste la Leipzig,

Arbitrul Vlasici (R.P.F. Iugosla
via) a condus următoarele for
mații: Lechia Gdansk; Gronowskîi 
I — Kusz, Korynt, Kupcewicz—- 
Czubala, Kaleța — Gronowski II, 
Musial, Rogocz, Nowicki, Koby— 
lanski (Grosz).

Dinamo: Birtașu (Stamate) —r-~ 
Moarcăș, Lazăr, Sereș (Cincu)’ — 
Hidișan, Florescu — iMihai, Rădu
lescu (Ristin), Szacacs I, "* 
gezi, Szacacs II.

Dintre aceștia 
Rădulescu, Mihai, 
Csegezi, Szacacs 
wickl și Grosz.

dfnato ILIESCU) •

Cse-
• (

s.au remarcat: 
Lazăr, Hidișan,, 
I, Muși al, No-

I



^Cupa Dinamo” la călărie
fT CONSTANȚA, 29 (prin telefon).

Astăzi (n.r. ieri) au luat slîr- 
șii în localitate întrecerile pentru 
„Cupa Dinamo”, care au reunit în 
orașul de pe malul mării pe cei 
mai mulți dintre fruntașii sportului 
calare

Prima probă desfășurată sîm- 
Ț>rttă dimineața a fost cea de dre- 

categoria „I”.
ictoria a revenit dinamovistu- 

îui bucureștean Ion Budișan, pe 
.catul Firicel, cu 141,6 p., urmat de 
iloeif Molnar (C.C.A.) pe Sagtxia 
cu 141 p. A urmat proba de dre
saj categoria „B”. soldată cu re
zultatele: 1. Gh. Teodorescu (Di- 
marno Buc.) pe Palatin 153 p. Z 1. 
■Oprea (C.C.A ) pe Sulina, 130 p.
3. N. Marcoci (C.C.A.) pe Kofttlan 
324 p.

Au fost chemați apot fa start 
concttreHții probei de obstacole re
zervată juniorilor și fetelor. Pte 
primul loc: Robert Schuster (Re
colta Sibiu) pe Mindra 0 p. pena
lizare, 40,9 sec. Pe lecui x Doina 
Dunutrașcu (Dinam» Bac.) pe 
FetiU, 0 P- 413 sec. Pe locul 3: 
^Marietta Lihri (Rec. Sibiu) pe 
Jdila 0 p., 43,4 sec.

Un mar® număr de coacurenți 
j— aproape 40 — an luat parte 
sîaobăiă după masă la proba * 
obstacole categoria mijlocie, în
cheiată, conform așteptărilor, cu 
vkfer» călăreților de la C.CA. 
.Remarcăm comportarea frumoasă 
avută de reprezentanții coleetrvu- 
faiî Recolta Pioești, Iată clasamen
tul probei: I. Iosif Molnar pe Bîr- 
log 0 p., 1:03,5. 2. Gh. Antohi 
1(€.CA) pe Rubin 0 p„ 1:06,2. X 
3. Ion loja (Din. Pi.) pe Grănicer 
0 pe, 1:08,5 4. P. Roșea (Rec. Pt) 
pe Voie Bună 0 p„ 1:11,2. 5. A. 
Kadar (Rec. Pi.) pe Burna;, 0 p.» 
1:15,0.

Parcursul de „duble” s-a bucu- 
arat dte a participare și» mai nume
roasă: 60 de concur enți! Dintre 
aceștia, ntr mai puțin de 10, au 
terminat cursa fără nici o penali
zare, fapt care demonstrează eloc
vent progresul călăreților noștri. 
Conifirmînd rezultatele bune obți
nute în ultimul timp călărețul Va- 
stte Pinciu de La Victoria Bucu
reștii. pe calul Odobești II, s-a

Glasaffisntal mipionatutai republican ie tenis pe echipe
Echipe mixte

1. Energia București
2 C.C.A. București •
3. Progr. ITB Buc.
4. Dinamo București
5. Știința București 
«. Energia Timișoara 
7 Progresul. Cluj 
X Progresul Tg. Mureș 
■- Fi. roșie Arad 
•Kh Energia St. Roșu

Orașul Stalin
Echipe bărbați

‘ - 7 7 6 43:614
fi 6 ft 4* 2 12
6 5 1 30:12 10
7 5 2 34:15 10 
7 4 3 26:23 8
3 4 5.24:37 8

6
8
6
6
2
2

6 0 6 18:47 0

î. Ehergia București 
X (XC.A^ Bueurești 
X Progr. ITS. Buc. 
4. Dinamo București 
X Energia Timișoara 
B. Știința București

UNDE4- ••• ’ •
r In enrîad va fi reluată activi
tatea oficială la handbal, prin dis
putarea jfOcur.Uor din. retur (cam
pionatele masculine categoria A și 
E) și prin continuarea tunrfui în 
campionatul feminin categoria A. 
tafcertipt In primăvară după etapa 
e Jll-a. In lunile care urmează 
sa va desfășura deci o intensă ac- 
SBMitate în acest sport, urrnînd ca 
ta fiecare săptămină să fie pro- 
<namate etape, îb special î®i caas- 
fterratml feminin categoria A.

Desigur, faptul acesta ridică 
probleme serioase pentru colecti
vele sportive participante la în
treceri, mai ales In ceea ce pri
vește pregătirea echipelor respec- 
itîve. Nu este însă mai puțin ade
vărat câ programul încărcat dîrr 
această toamnă va constitui o pro- 
iteemă de- orim ordin și pentru or. 
je»niiz»torii meciurilor din Bucu
rești. Problema mi este nouă- Ntr 
«nat departe (ferit în primăvara 
(acestui an, de nenumărate ori s-a 
fafimplat ca nici în ultimui mo
ment să nu se știe ne ce teren 
ușă la ce oră se vor juca meciuri 
«de categoria A sau B

De foarte multe ori. sînrbăta 
'«wam întreba,)! telefonic la ziar, de 
antrenori sau conducători. ai unor 
•echipe provinciale, care căutau cu 
■dfcțrerare să afle unde vor juca 
wartrda dfa carnjrorratel republi
can.

Feh’nele bueurestene — excep- 
Stînd C.C.A.. Dinamo, sau Loeomo- 
rtîva Gara de Nord care au baze 
unde iși pot programa intiinirilc 
—- de fiecare dată cînd au de sus
ținut jocuri pe teren propriu, se 
văd în situația de a nu ști unde 
jsă joace. Aceasta, din cauză că 
«wțipritatea colectivelor sportive 

clasat primul, cu 0 p., avînd cel 
mai bun timp — 1:01,6. 2. V, Băr. 
buceanu (C.C.A.) pe Brebenel. 0 
p., 1:05,5 3. D. Velicu (C.C.A.) pe 
Fildeș, 0 p., 1:05,9.

La dresaj cat. A.: 2. Gh. Langa 
(C.C.A.) pe Cabala, 148 p. 3. I.

Molnar, pe Saghia, 144 p. 4. I. 
Budișan pe Arghir 143 p. (primul 
loc n-a. fost atribuit, deoarece nu 
s-a obținut punctajul corespunză
tor).

La dresaj cat. „C“ a ieșit învin* 
gător Gh. Teodorescu, pe Palatin, 
205 p. Și de data aceasta proba 
de ștafetă a fost așteptată cu mare 
interes de către miile de specta
tori. Așteptările n-au fost înșelate, 
întrecerea celor mai bune ștafete 
oferind un spectacol de toata fru
musețea Mai omogenă echipa 
C.C.A (L Oprea, V. Bărbuceanu 
și I. Motaar) a obținut victoria în 
timpul de 3:14.7. Pe locul 2 Dina
mo Pioești, 3:36.0, pe locul 3 Vic
toria II, 3:57,6

Cea de a doua probă rezervată 
junior Bor și fetelor a revenit Doi
nei Dumitrașcu, pe Albița, 0 p.,
24.2 sec., urmadă de Cristian Țo- 
pescu (Din. Buc.) pe Sucitu, 0 p.,
24.3 sec, și de Marietta Lihai pe 
Idila, 0 p, 25,8 sec.

Cea mai dificilă probă a con
cursului: obstacole categoria grea, 
a reunit la start pe protagoniștii 
acestui sport. Ea s-a încheiat cu 
victoria meritată a călărețului Du
mitru Velicu care, pe calul Fildeș, 
a terminat parcursul fără nici o 
penalizare, în 1:14,5 Incătecînd 
succesiv pe Odobești și Troica, 
maestrul aportului Mihai Timo a 
terminat deasemenea fără penali
zări, dar avînd timpuri mai slabe, 
a ocupat locurile 2 și X

După terminarea întrecerilor, ar
bitrii au anunțat clasamentul fi
nal : 1. V. BARBUCEANU
(C.CA) 183 p. 2. 1. loja (Dina- 
nw PL) 144 p. 3. V. Pinciu (Vic
toria) 88 p.

Deoarece este pentru a treia 
oară consecutiv cînd un călăreț 
de la C.C.A. cîștigă cupa—chal
lenge Dinamo, acest trofeu a ră
mas acum definitiv în posesia 
sportivilor de la C.C.A.

