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Iute praiiin penîru Festivalul —
și Jocurile de la moscova

Conferința de presă 
de la Palatul Pionierilor din Capitală

Jnedoara-Deva PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA!

Marți la prînz, 
presei au luat Ioc împreună 
membrii comitetului de pregătire 
a celui de al Vl-lea Festival Mon
dial al Tineretului de la Mos
cova, în sala „V. 1. Lenin“ 
a Palatului Pionierilor din 
Capitală. Cu prilejul ședinței co
rni etului de pregătire a Festiva
lului a avut loc o interesantă con
ferință de presă în cadrul căreia 
reprezentanții 
și ai cîtorva 
tare au fost 
vast material 
pregătirile tineretului romîn și 
celui de peste hotare în vederea 
Festivalului, asupra pregătirilor 
pen‘ru programul artistic al marii 
sărbători și, în sfîrșit, a modului 
cum întîmpină sportivii noștri cea 
de a IlI-a ediție a Jocurilor inter
naționale prietenești de la Mosco
va, la care 
tul acestei

reprezentanții
cu

ziarelor bucureștene 
agenții de peste ho- 
puși în posesia unui 

informativ, privind 
a

vor lua parte la sfîrși- 
luni.

500.000 buchete de flori

Luind cuvîntul, tov. Virgil Tro- 
fin, prim secretar al C.C. al U.T.M. 
a făcut o amplă expunere asupra 
stadiului pregătirilor, în țară și 
peste hotare, a celui de al Vl-lea 
Fes'ival.

Inactuala conjunctură politică, a 
subliniat vorbitorul, cînd cercurile 
reacționare apusene intensifică 
propaganda războiului rece și se 
opun cu înverșunare propunerilor 
pașnice de a Se înceta experiențe
le cu arme nucleare, cînd din par
tea dușmanilor păcii se fac încer
cări disperate de a învenina atmos
fera, cel de al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
pen'ru pace și prietenie apare ca 
un eveniment de importanță ma
joră în vederea slăbirii încordării 
internaționale, apropierii tineretu
lui din toa’e țările lumii.

Am aflat cu deosebită satisfac
ție că 12 organizații internaționale 
de tineret și 580 de alte organizații 
din diferite țări ale lumii au de-

darat că sprijină Festivalul și că 
vor lua parte la această mare 
sărbătoare.

Pregătiri pentru această întîlni- 
re a tinerei generații se fac în toa
te colțurile lumii, ia diferite para
lele și meridiane. In Mexic, in 
cinstea Festivalului a avut loc o 
expoziție a costumului mexican. 
Personalități marcante din viața 
științifică, artistică, culturală, spor
tivă. salută ideile Festivalului. Pre
gătiri in'ense se desfășoară și în 
capitala U.R.S.S.. gazda --elui de al 
VI-lea Festival. Moscova va îmbră
ca în zilele măreței sărbători hai
nele sale cele mai minunate. In 
timpul Festivalului numeroase ar
tere ale uriașei metropole vor că
păta denumiri simbolice, în spiri
tul evenimentelor ce se vor des
fășura acolo. Participanții la Fes
tival se vor putea plimba pe Spla
iul înțelegerii, pe strada Frăției 
sau în Piața Prieteniei. Oaspeților 
le vor fi împărțite 500.000 buchete 
de flori, pentru care au fost plan
tate 8 milioane răsaduri.

Cel de al Vl-lea Festival Mon
dial al tineretului a produs o pu
ternică emulație în rîndurîle tine
retului romîn. In cinstea acestei 
grandioase manifestații tineretul 
nostru și-a sporit eforturile în 
producție, obținind importante de
pășiri de plan, considerabile econo
mii. Au fost organizate frumoase 
acțiuni obș'eș i, manifestații spor
tive, ștafete. In aceste zile, țara 
noastră este străbătută de marea 
ștafetă internațională a Festiva
lului care, la 14 iulie, prin punctul
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SPORTIVII HOTARIRE
Scrisoare din Tr. Severin

Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncito esc Romîn și 
a Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la reorganizarea miș
cării de cultură fizică și sport a 
trezit un viu in:eres în rîndurîle 
maselor de sportivi din întreaga 
țară. Pretutindeni sportivii au dis
cutat importantele prevederi ale 
Hotăririi, exprimîndu-și satisfac
ția față de această nouă dovadă 
a griji* și sprijinului acordat de 
partid și guvern mișcării de cul
tură fizica și sport.

O scrisoare venită 
Severin ne aduce la 
părerea cîtorva dintre 
rașului cu privire la
suri preconizate de Hotărîre.