O. GINGU și
P. ENACHE

corespondent regional

7. Energia St. R.
Or. Stalin

8. FI. roșie Arad
9. Progresul Tg. MMreș
10. Progresul Cluj

6 15 10:32
7 1 6 16:33
7 16 13:36
8 1 7 12:44

2
2
2
2

Echipe femei

8 7 1 20: 4 14
9 7 2 18: 8 14
6 5 1 16: 2 10
6 5 1 15: 3 10
7 5 2
7 3 4

1. Progresul Cluj-
2. Știința București
3. Prog. I.T.B. Buc.
4. C.C.A. București
5. Energia București
6. Progresul Tg. Mureș
7. Energ. St R.-O. Stalin

6 2 4
7 16
78 2
7 0 7 0:2L

16: 5 10
67:14

a. Energia
9. Dinamo

10. FI. roșie

Thnișoara 
București 
Arad

8:10 
3:18 
1:20

JUCĂM?
pucureștene proprietare de terenuri 
refuză sistematic să accepte me
ciuri de handbal. De cele mai 
multe ori motivul este unul și a- 
ceLași: „Sintem ocupați cu fot
bal ud!"

Așa se explică faptul că progra
mările meciurilor de handbal din 
București se fac în tiTtimirl mo
ment. terenurile și orele se schim
bă din... oră in oră, pentru ca în 
ultimă instanță jocurile să fie pro
gramate pe terenuri neeorespuri- 
zătoere pentru partide de categorie 
superioară (Progresul I.T.B., Loco
motiva P.T.T. ele.) sau la ore 
cu totul improprii pentru populari
zarea handbalului în rindurife 
spectatorilor bucureșteni.

Vina principală în această ches
tiune o are, după părerea noastră 
comitetul orășenesc C.F-S. Bucu
rești care cunoaște problema, dar 
o tratează eu aceeași super
ficialitate ca și colectivele spor
tive despre care vorbeam mai sus. 
Este inadmisibil ca partide de ca
tegoria A sau B. în care e în. joc 
un titlu de campion republican. să 
fie programate cu attta greutate 
și pînă ta urmă ne terenuri ne- 
corestrunzâtoare. Este tmpul ca 
această situate sn înceteze.

Dar aceasta nti va fi cu pu
tință decît atunci cînd va exista 
o preoetmare a cornitehrlur orășe
nesc C.F.S.-București, care în co
laborare cu Inspecția de Handbal 
din C.F.S., să programeze fe 
timp și pe terenuri corespunză
toare meriurile divizionare de 
handbal. Pînă la reltarea activi
tății compeirțiemale nu mai e mult, 
totuși este sufictenț timp ca a- 
eteastă problemă să fie d:scutată 
temeinic și rezolvată..

htîlnîrea internaționafă de natafie dintre reprezentativele 
de tineret aie R. P. Romine și R. P. Ungare

Llipta deosebit de strinsă în întrecerile de înot, sărituri și polo- 
pe apă, aspectul sărbătoresc al bazinului de la complexul sportiv 
„Dante Gherman' și însuflețirea publicului, toate acestea au con
tribuit la realizarea unui spectacol foarte frumos, atrăgător, care ne 
îndrituiesc să sponem că îdtîlnirea iMerngțională de natație# dintre ' 
reprezentativei» de tiaeret ale JLAb» Romîne și R. P. Uogare șPa 
atins pe deplin scopul. Este suficient să sublinierii, lupta foarte echi
librată care s-a dat în majoritatea probelor de înoT din prima zi a T 
concursului, in care cîștigătorii. nu au fost cunoscuți decit la ațin- . 
gerea bazînutai, unii dintre ei înregistrînd timpuri valoroase. Așa a 
fost la 100 m. liber băieți, unde Papp, Blajek și Rujinschi au oferit 
o dispută extrem de dîrză, cîșfigătă in ultimă instanță de maghiarul 
Papp. De asemenea, trebuie să subliniem lupta dintre reprezentanții 
țării noastre Mitrofan și Heitz care au parcurs „cap la cap“ cei 200 
m. bras, primul reușind să-f întreacă de puțin pe recordmanul țării. 
Intenționat am lăsat la urmă performanța Măriei Both care deși a 
condus comod tot timpul, a realizat un nou și prețios record repu
blican la 100 tn. spate: 1.16.6, cifră care reprezintă o valoare reală, 
de talie internațională. Iată acum rezultatele tehnice înregistrate în 
prima zi:

400 m. LIBER FETE: 1. Maria 
Csuhany (U) 5.31.4; 2. Katalin 
Enyvari (U) 5.39.8; X Ingrid
Rothe (R) 5.58.4 (record de ju
nioare al R.P.R„ vechiul record 
Margareta Wittgenstein 5.58.8);
4. Margareta Wittgenstein (R) 
5.59.3; 200 m. FLUTURE BĂ
IEȚI: 1. Al. Popescu (R) 2.38.3;
2. M. OLaru (R) 2.46.9; 3. Gyorgy
Batasz (U) 2.47.8; 4. Laszlo Sol. 
tesz (U) 2.53.4; 100 m. LIBER
BĂIEȚI: 1. Wiimos Papp (U) 
1.00.6; 2. Gavril Blajek (R) 
1.00.9; 3. N. Rujinski (R) 1.01.2;
4. G. Muller (U) 1.01.9; 100 m.
SPATE FETE; 1. Maria Both (R) 
1.16.6 (nou record republican de 
junioare și senioare. Vechiul re
cord: Maria Both 1.17.4); 2. Ka.
talin Boros (U) 1.19.8; 3. Eca.
terina Orosz (R) 1.21.0; 4. Ka.
taiin Takacs (U) 1.22.4; 200 m.
BRAS BĂIEȚI: 1. M. Mitrofan 
(R) 2.45.0; 2. F. Heitz (R) 2.46 0;
3. R. Sygal (U) 2.49.4; 4. L. 
Arady (U) 2.50.0.

4 x 400 MIXT FETE: 1. R.P.U. 
(Boroș, Baes, Takacs, Ordogh) 
5.2X3; Z R.P.R. (Both, Mange- 
zius, Orosz, Wittgenstein) X44.8;

4 x 100 m. LIBER BĂIEȚI: 1. 
R.P.U. (Balasz, Budai, Mfiller, 
Papp) 4.05.7; 2. R.P.R. (Ștefan 
Ionescu, Măndoiu, Rujinschi, Bla. 
jek) 4.06.5.

★
In prima zi de concurs s-au des

fășurat și întrecerile de sărituri de 
la trambulina de 3 m. atît la băieți 
cît și la fete. Țara noastră a fost 
reprezentată la băieți dte Klans Wi- 
femberger și Herbert Witemberger, 
iar oaspeții numai dte Istvan Bac- 
skai, campion al R.P. Ungare la 
sărituri, în timp ce la fete s-au în
trecut doar reprezentantele R. P. 
Ungare: Maria Vamoși și Clara 
MS li sits.

Lupta pentru primul loc la bă
ieți a fost foarte disputată și spec
taculoasă. Abia după ultima sări
tură s-a putut cunoaște cîștigăto- 
rul, deoarece de la început și pînă 
la sfîrșit, întrecerea a fost echili
brată. Iată rezultatele tehnice: 1. 
Istvan Bacskai (R.P. Ungară) 
1X5,59 pet, 2. Herbert Witember- 
per (R.P.R.) 135.15 pct. 3. Klaus 
Witemberger (R.P.R.) 128,21 pct.

Nespus de mult a plăcut specta
torilor „duelul' dintre cele două 
săritoare. Ținuta, siguranța și 
măiestria cu care executau săritu
rile, le-au adus nu de puține ori 
insistente aplauze. MHisits Clara 
a totalizat 117,54 pct., în timp ce 
Maria Vamoși numai 116.36 pct. 
R.P. ROMÎNA — RP. UNGARA

(POLO PE APA TINERET)
3—4 (2—2)

A fost un meci extrem de dis. 
pirtat în care ambele echipe au 
luptat din toate puterile pentru a 
cuceri victoria. Aceasta a revenit 
pe merit oaspeților, cafe pe lingă

Cenferiftta
In zilele de 16—17 iulie a avut 

loc în sala de ședințe a asocia
ției Progresul, conferința pe țară 
a comisiei centrate de gimnastică. 
In cadrul primului punct al ordine! 
de zi au fost prezentate darea de 
seamă a comisiei centrale de gim
nastică, a comisiei regionale Stalin, 
și a comisiei orășenești București 
In continuare a fost citit raportul 
comisiilor tehnice masculine și fe
minine. S-au purtat discuții pe 
marginea acestor rapoarte, discuții 
la care a participat un număr mare 
de vorbitori.

Printre problemele cele mai im
portante pe care le-au expus par- 
ticipanții fa conferință a fost și 
actea a necesității atragerii unui 
număr cît mai mare de eonii spre 
practicarea gimnasticii spert ve, de
oarece numai în aceșt fe' se vor 
putea asigura cadre tinere! cu a 

faptul că au avut o mai bună o. 
rientare tactică, au știut să pro. 
fite de numeroasele greșeli de 
ordin tactic și chiar tehnic ale 
jucătorilor gazdă. Reprezentan
ții țării noastre au acționat dese
ori pripit, fără să gîndească fa. 
zele de joc și au scăzut ritmul în 
cea de a doua parte a meciului. 
Subliniem în special faptul că 
au tras din poziții neprielnice, 
iar atunci cînd au avut unghi 
bun au tras imprecis. Cele mai 
mari greșeli le.au făcut în mo. 
mentul cînd aveau superioritatea 
numerică și cînd în mod normal 
trebuiau să înscrie.

Formațiile prezentate au fost 
următoarele: R.P.U.: Banhidi,
Danesa, Iasko, Domjan, Felkei, 
Kiss, Csillag II; R.P.R.: Mari
nescu, Bădiță, Zahan, Blajek, Bor
di, Hospodar, Szabo.

Au înscris: Csillag II (min. 
1.05) Hospodar (min. 3.51), Iasko 
(mim. 4.52), Blajek (min. 9,28), 
Felkai (min. 13.43), Bordi (min. 
14.17), Csillag II (min. 16.33).

S.au remarcat: Domjan, Danesa, 
Csillag II, Iasko, Bădiță, Mari, 
nescu.

A arbitrat: dr. Kumar (R.P.F. 
Jugoslavia).

★

A doua zi a întrecerilor de înot 
ne-a prilejuit, — ca și în prima 
zi, — satisfacția de a asista la 
dispute interesante și la obținerea 
unor rezultate valoroase. Subli
niem în special întrecerea pasio
nantă din ștafeta de 4x100 m. 
mixt băieți, în care primul schimb 
al echipei noastre, Măndoiu, a 
„mers“ slab, dar ceilalți echipieri 
romîni au luptat din răsputeri 
reușind să refacă handicapul și să 
cîștige. Mai remarcăm cursa de 
4x100 m. liber fete, în care ambele 
echipe au realizat recorduri repu- 

ț bljcane de junioare, lată acum re
zultatele tehnice înregistrate în 
această zi: 400 m, LIBER BĂIEȚI:
1. Balazs (U) 4.55.0; 2. Rujinschi 
(R) 4.59.3; X Meder (R) 4.59.5;
4. Szalay (U) 5.16.5; 100 m. FLU- 
IURE BĂIEȚI: 1. Popescu (R) 
1.06.5; 2. Olaru (R) 1.08.2; 3.
Mailer (U) L09.5; 4. Arady (UȚ 
1.16.9; 100 m. LIBER FETE: 1. 
Ordogh (U) 1.06.6; 2. Enwari
(U) 1.10.3; X Both (R) 1.13.2; 4. 
Rothe (R) 1.14.0; 100 m. SPATE 
BĂIEȚI: 1. Kovacs (U) 1.09.5; 
2.. Solteszi (U) 1.11.7; X Măndoiu 
(R) 1.13.1; 4. Kanrnschi (R)
1.14.0; 100 m. FLUTURE FETE:
I. Garay (U) 1.21.6; 2. Graeff
iR> 1.25.9; 3. Takacs iUi 1.26A 
-t. O-ocz (R) 1.26.7; 100 m. BRAS 
BĂIEȚI: 1. Mitrofan (R) 1.14.2;
2 MSfz- (R) ] 159- a. S:<ral (UI 
1.18 3; 4. Krausz (U) 1.19.4; 200 
m BRAS FETE; 1. Karpaty (U) 
215.4; 2. Baes (U) 3.06.6; 3. Man- 
gez;us (R) 3.10.2; 4. Ionescu (R)

Comrjieî Centrale de
bună pregătire, viitoarele rezerve ale 
giînnaștilor noștri fruntași. De ase
menea un interes deosebit au susci
tat discuțiile referitoare la slaba 
activitate de masă a gimnasticii și 
modesta dezvoltare a activității 
acestei ramuri sportive ’n cadru!' 
colectivelor sportive sindicale. Tot
odată s-a cerut activiștilor din do
meniul gimnasticii o muncă mai 
susținută pentru ridiearea de noi 
elemente valoroase din mediul șco
lar de toate gradele, de unde au 
provenit de altfel mai<vita‘ea vîrfu- 
rilor noastre în această disciplină. 
Din discuțiile purtate a reieșit ne
cesitatea unor publicați de snecla- 
lita'e originale (reviste, studii, tra
tate) ca și aceea a cît mai multor, 
traduceri.

In continuare, participant la 
couletință au făcut propuneri în fe-

3.18.5; 4x100 m." LIBER FETE: I. 
R.P. Ungară (Epyvari, Bodoki, 
Boros, Ordogh) 4.25.8 (record de 
junioare ăl R.P. Ungarei; 2- 
R.P.R. (A. Wăchter, Rothe, Wit-' 
tgenstein, Both) 5.05.8 (record de 
junioare al R.P.R.); 4x100 m.
MIXT BĂIEȚI; 1. R.P.R. (Măn
doiu, Mitrofan. Popescu, Rujinschi)' 
4.34.1; X R.P.U. (Miklos, Sigat 
Muller, Papp) 4.36.6.

Săriturile , de pe turnul de la 
10 ml, desfășurate în ziua a doua 
de concurs, au fost dominate cu 
autoritate de reprezentanții țării 
noastre: frații Wittemberger. Spec
tatorii au putut urmări la săritorii 
noștri o bună execuție tehnică și o 
ținută remarcabilă de-a lungul 
tuturor încercărilor. Cuvinte de 
laudă se pot spune și despre ma
ghiarul Istvan Bacskai care a 
impresionat prin decizia și dîrze. 
nia sa în timpul concursului.

Iată rezultatele tehnice- I. Her. 
hert Wrttemberger (RPR) 13X12 
pct, 2. Klaus Wittemberger (RPR) 
132,86 pct., 3. Istvan Bacskai 
(RPU) 126,37 pct..

După concurs, cunoscutul an. 
tr«nor maghiar pentru sărituri 
Hidveghi, ne-a declarat următoa
rele : „Frații Wittemberger sint 
tineri și foarte talentați. Ambii 
posedă o frumoasă pregătire fi. 
zică și tehnică, care însă va tre. 
bui dezvoltată prin participarea 
lor la cît mai multe concursuri 
internaționale. Am fi foarte bucu. 
roși să-i vedem alături de cei mai 
buni săritori ai noștri la Buda
pesta”.
IN AL DOILEA JOC LA POLO 

PE APA: R.P.R. (tineret) — 
R.P.U. (tineret) 5—4 (4—2)

Cu 3 minute înainte de sfîrșit, 
rezultatul era favorabil echipei 
noastre, care conducea cu 5—X 
Oaspeții aveau un om mai puțin 
în apă, deoarece Csillag fusese 
eliminat. In aceste condiții, victo
ria echipei romîne se contura ca. 
tegoric, căci la polo pe apă a. 
vantajid numeric se traduce în 
mod normal printr.un gol. Dar 
și de data aceasta, jucătorii noș
tri se dovedesc incapabili de a 
înscrie într-o asemenea situație 
favorabilă (în ajun, lucrurile s.au 
petrecut ideatic). Szabo a ratat 
copilărește și jucătorii maghiari, 
porniți pe contraatac reușesc să 
refacă din handicap prin Kiss.

Din acest moment jocul se în. 
dîrjește, oaspeții forțînd egaiarea. 
Au mai rămas 30 de secunde.. Ba
lonul se află în posesia lui Csillag 
care se apropie amenințător de 
poarta lui Marinescu. Ce se va 
întîmpla? Vor egala, oare, oaspe. 
ții? Șutul puternic al jucătorului 
maghiar a coincis cu fluierul care 
anunța sfîrșitul partidei. Oricum, 
Marinescu se afla la postul său, și 
a respins, în ultimă instanță, ba. 
Ionul. Dar meciul se terminase, 
așa că echipa maghiară n-a mai 
putut beneficia de lovitura de colt-.

Victoria pe deplin meritată al 
echipei noastre se datorește jocu
lui mai bine organizat decît în 
ajun, la care Gavrilă Nagy, intro
dus ieri în echipă, a adus 
aport substanțial.

Punctele au fost înscrise de: 
Zahan (2), Nagy (2) și Szabo 
(RPR) și Kiss (2), Hanak. Csil. 
lag (RPU). Dr. Kumar (R.P.F. 
Jugoslavia) a condus cu scăpări 
următoarele formații:

R.P.R.: Marinescu — Bădiță, 
Zahan — Bordi, Szabo, Nagy, 
Blajek.

R.P.U.: Banhidi — Domjan, 
Jasko — Felkei, Hanak, Kiss, 
Csillag.

gimnasticâ
gâîură cu calendarul competîțtonal 
intern. Apoi s-ă dat citire listei 
membrilor noii comisii centrale de 
gimnastică: Samuel Lichtig, Dr. 
Gh. Andreescu, Robei t Podlaha, 
Lîvia Costa, Florian Laslâu, Adina 
Stroescu, Maria Buzea, Fe icia Pap, 
Iosif Kaufman, Eliza Nedeîcovrci, 
Eva Lupu, Emil Ghibu, Traian Pre- 
dețeanu (Biroul comisiei centrale), 
Silvia Negresnu, Dr. D. Fotescu, 
Nico'ae Gîrjabu, Maria Friedman, 
Silviu Magda, Ado'f Mafhyas, Ga
briel Zaharia, Vasile Pop, Samuel 
Nussbaum, Bogoz Jamgosian, Nico- 
lae Mtmțcanu, Sigismund Sailer, 
Akfm Nikrff, Iancu Soomon, Fran- 
eîsc Reti, Gheorgbe Mătușe. Eleru 
Dan, Friederich Muhsam, Alexan
dra Lup, Helga Bîrsani. bdiu Far
cins. Zoltan Gedeon, Nlcolae Cru- 
tercu, Franctsc Moișco, Gheorghe 
Aman. i



Tntîlnîrea feminină 3^ gimnastica
R. P. Romînă — R. P. Polonă văzută de antrenorii noștri

-
Pentru a afla amănunte în legă

tură cu recenta întilnire internațio
nală de gimnastică dintre echipele 
feminine ale R.P. Romine și R.P. 
Polone, ne-am adresat antrenori- 
lof care au însoțit echipa noastră 
la Varșovia. Iată ce he-au decla
rat aceștia:

Antrenoarea Silvia Negreanu: 
„Sigur că, pentru mulți dintre cei 
ce urmăresc activitatea la gimnas
tică, înfr’ingerea de la Varșovia a 
părut surprinzătoare. După victo
ria de la Erfurt, această înfrîngere, 
deși la o diferență mică, este oare
cum neașteptată. Intr-adevăr, re
zultatul întîlnirii nu ne-ar fi satis
făcut dacă echipa noastră ar ti lost 
la Varșovia în „plenul" său. Dar, 
ținînd seama de faptul că Elena 
Leuștean și Georgeta Hur- 
muzache n-au făcut deplasarea 
fiind indisponibile, rezultatul este 
totuși mulțumitor. Evident, nu este 
bine să mergem pe principiul de a 
ne mulțumi cu orice, dar nici nu 
putem să nu ținem seama de anu
mite condiții obiective care au tă
cut ca echipa noastră șă pără. 
sească învinsă sala „Gwardia".

Intîlnirea de la Varșovia s-a des
fășurat îu condițiuni speciale, cu 
totul neobișnuite pentru gimnastele 
noastre. Echipa noastră nu a avut 
posibilitatea să se antreneze în sa
lă și pe aparatele de concurs șî nici 
să-și facă încălzirea, deoarece a- 
ceasta a fost efectuată într-o țncă- 
pețe special amenajară de unde

concurentele erau chemate pe rlnd 
la aparat, în sala în care avea loc 
concursul. Vă dați seama așadar 
că fetele noastre au fost obligate 
să concureze fără vreo acomodare 
prealabilă cu aparatul, ceea ce în 
gimnastică contează foarte mult. 
Deși a lucrat în condiții mai grele, 
echipa noastră a avut o comportare 
bună, dovedind o remarcabilă voin
ța de luptă. Aprecieri pozitive se 
cuvin întregii formații și în mod 
special Soniei lnovan care a avut 
comportarea cea mai constantă de-a 
lungul întregului concurs.

Citeva cuvinte despre echipa po
loneză. Trebuie să spun că ea a 
fost alcătuită din cele mai bune șa
se gimnaste, din rîndut cărora n-au 
lipsit rutinata Rakoczy și valoroa
sa Kot".

Antrenorul Caius Jianu

t nov mi

valoare, reprezentativa noastrăCicliștii din școlile de tineret 
știu si pedaleze vîrtos

Primul concurs al școlilor de 
tineret a dat satisfacție deplină. 
Astfel, întrecerea a arătat că, în 
cadrul acestor școli, — cu elevi 
între 17 și 20 de ani — s-a mun
cit serios, tinerii pedalori dove
dind calități susceptibile de reale 
progrese. Media orară de peste 38 
km. în cursa pe echipe, cîștigată 
de formația brăileană, vorbește de 
la sine despre nivelul atins de ti
neretul crescut în aceste școli. In 
proba de 100 km., viu disputată,
C. Moiceanu (București) și I. 
Angelescu (Ploești), doi cicliști 
curajoși, în vîrstă de 19 ani, au 
.,evadat“ din pluton la 20 km. 
de la plecare. Conlucrind cu în
suflețire, în cadrul unei „moriști" 
izbutite, au sfîrșit cursa cu un a- 
vans respectabil, realizind frumoa
sa medie orară de 37 km. AcJ 
trebuie să notăm eroarea tactică 
a cicliștilor din Brăila, Giurgiu și 
Orașul Stalin. Aceștia nu au cola
borat efectiv, pentru _ refacerea 
handicapului, ci s-au lăsat angre
nați în jocul făcut de alergătorii 
din București și Ploeștî, care fa
vorizau astfel acțiunea intreprifl. 
să de Moiceanu și Angelescu.

REZULTATELE TEHNICE: 50 
km., pe echipe, contra timp, 
f. Brăila (M. Voînea, M. Simion, 
A. Enache, S. Duță), lh!8T6”. 
Media orară 38.460 km.; 2. Ploeștî 
(G. Tomescu, G. Tudor, I. Ispas, 
L, Jugănaru) lh22’16”;. 3. Orașul 
Stalin (I. Grapă, N. Nicola, 
Greff, 1. Chirică) lh 25'37”; 
București lh 30’05”; Giurgiu 
30’43”.

100 km., plecarea în bloc: 
Angelescu (Ploești) 
Media orară 37,020 km.; 
Moiceanu (București) la 1 lungi
me; 3. Ilie Udrea (Bră'fa) 2h 
51’39”; 4. C. Florescu (București); 
5. P. Soltuz (Or. S'aiin); 6. A. 
Simion (Buc.); 7. P. Vlădescu
(Brăila); 8. N. Marinescu (Giur
giu); 9. D. Daniel (Ploești); 10.
D. lonescu (Ploești) 11. A. Poe-
naru (Ploești), toți același t;mo. 
Pe echipe: 1. București (7h24’17”) 
12 puncte; 2. Ploești același timp» 
20 pete; 3. Giurgiu 8h 35'35”; 4.
Brăila; 5. Or. Stalm.

Clasamentul general: 1. Ploești 
4 pete; 2. București 5 p“ 3. Brăi
la 5 p.; 4. Giurgiu 8 p.; 5. Orașul 
Stalin 8 p.

a 
fost aproape de cea a R. P. Polone 
deși ne lipseau două valoroase ele
mente. Cu toată oboseala acumula, 
tă pe drum și to urma campiona
tului R.P.R. pe echipe care avusese 
loc cu citeva zile înainte, tetele 
noastre au format un tot unit și 
au luptat fără să se lase intimidate 
de valoroasele adversare și de con
dițiile în care au fost nevoite să 
concureze. Consider că echipa a dat

cel mai bun randament la sol, să
rituri și la bîrnă numai Ia liber a- 
les, singurul aparat la care am a- 
cumulat puncte în plus față de ior- 
mația R, P. Polone. In prima zi, in 
cadrul exercițiilor impuse Ia bîrnă, 
gimnastele noastre s-au prezentat 
mai slab' și pentru că aparatul a 
fost necorespunzător (nefixat) do. 
vadă că a doua zi el a fost schim
bat. Bineînțeles câ aceasta nu’slu. 
ză comportarea mai slabă la bîrnă, 
unde mai avem mult de lucru".

Antrenoarea Livia Costa: „Am 
îndeplinit la acest concurs funcția 
de arbitră, ceea ce mi-a dat posibi
litatea să urmăresc alternativ șicu 
aceeași atenție evoluția tuturor con
curentelor. Aoest lucru m-a și aju
tat să compar mai ușor echipa 
noastră și cea adversă. Împreuna 
cu arbitrele neutre (din R. P. 
Bulgaria și R. Cehoslovacă) 
am remarcat că la sol felele noas
tre au o valoare mai bună decît po
lonezele. Compoziția exercițiilor li
ber alese este superioară prin buna 
alternanță a elementelor de acroba
tică și gimnastică artistică, dar și 
prin expresivitatea cu care sînt pre
zentate. In schimb. Ia paralele, 
(aici polonezele au cel mai bun a- 
parat) părerea acelorași arbitre a 
fost că avem încă Ia exercițiile li
ber alese — poziții statice și cobo
râri uneori prea ușoare. (Săcălici 
și Mărgărit). Deși la b'irnă echipa 
noastră a ciștigat, mai avem mult 
de lucrat. De exemplu, trebuie să 
introducem în compoziția exerd- 
țiilor „răsturnarea lentă înapoi", 
un element de mare dificultate. 
'Am remarcat. pe lingă Sonia 
lnovan, pe Anica Țicu (care a 
atins forma ei cea bună) și pe 
debutanta Elena Săcălici.

In încheiere, cîteva cuvinte și 
despre arbitraj. Ca la oricare înce
put, la primele două aparate arbi
trajul a avut unele deficiențe, care 
pe parcurs au fost eliminate.

In general arbitrajul a fost obâ 
tiv, satisfăcător”.

iec.

P.
4.
Ih

I. I.
2h 41’59”.

2. C.

Locomotiva Timișoara—C.C.A. 
se joacă la 5 august

Meciul de fotbal CCA — Lo
comotiva Timișoara, restanță 
din ultima etapă a turului 
campionatului categoriei A, va 

, avea loc duminică 5 august, 
la Timișoara.

Reprezentativa Asociației Traktor (R. P. Ungară) — 
Reprezentativa Asociației Recolta (R. P. R.) 2-1 (0-0) 
Balaton Boglar (prin telefon).

Reprezentativa Asociației Recolta 
deși a pierdut cu 1—2 jocul sus- 

.ținut în localitate cu selecționata 
Traktor, a'lăsat o frumoasă impre
sie, fiind aplaudată de miile de 
spectatori. De altfel, rezultatul ne
dreptățește echipa romînă care a 
jucat cu mult mai bine în cîmp și 
a avut inițiativa majoritatea tim
pului. La victoria echipei gazdă, 
au contribuit și cei trei arbitri lo-

Locomotiva Arad — Vasas
Jocul s-a desfășurat pe terenul 

Flamura roșie UTA în fața a 4000 
spectatori. Au înscris: Don 
min. 15 pentru gazde și 
(min. 34), Csanyi (min. 47) 
Matisz (min. 67) pentru oaspeți. 
Locomotiva a dominat și a avut 
mai multe ocazii în prima repriză, 
dar după pauză a slăbit cu totul 
alura. S-au remarcat: Toth, Pau-

în
Pali

Și

arbitrul de cen- 
printre alte nu- 

nu a acordat un

caii și in special 
tru Horvath care 
meroase erori 
penalti în favoarea echipei roini- 
ne. Golurile au fost marc.ate în or
dine, de Joszi și Kezsi 2.

Recolta a aliniat următoarea 
formație: Stroe — Vakarcs, Nagy. 
Crișan—Kajlik. Gierling—Szasz C-, 
Jozsi. Bocsardi, Szasz A.. Pu- 
blik

de la Vasas 
Don și Petz 
A arbitrat

și Ba
de ia 

Rozen-

Diosgyw 1-3 (1-1)
las și Sziget 
trîn, Dușan, 
Locomotiva.
blum-Timișoara.

Luni 30 iulie se dispută. 
Arad, meciul dintre echipa 
tegoria C, Energia Metalul Arad 
și echipa maghiară din campio
natul regional, Kiniszi Oroshaza.

tot la 
de ca-

Energia Satai Hare — Bastya Mateszalka 2-0 (1-0)
SATU MARE. 28 (prin tele

fon). Energia Metalul Satu Mare a 
susținut un interesant joc inter
național în compania formației 
maghiare Bastya Mateszalka. În
trecerea urmărită cu mult interes 
de aproximativ 6000 spectatori, 
s-a încheiat cu victoria meritată 
a calnicilor care au dominat J

mare parte din timpul de joc. 
Golurile au fost înscrise de Mati 
(min. 31) și Baciu '(min. 64).

Luni, echipa 
va juca cu 
localitatea 
Meteor.

locală Progresul 
o altă formație din 
Mateszalka, Voros

M. Dumiirașcu coresp.

MECIURI AMICALE

Echipele Tînărul Dinamovist din Satu Mare 
și Timișoara sint noile campioane de juniori 

ale tării
Satu Mare, 29 (prin telefon de 

la trimisul nostru special), — 
Intîlnirile ultimelor două etape ale 
turneului final al campionatului 
republican de juniori la baschet 
s-au 6oldat ou următoarele re
zultate: Tînărul Dinamovist Bucu. 
rești-Progresul G Lung 105-33 
(51-19). Voința Oradea-Selecțio- 
nata Rm. Vîlcea 115-52 (58-25)
Tînărul Dinamovist Satu Mare-E- 
nergia Constanța 39-32 (19-15). 
Tînărul Dinamovist București-—E- 
nergia Constanța 89-80 (47-30),
Tînărul Dinamovist Satu Mare- 
Selecționata Rm. Vîlcea 76-53 
(40-23).

La capătul celor 5 zile de Întreceri, 
clasamentul final are următoarea în
fățișare:
1. T. Din. S. Mare
2. T. Dinamovist Buc.
3. Energia C-ța
4. Voința Oradea
5. Prog. C. Lung 
». Sel. Rm. Vîlcea

5 5 8 2%:1M ÎS
5 4 1 444:258
5 2 3 307:275
5 2 3 270:244
5 2 3 215:340
505 260:484

7
7 
7 
5

In acest fel, echipa din Satu
Mare (antrenor Lucian Doros) a 
devenit campioană republicană de 
juniori la baschet pe anul 1956. 
Victoria sătmărenilor este surprin
zătoare numai în parte. Și în anii 
trecuți, tinerii baschetbaliști din 
Satu Mare s.au impus în diferite 
ocazii ca elemente cu reale pers, 
pective. La această competiție, ti
nerii dinamoviști din Satu Mare 
și-au întrecut pe rînd toți adver
sarii. In partida deeisivă cu co
legii lor din București, ei au anihi
lat superioritatea tehnică și tac
tică a acestora printr.un joc mai 
calm, mai eficace, prin voința și 
dîrzenia cu care au luptat. Merite 
deosebite revin celor cinci jucă
tori ai formației de bază, și anu
me: Panek, Bay, Muschici, Cos. 
ma și Santău. Deși, fără discu
ție, cea mai valoroasă dintre e- 
chipele participante din punct de 
vedere a cunoștințelor tehnice, e- 
chipa Tînărul Dinamov.st din Bucu
rești (antrenor T. Giurculescu),a 
trebuit să se mulțumească cu lo
cul 2. Slaba pregătire morală și-a 
spus cuvîntul în intîlnirea cu e- 
chipa din Satu Mare. O impresie 
foarte bună a lăsat Energ’a Con
stanța (antrenor Gh. Patriciii), o 
echipă disciplinată, însuflețită de 
dorința de a învăța, și care a pro
gresat cu adevărat de la meci 
la meci. Voința Oradea n-a satis
făcut deoît în partea a doua a 
campionatului cînd a jucat Ia ade-

Ia baschet
vărata valoare. Progresul C. Lung 
are elemente bine dotate fizicește, 
dar cu un bagaj insuficient de cu
noștințe. Selecționata Rm. Vîl. 
cea a luptat pentru o comportare 
onorabilă.

Clasamentul coșgșterilor: I. 
Radu lordăchescu (T. D. Buc.) 
113 p. 2. Dumitrașcu (Sei. Rm. V.) 
108 p. 3. Panek (T.D.S-M.) 95 p. 
4. Popa (T. D. Buc.) 87 p. 5. Da- 
vidoiu (Pr. C.L.) 86 p.

înainte de a încheia aceste pri
me considerațiuni asupra campio
natului țin să remarc interesul de
osebit de care s-a bucurat această 
întrecere în rîndul iubitorilor de 
sport din Satu Mare. La fiecare 
reuniune asistau 400—500 de spec
tatori. Victoria echipei din lo. 
calitate Ie.a oferit o mare și bine, 
meritată satisfacție.

EFTIMIE IONESCU
Focșani 29 (prin telefon). Cele 4 

echipe angrenate în lupta pentru 
titlul de campioană de junioare a 
tării la baschet și-au continuat 
Simbătă și Duminică întrecerea. 
Iată ultimele rezultate: Voința 
Focșani—Știința Tîrgoviște 40—33 
(18—9). Tînărul Dinamovist Ti
mișoara—Progresul Oradea 59—43 
(26—18) Progresul Oradea — Ști
ința Tîrgoviște 34—20 (18—9).
Tînărul Dinamovist Timișoara — 
Voința Focșani 55—46 (33—20).

Primul loc și titlul au revenit 
echipei Tînărul Dinamovist Timi
șoara.

Gh. Corlăfeanu fi H. Cohn 
corespondenți

ENERGIA FLACARA PLOEȘTI— 
C.C.A. 3—3 (1—9)

PLOEȘTI (prin telefon), 
nergia Flacăra Ploești 
au trecut în mod serios 
în vederea începerii 
campionatului categoriei 
fotbal. Cele două echipe 
tîlnit duminică într-un meci ami
cal la Ploești. După 90 de mi
nute de joc tabela de marcaj a 
indicat scorul de 3—3 (1—0).

Deși partida s-a disputat pe o 
căldură caniculară totuși jucătorii 
au furnizat un joc de bună ca
litate, în special în partea a 
doua a întîlnirii. In prima repri
ză, gazdele ar fi reușit să-și asi
gure un avantaj mai mare dacă 
n-ar fi neglijat jocul pe extreme; 
ploeștenii au acționat majoritatea 
timpului numai prin tripletă ceea 
ce a ușurat sarcina apărării mi
litare. A marcat: 
(min. 3).

La 
practică un joc rapid, cu 
roase faze pasionante la ambele 
porți. Localnicii se remarcă prin- 
tr-o bună legătură între compar
timente, organizează numeroase 
acțiuni eficace la poarta oaspe
ților și reușesc astfel să con
ducă cu 3—0 prin punctele în
scrise de: Drăgan (min. 
71)

O surprinzătoare cădere 
calnicilor permite militarilor 
inițiativa. Fructificînd toate 
(iile ivite, CCA a reușit în 19 mi
nute ai egaleze prin golurile 
marcate de Constantin (min. 73) 
și Marin Marcel (min. 75 și 90).

Arbitrului A. Dragomirescu 
(Ploești) î s-au aliniat următoa
rele formații:

Energia Flacăra: Marosi (Ro
man min. 20) — Pahonțu, Mari
nescu, Topșa — Cosmoc, Neacșii

— E- 
și CCA 
la lucru 
returului

A la 
s-au în-

A. Munteanu

reluare, ambele formați? 
nume- -

58 șî

a lo- 
să ia 
situa-

Informații PRONOSPORT
Iată cum arată un 1 

Pronosport cu 12 rezultate 
la concursul nr. 30 (etapa 
iulie 1956):
I Traktor R.P.U. — Recolta

(meci internațional)
II Flacăra (E) Ploeștî —

dia Varșovia (meci internați», 
nai) ANULAT

III Dinamo Berlin — Dozsa Bu
dapesta (meci internațional) 1

IV Kinizsi Budapesta — 'Aarhaus
(Danemarca) (meci internațio
nal) 1

V Dinamo Orașul Stalin — Le. 
fhia Gdansk (R.P. Polonă) pro.

Mgostic la pauză 1
• VI Dinamo Orașul Stalin — Le,

buletin 
exacte 
din 29

R.P.R.
1

Gwar.

chia Gdansk (R.P. Polonă) pro
nostic final 1

VII Vasas Budapesta — Rapid
Viena (fin, C. Europei Centr.) 
pronostic la pauză 1

VIII Vasas Budapesta — Rapid
Viena (fin. Cupei Europei Cen. 
trale) pronostic final

IX. R. P. Romînă — R.P. Ungară 
(lin.) (meci internațional 
polo)

H Torpedo Russe — Minior 
mitrovo (camp. R.P.B.)

XI. Spartac Stalin — Narodnaia 
Armia Plovdiv (camp. R.P.B.) X

XII Uzina 12 Sofia — Spartac 
Pleven (camp. R.P.B.) %

A Chemie Halle Leuna — Fort.
schritt Weissenfelds (meci cupă, 
R.D.Q1 2

1
Di-

9

min. 56), D. 
min. 46), A. 
(Dridea mm.
46), G. Ma-

— Zaharia (Leucă 
Munteanu (Drăgan 
Munteanu. Tabarcea 
21), (Tabarcea min. 
rin (Bădulescu min. 78).

CCA : Voinescu (Toma min. 46)
— Zavoda II. Apolzan (Rădules- 
cu min. 46), Ivănescu (Victor Du
mitrescu min. 46) — Onisie (Bu- 
kosi min. 
min. 50) 
Moldovan 
(Nertea 
Zavoda I 
46), Tătaru.

46), Bone (Ivănescu 
— Cacoveanu (Victor 

Alexandrescu 
Constantin, 

Marcel min.

min. 46), 
min. 50), 

(Marin

Bedrosian
Iordachz

M.
I. 

corespondenți
DINAMO PITEȘTI — DINAMO 

B1RLAD 1-1 (0—0)
PITEȘTI, (prin telefon). — In 

vederea pregătirii pentru reluarea 
campionatului de fotbal, Dinamo 
Pitești din categoria C a întîlnit 
pe Dinamo Bîrlad care activează 
în categoria B. Partida a dat loc 
unei dispute echilibrate, care a 
plăcut. Au marcat: Chirilă (Bîr
lad) șî Soimu (Pitești).

Gr- Varabiescu — coreso. 
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIIN

ȚA CLUJ 4—1 (4—0),
ORAȘUL STALIN, 29 (prin te

lefon). — Gontinuînd pregătirile 
în vederea reluării campionatului! 
republican, în Orașul Stalin s-au 
întîlnit echipele Dinamo Bucu
rești — Știința Cluj, meci termi
nat cu victoria dinamoviștilor, 
scor 4—1 (4—0).

Intîlnirea acestor două formații a 
prezentat două aspecte. In primul 
rînd, verva de joc a dinamoviști
lor din repriza I-a și revenirea cu 
o dominare categorică a studenți
lor din repriza secundă. Dinamo 
București a reușit să obțină o vic
torie meritată mai ales că stu
denții au jucat dezorientat pînă 
în ultima parte a partidei, cînd au 
reușit în sfîrșit să concretizeze 
prin Nedelcu II. Din desfășurarea 
jocului a reieșit necesitatea inten
sificării antrenamentelor, atît pen
tru desăvîrșirea tehnicii Individua
le cît și în ansamblu.

Meciul a fost arbitrat de Lucian 
Păunescu' (Orașul Stalin) căruia 
i s-au aliniat următoarele forma
ții :

DINAMO: Uțu-Izghireanu, An- 
ghel, Szoke (Băcuț I)-Călinoiu. 
(Neagu), Nunweiller - Boîan, Ni- 
cușor, Ene, Voica (Nițulescu) 
Suru.

ȘTIINȚA: Todor (Bota)-Sz->ke, 
Isac, (Mureșan), Nedelcu-Mol 1<>- 
van. Zeană (Lutz)-Papiu. Suciu, 
(Crișan), Avram (Nedelcu II), 
Lutz. Dragoman. Au marcat Voi
ca (7), Nicușor (15), Ene (19) șî 
Suru (38) pentru dinamoviști și 
Nedelcu II în min. 58 pentru Ști
ința Cluj.

,C. Gruia — corespondent



juniorii polonezi și junioarele cehoslovace, 
cei mai buni in concursul de atletism de la Pragal

Mircea Stein s! Dan Stoian au stabilit două noi recordu ri de juniori ale R.P.R.

; fiicelen’e rezultate ale allelilor sovieiicl
Ștafeta feminină de 4 x IOD m. a stabilit 

un nou record mondial: 45,2 sec.!.-..

PRAGA 29 (prin telefon). — 
înainte de a trece la relatarea 

amănunțită a rezultatelor ultimei 
zile de concurs din înfîlnirea a- 
tletică internațională de juniori, 
iată scorurile finale cu care s-au 
încheiat cele 6 meciuri:

R.P. Polonă — R. Cehoslovacă: 
Băieți 114.5—73,5. Fete: 48—56.

R. P. Polonă — R. P. Romînă: 
Băieți: 115—74. Fete: 52—52

R. Cehoslovacă — R.P. Romînă: 
Băieți: 102—87. Fete: 63—43.

Concursul ne-a oferit satisfacția 
a două promițătoare noi recorduri 
rie juniori ale țării noastre, obti-, 
nute de Mircea Stein (14,56 m. la 
trip'u salt) și Stoian (14,25 m. la 
aruncarea greutății). Iată acum 
rezultatele probelor desfășurate 
sîmbătă.

Fete. 200 m. 1. Richter (Pol.) 
25,3. 2. Sedlacsek (Pol.) 26,2. 3. 
Stolzova (Ceh.) 26,2. 4. I. Ltiță 
(Rom.) 26,3. 5. Pospisilova
(Ceh.) 26.5. 6. G. Luță (Rotn.)
26 9 80 m. g. 1. I. Zabrsasova
(Ceh.) 11,8 2. Stozova (Ceh.) 
11.9 3 Miliutin (Rom.) 12.2. 4. 
Weselska (Pol.) 12,3. 5. Șoonar 
(Pol> 12.6. 6. Dragomirescu
(Rom) 13.1. 500 ra.: 1. Kropae- 
sova (Ceh.) 1:17.5. 2. Sadowska 
(Pol.) 1:18.2. 3. Zegreanu (Rom.) 
1:18.4. 4. Bieîak (Pol.) 1:19.7 5. 
Vanciu ((Rom.) 1:20.0. 6. Kon-
delova (Ceh.) 1:21.7. Disc. 1. Vo- 
borilova (Ceh.) 45,58 m. 2. Kraus 
(Rom.) 37.19 m. 3. Sostakova 
(Ceh.) 36.36 m. 4. Gaplar (Pol.) 
36.20 m 5. Barbu (Rom.) 35.97 
m. 6. Basinska (Pol.) 3’4.10 m.

Lungime. 1 Knobloch (Ram.) 
5.50. 2. Kovalik (Pol.) 5;49. 3.
VViechorek (Pol.) 5.37. 4. Ha-

ATLETELE GERMANE AU OBȚINUT 
TREI RECORDURI MONDIALE

BERLIN 29 (prin telefon de ia 
corespondentul nostru). — In ca
drul pregătirilor pe care atleții 
vest-germani le fac pentru Olim
piadă. sîmbătă după-amiază în 
localitatea Frechen (în apropierea 
orașului Koln) atleta Gastl (R.F. 
Germană! a obținut un hou re
cord al lumii în proba de 30 Jt. 
g realizînd timpul de 10.6 sec. 
(vechiul record a aparținut die
tei sovietice Iermo'.enko eu 10,8 
sec.). In a ce'.ași concurs pe locul 
al doi'ea s-a c'asat Erika Fisch 
cu 10.8

Roger Walkowiak a eîștigat cel de al 43-lea 
„Tar al Franței"

Sîmbătă 3 luat sT:rș! ce! de al 
43-lea tur ciclist al Franței. Ulti
ma etapă, disputată pe traseul 
Montluțon-Paris (33ț km), a fost 
cîștigată de it al an. :I Gastone Nen- 
cini în 8h 56’12". Plutonul, cu toți 
fruntașii clasamentului» a sosit 
după aproximativ 4‘. Victoria fi
nală a revenit ciclistului francez 
de origină poloneză Roger Wal
kowiak. care a parcurs 4501 km

• La 27 iulie s-a disputat ia Split 
încîlnirea internaționali de fotbal 
dintre echipa ioeaid Hajdak yl echi
pa cehoslovaca Banik Ostrava. Me
ciul s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate: 2-2, dupâ ce La pauzâ fot
baliștii iugoslav* conduceau cu 2-1.
• Pe stadionul Dinamo din Minsk 

s-a disputat la 27 iulie iutîlnirea tn- 
tcrnaționalâ de fotbal dintre echi
pa selecționați a RțS.S. Bieloruse și 
reprezentativa R. P. Chineze. M»?ciu| 
a luat sfirș t eu un rezultat d* ejfi i- 
tate: 1-1.

ț P:ima intîln're internațională a 
echipei reprezentative de hochei pe 
iarbț a Uniunii Soviet4ce a avut Ioc 
la 27 iulie pe stadionul Dinamo din 
Moscova Snortivi- sovietici au jucat 
cu echipa R-P Polone, meciul luind 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
2-1.

In acest meci echipa Uniunii So
viet ce a prezentat o formație alcă
tuită în majoritate din jucători care 
practică în timpul iernii hocheiul cu 
mințea.

U La 27 iulie a luat sflrșit la Le
ningrad un mare concurs internatio
nal de motoc ros la care au partici
pat suorti’-i din 9 țăr». Victort-i < 
revenit echipei motociclist’ior ceho
slovaci care an totalizat 46 puncte, 
urmați de echio-> Uniunii Sovietice 
cu « puncte R s « Estone—«3 puncte, 
R P. Urcare — 22 puncte și R.S.F.S 
Rticf» — 20 puncte.

Iată câștigătorii d’feritelor probe 
desfășurate: femei elasa pînă ia 125 

d'owkova (Ceh.) 5,32. 5. Hutes- 
kova (Ceh.) 5,22. 6. Mayer (Rom? 
5,02.

Băieți. Triplu salt. I. Birajespi 
(Pol) 14,68 m. 2. Stein (Rom) 
14,56 m (nou record de juniori) 
3. Licker (Rom) 13,99 m. 4. Gu- 
tovski (Pol) 13,74 m. 5. Kuliss 
(Ceh) 13,64 m. 6. Hron (Ceh) 
13,44. • . .

Suliță. 1. Jurcuko (Pol) 63,12 
m. 2. Voijtek (Geh) 57,34 m. 3. Ni- 
kisiuk (Pol) 55,78 m. 4. Hrabal 
(Ceh) 55,25 m. 5. Nagy (Rom) 
52,84 m. 6. Sabău (Rom) 46,58 
m.

Disc. I. Rossa (Pol) 43,72 m.
2. Spasil (Ceh) 41,77 m. 3. No. 
votny (Ceh) 41,28 m. 4. Lesho. 
viei (Pol) 38.06 m. 5. Popescu 
(Rom) .36,90 rh. 5. Zavoiski (Rom) 

35,88 ni. c
Greutate; 1. Stoian (Rom) 14,25 

m. (nou record de juniori) 2. Ros-, 
sa (Pol) 14,24 m. 3. Hruzicska 
(Ceh) 13,82 m. 4. Popescu (Rom) 
13,75 m. 5. Znoil (Ceh) 13,48 
m. 6. Pasinski (Pol) 12,93 m.

■Prăjină: 1. Bunn (Pol) 3,90 m
2. Blaja (Rom) 3,80 m. 3., To.
masche (Ceh) 3,70 m. 4. Schmit 
(Ceh) 3,70 m. 5. Rivalko (Po4) 
3,60 m. 6. Constantin (Rom) 
3,40 m. j , , . - .

200 m. garduri: 1. Ursac
(Rom) 25,3. 2. Krol (Pol) 25,6.
3. Kumicsek (Pol) 25,8. 4. Houbek 
(Ceh) 25,8. 5. Jurcă (Rom) 
25.9. 6. Vadra (Ceh) 27,3.

înălțime: 1. Matejka (Ceh) 1,90 
m. 21 Halenta (Ceh) 1,83 m. 3. 
Galas (Pol) 1.75 4. Olesievici
(Pol) 1,75. 5. Stănescu (Rom) 
1.70 m. 6. Marinescu (Rom) 1,70
m

La Rostock (R.D. Germană) au 
fost obținute alte două recorduri 
mondiale: la 4x110 yarzi femei și 
la 4x220 yarzi femei. La 4x110 
y. atletele germane au realizat 
timpul de 45,8 (vechiul record 
mondial acarținînd echipei Aus
traliei cu 46.4) iar la 4x220 y. ele 
au realizat 1:36.4 (vechiul record 
a fost deținut de echipa Marii 
Britanii cu 1:39.9). Ambele recor
duri mondiale au fost obținute de 
echipa alcătuită din Henig. Stub- 
nik. Kohler. Mayer (RD.G).

(22 etape) în 124h.01’I6”. Pe locu
rile următoare s-au clasat Bauvin 
(Franța) La 1’25”, Adriaenssens 
(Belgia) la 3*44”, Bahamontes 
(Spania) Ia 10*14”, De Filippis 
(Italia) la 10’25”. Din cei 120 
de concurenți care au luat startul 
In prima etapă, la Paris au sosit 
89. Pe echipe, turul Franței a fost 
cîștigat de Belgia.

cmc. Evi Nugis (R.S.S. Estonă) 46’05**,
Bărbați: 125 cmc: R. Aaltonen (Fin

landa) lh 42’37”. 250 cmc: B Roucka 
(R. Cehoslovacă) îh 29*45^’; 350 cmc.: 
Sevastianov (U.R.S.S.) lh 22’89”. 500 
cmc.: Jaromir Cijek (R. Cehoslovacă) 
lh «’22”; 750 cmc: V. Kulakov 
(U-R.S S-> lh «T9”.

• L^ Leipzig a avut Ioc meciul In
ternațional de handbal între echipa 
locală D:namo și formația maghiară 
Dozsa. Victoria a revenit gazdelor 
cu 17-16 după ce la pauză oaspeții 
conduseseră cu 8-7.

• Cunoscutul jucător de tenis de 
masă cehoslovac Ivar Andreadis a 
plecat pentru două luni în Egipt 
unde va funcționa ca antrenor pe 
lingă jucătorii egipteni.

• A fost alcătuită reprezentativa 
de tenis de masă a R.P. Ungare pen
tru competițiile d’n anul în curs.

3 000 m. 1. Novak (Pol) 8:45.4.
2. Barabas (Rom) 8:50.2. 3. Ba- 
lotescu (Rom) 8:55,6. 4. Przybys 
(Pol) 8:56,2. 5. Zabletal (Ceh) 
9:03,6. 6. Zatesak (Ceh) 9:04,0.

200 tn.: I. Porsh (Pol) 22,0. 
a-3. Gaborik (Ceh) 22,6. 2—3. 
PLasczyk (Pol) 22,6. 4. Potoj
(Ceh) 22.8. 5. Cobai (Rom) 23,0.
6. Mănescu (Rom) 23,7.

800 m.: 1. lacubovski (Pol) 
1:55.6. 2. Szekely (Rom) 1-55,6.
3. Vilek (Ceh) 1:57.6. 4. Mahac
(Ceh) 1:57,7. 4. Stadeker (Rom) 
2:05,6. Concurentul polonez a 
fost descalificat pentru că i,a je. 
nat pe Vilek și Stadeker.

Ștafeta 4 x 400 m. 1. R.P. Po. 
lonă 3:21,4. 2. R. Cehoslovacă 
3:23,8. 3. R.P. Romînă 3:24.0.

Marți, atleții noștri se vor de
plasa în localitățile Usti și Znoj- 
mo unde vor lua parte la două 
concursuri în compania celor mai 
buni atleți din Usti și, respectiv, 
din Moravia

ERVIN RONA

Au început campionatele mondiale 
de parașutism sportiv

In dimineața zilei de 29 iulie a 
început pe aerodromul „Tușino“ 
cea de a treia ediție a campionate
lor mondiale de parașutism sportiv 
organizate de Aeroclubul Centra.! 
„Cikalov44 din Moscova. In prima 
zi s-a desfășurat proba de salt de 
la 600 m. cu aterizare in punct fix. 
Vioiul tare care a bătut tot tim
pul a creat mari dificultăți in 
fața concurenți lor ridicindu-le 
probleme tehnice deosebit de com
plicate. Cel trai bun rezultat a în
registrat cehoslovacul Krivan care 
a atins solul ta 1,68 m de punctul 
fix. Al doilea rezultat al zilei l-a 
realizat reprezentantul S.LLA. 
Sambern (2,53 m.) urmat de sovie. 
ticul Peklin (3.23 m.)_ Reprezen
tanții noștri fon Negroiu și Gh. 
Iaocu au aterizat la 13.32 m. și 
respectiv 22.85 m.

Record de partic’panți 
la campronatete eurejhene 

de canotaj academic de la Bled
Celebra pistă nautică de la 

Bled (R.P.F. Iugoslavia) va găz
dui kina viitoare o mare competi
ție de canotaj: campionatele eu
ropene care se desfășoară după 
următorul program: între 24 și 26 
august întrecerile feminine, între 
30 august și 2 septembrie cele 
masculine. După cum anunță or
ganizatorii, anul acesta participă 
la întreceri un număr record de 
țări: 20! Iată federațiile de spe
cialitate care și-au confirmat par
ticiparea: Austria, Belgia, Bulga
ria, Danemarca, Egipt, Anglia, 
Finlanda, Franța, Grecia, Olanda, 
Italia, Ungaria, Polonia, Cehoslo
vacia, U.R.S.S., Suedia, Elveția, 
Germania occidentală. Iugoslavia 
și Romînia.

Din ea lipsește jucătorul Koczian sus
pendat pentru viață nesportivă.

• La NUrenberg. sprinterul ame
rican de culoare Murchison a aler
gat 100 m. în 10,3 sec. La Miinchen, 
Prat (S.U.A) a obținut 14,1 sec. pe 
110 m.g., iar Richards 21,0 sec. pe 
200 m.

• Echipa Dinamo Moscova, cam
pioana U.R.S.S., a primit o invitație 
din partea forurilor fotbalistice bra
ziliene pentru un turneu în Ameri
ca de sud In cursul anului 1957. In
vitația a fost acceptată.

• A fost alcătuit programul in
ternațional a! echipei de box al 
R.F.F. Iugoslavia La 13 și 16 august 
pugiliștii iugoslavi vor evolua la 
Roma în compania celor Italieni. La 
22 și 29 august ei vor primi la Bel
grad și Zagreb replica selecționatei 
Budapestei iar ia 31 august și 21 
septembrie Ta Belgrad vor întîlni 
faimoasa selecționată a boxerilor po
lonezi .
• Intîinirea de canotaj dintre e- 

chipele Suediei și Norvegiei a re
venit la mare luptă primilor cu sco
rul de 11-10.

• La Copenhaga, Larson a îno
tat 100 m. liber în 57,5 sec. sta
bilind cu acest prilej un nou record 
danez.

• Tradiționalul trofeu. Cuna de | 
tenis de masă „Victor Barna” a re- I 
venit în acest an tinerei jucătoare 
Ann Haydon.

Pregătiftdu-se pentru firtalele 
Spartachiaxiei popoarelor din 
U.R.S.S., cei mai buni atleți din 
Uniunea Sovietică s-au întrecut Ia 
27 folie in cadrul unui nou con
curs desfășurat pe excelenta pistă 
a stadionului „N. S. Hrușciov" din 
Kiev. Alături de lotul sportivilor 
sovietici au concurat și atleții 
din R.P. Chineză, care se află în 
momentul de față în U.R.S.S.

Concursul s-a soldat cu o serie 
de rezultate deosebit de valoroase, 
dtemonstrînd din nou forma exce
lentă în care se află fruntașii at
letismului din U.R.S.S Astfel, e- 
chipa feminină de. ștafetă de 
4 x 100 m., alcătuită din : Vera 
Krepkina, Olga Kose'.eva, Maria 
Itkina și Irina Bocekareva, au par
curs cele patru schimburi îr> tim
pul (te 45,2 sec. ceea ce reprezintă 
un nou record mondial și union.a4, 
întrecînd ou 0,4 sec. vechiul record 
care aparținea de asemenea echipei 
U.R.S.S.

Excelentul alergător sovietic 
Vladimir Kuț, a făcut o nouă ten
tativă de record mondial în cursa 
de 10.000 m. Alergînd (solitar) 
cele 25 ture de pistă, Kuț n-a reu. 
șit să doboare proaspătul record al 
lui Iharos, încheind d stanța in 
28:59,8, a doua performanță mon

Campionatul european de yachting
Zadar, 29 (prin telefon). Sîm

bătă s-au încheiat întrecerile cam
pionatului european de yachting, 
clasa snipe.

Ultima regată a fost ciștigată 
de echipajul elvețian care s-a și 
clasat pe primul loc în clasamen
tul general. Acumulînd în total

Skonecki învins în finala turneului internațional de tenis de la Sopot
Stalinogrod 29 (prin telefon). 

Duminică s-au desfășurat la Sopot 
finalele turneului internațional de 
tenis ia care au participat jucători 
din R. Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R.P.R., R. P. Polonă etc.

In proba de simplu bărbați, s-au 
întîtnit doi jucători polonezi: Sko
necki și Licis. Spre surprinderea 
generală victoria a revenit lui Li

PENTRU DESEMNAREA CIȘTI- 
GATORULUI „CUPEI EUROPEI 
CENTRALE" VA FI NECESAR 

UN AL TREILEA MECI

BUDAPESTA, 29 (prin telefon 
de la corespondentul nostru Șu- 
bert Zoltan). — După ce Kinizsi 
întrecuse în deschidere cu catego
ricul scor de 10—0 (4—0) pe
campioana Danemarcei, Aarhaus 
din Copenhaga, cei aproape 100.000 
de spectatori prezenți pe Nepsta- 
dion au așteptat cu un justificat 
interes cea de a doua partidă din 
finala „Cupei Europei Centrale** 
dintre Rapid Viena și Vasas Bu
dapesta. Dacă primul joc de pe 
Nepstadion a adus deplină satis
facție publicului budapestan, da
torită jocului eficace al echipei 
Kiniszsi, cea de a doua partidă,, 
nu a mai fost atît de bogată în 
goluri Și nici așteptările spectato
rilor — acelea de a vedea echipa 
care primește mult rîvnitul trofeu’ 
— nu au fost împlinite. Totuși, 
meciul dintre Rapid și Vasas s-a 
ridicat la un înalt nivel tehnic, fi
ind un adevărat joc de cupă, în 
care cei 22 de jucători au luptat 
cu o însuflețire rar văzută. Cîști- 
gătorul Cupei n-a putut fi desem
nat. deoarece, ca și la Viena, cu 
o săptămînă înainte, unde rezulta
tul a fost egal (3—3) și la Buda- 
Desta, meciul s-a terminat nedecis: 
1—1. Astfel, conform regulamentu
lui Vasas și Rapid vor susține și 
un al treilea meci. Conducătorii 
celor două grunări ?•< căzut de 
acord că a treia partidă să aibă 
loc tot la Budapesta. Nu se știe 
deocamdată precis cînd se va des
fășura jocul. Conducătorii echipei 
Vasas au propus ca întîlnirea să 
se desfășoare sîmbătă, dar, viene- 
zii r>u s-au pronunțat încă în a- 
ceastă privință.

In prima repriză a jocului dis
putat sîmbătă, Vasas a deschis 
scorul în min 3: Szilagyi I a tras, 
portarul austriac a respins balonul,

dială a anului. Alături de Iharos 
și Zatopek, Kuț este al foeilea at
let care aleargă 10.000 m. sub 29 
rnrnuite. O întrecere excepțională 
a furnizat finala probei fem nine 
de 100 m. piat, care a .reunit la 
start „floarea*4 sprintului, sovietic. 
Rezultatele au fost pe măsura at
letelor care se întreceau. Olga Ko- 
seleva și Maria Itkina au realizat 
timpul de 11,6 sec., performanță 
care egalează recordul Uniunii 
Sovietice. In întrecerea masculină 
doi dintre deținătorii recordului 
U.R.S.S., Tokarev și Barteniev, 
n-au putut desemna nici de data 
aceasta pe cel mai bun dintre ei, 
sosind în același timp: 10,4 sec. 
Alte rezultate : 110 m g. : Bogatov
14,3 sec.; 80 m.g. : Golubn ejaia 
11,9 sec.; greutate femei: Zîbina 
16,38 m. ; disc femei : Ponomareva 
53,68 m. ; Bogun 50,76 m.; 400
m.g. Lituev 51.9 sec.

Rezultate de valoare au obținut 
de asemenea și atleții R P. Chi. 
neze. Astfeț, în proba de săritură 
în lungime Cian Ti-șan a obținut 
7.23 m. (record) iar atletul Ciu 
Lem-li a alergat 110 m.g. în 14,9 
sec., rezultat care îmbunătățește 
cu 0.3 sec. recordul țării, stabilit 
cu cîteva zile in urmă de același 
atlet, tot pe pista stadionului ,,N.
S. Hrușciov".

287 puncte, echipa Elveției a cîș- 
tigat campionatul european. Pe 
locurile următoare s-au clasat Ita
lia (253 puncte). Belgia (250 
puncte), R. F. Germană, Turcia. 
Echipajul romîn Dumitriu-Lungu 
s-a clasat pe locul 10.

cis cu 6—0, 6—1. 2—6, 3—6. 6—2. 
Reprezentantul nostru Gh. Viziru 
a făcut o partidă excelentă în 
compania lui Skonecki, fiind în
vins la mare luptă cu 7—9, 6—8, 
6—4, 5—7, în sferturile de finală.

O frumoasă comportare a avut 
tinărul jucător romîn Bardan care 
a cîștigat turneul de consolare.

iar in învălmășeala produsă în 
fața porții, mingea a ricoșat din 
piciorul lui Halla în plasă. 
Cu toate atacurile insistente ale 
ambelor echipe, cu toate, fazele 
spectaculoase care au abundat ia 
o poartă la alta, pină la pauză, re
zultatul rămîne neschimbat: 1—0 
pentru Vasas.

După reluare, vienezij dovedind 
o mai bună condiție fizică asaltea
ză necontenit poarta apărată de 
Kamaras. Egalarea se produce în 
min. 60, cînd Bertalan trece de a- 
părarea gazdelor și înscrie plasat 
printr-un șut de la 8 m. După 
ce tabela de marcaj indică 1—I, 
ambele formații joacă prudent în 
apărare, căutînd să mențină re
zultatul.

Arbitrul italian Bernardi a con
dus excelent următoarele formații:

VASAS: Kamaras-Karpati, Kon- 
tha, Teleki-Bundzsak. Berendi- 
Raduly, Csordas, Szilagyi I, Le- 
lenka, Sarosi.

RAPID: Gartner-Halt». Gieser. 
Golobici-Holtl, Riegler-Korner I, 
Meszaros. Hanappi. Korner II. 
Bertalan.

DOZSA BUDAPESTA ÎNVINSA’ 
LA BERLIN

BERLIN, 29 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Dumi
nică după-amiază pe stadionul 
Karl Friedrich lohn, echipa Dyna
mo Berlin a obținut o frumoasă 
victorie în fața cunoscutei formații 
maghiare Dozsa Budapesta. Sco
rul de 3—2 (0—1) oglindește îh 
mod real situația de pe teren. Pri
mul gol a fost marcat de Szusza 
în m*n. 30. După pauză însă. 
Dynamo Berlin, joaca excelent și 
reușește să marcheze trei goluri în 
...trei minute prin Holze (min. 48), 
Skaba (min. 50) și Pinske 
(min. 51). Nu peste mult. Dozsa 
înscrie prin Zsamboki. Astfel, me
ciul se termină cu scorul de 3—2 
în favoarea echipei Dinamo Ber
lin.
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