„Crearea unui organ unic 
conducere a mișcării sportive 
inlătura odată pentru totdeauna
paralelismul care a dăunat pînă 
acutn dezvoltării mișcării sportive 
— declară Dr. Mihail Alexan- 
drescu, medicul sportiv al orașului.

din Turnu 
cunoștință 

sportivii o- 
unele mâ-

de
va

Ștafeta Internațională 
in drum spre Ungheni

Zilnic, purtătorii Ștafetei Inter
naționale care străbat traseul 
principal ce duce spre Ungheni, 
preiau mesajele de salut transmi
se de tineretul patriei noastre prin 
schimburile ce parcurg alte cinci 
trasee secundare din țară. Astfel, 
duminică seara, a sosit în piața 
,22> August" din Orașul Stalin, 
Ștafeta purtată de tineri din Sibiu 
care străbătuseră unul dintre trase
ele secundare. Din orașul de la poa
lele Tîmpei, au pornit apoj schim
burile Ștafetei spre Ploești, în- 
tîlnindu-se aci cu purtătorii ’ Șta
fetei Internaționale, fn mesajul a- 
dresat Festivalului, tinerii din re
giunea Stalin au vestit că în cin
stea măreței sărbători de la Mos
cova el au realizat economii în va
loare de 35.000.000 lei, în cadrul 
îrftreorinderilor în care lucrează. 
Totodată ei au prestat 250.000 ore 
de muncă voluntară contribuind 
astfel la diferite acțiuni obștești. 
Sosirea Ștafetei Internaționale în 
orașul PIoești a prilejuit o mani
festare entuziastă, la care au luat 
parte peste 20.000 cetățeni din lo
calitate. In mesajul lor adresat 
Festivalului de Ia Moscova, tinerii 
ditr această regiune au arătat cu 
mîndrie că în ultimul timp ei au 
realizat economi; în valoare de 
5.834.000 lei. Schimburi de atleti 
șl cicliști din localitate au conti
nuat traseul Ștafetei Internaționa- 
Ie, îndreptîndu-se spre Buzău. 
Cinstea de a purta ultimul schimb 
al Ștafetei ce a ajuns de la Cluj 
la Tg. Mureș, a revenit baschet
balistului Vasile Radar, maestru 
at sportului. Continuîndu-și dru
mul de Ia Tg. Mureș, purtătorii 
Ștafetei au ajuns la Gheorghieni. 
iar de aici, trecînd Bicazul, ei 6 
vor nreda la Bacău celor ce stră
bat traseul principali.

In ciuda căldurii caniculare, întrecerile caiaciștilor sînt foarte dis
putate. ( Foto: Dan Girleșteanu)

Un activist de colectiv sportiv 
nici nu mai știa la sarcinile cui 
să răspundă: comitetul orășenesc 
CFS. asociația, comitetul de între
prindere. fără a mai socoti unii 
conducători de întreprinderi care 
găseau de cuviință să-și impună 
punctul de vedere, copleșeau acti
vistul din colectiv cu tot soiul de 
sarcini și dispoziții care uneori 
se suprapuneau, iar alteori erau 
pur și simplu contradictorii, lată 
o situație care va dispare odată 
cu reorganizarea mișcării sportive, 
în sensul arătat de Hotărîre”.

Fotbalistul Samson Fîru. jucător 
al echipei Locomotiva Tr. 
și-a manifestat satisfacția 
condițiile create sportului 
formanță, prin înființarea 
lor sportive. „Colectivul 
nu avea întotdeauna condițiile ma
teriale (baze sportive, antrenori) 
Și uneori nici capacitatea organi
zatorică pentru a face față sarci
nilor impuse de existența uneia sau 
mai multor secții de performanță. 
Crearea cluburilor sportive — care 
se vor ocupa de activitatea spor
tivă de performanță — va rezolva 
multe probleme, printre care in
struirea specializată a sportivi
lor. asigurarea unei rezerve de 
tineret pentru fiecare secție pe ra
mură de sport, întreținerea bună 
a bazelor și echipamentului sportiv 
etc.*.

„Și colectivul sportiv se va în
tări și va reuși să-și îndeplinească 
mai bine sarcina principală, aceea 
a angrenării maselor de oameni ai 
muncii in activitatea sportivă, a 
completat Petre Mosor, polisportiv, 
membru al colectivului Progresul. 
Indreptîndu-și eforturile îndeosebi 
către latura recreativă, distractivă, 
a mișcării fizice, colectivul spor
tiv va ajuta mai multor oameni

Severin, 
față de 
de per- 
cluburi- 
sportiv

ca pînă acum să se bucure de 
binefacerile sportului*.

Printre activiștii sportivi din 
Tr. Severin care au ținut să-șl 
spună părerea în legătură cu Ho
tărîrea este și profesorul de edu
cație fizică G. Mischie: „Sîntem 
recunoscători partidului și guver
nului pentru această nouă dovadă 
a grijii și sprijinului acordat miș
cării sportive. Sînt bucuros că Ho
tărîrea precizează și importanța pe 
care o are dezvoltarea sportului in 
rîndurîle tineretului școlar. Sînt 
convins că în viitor din mijlocul 
elevilor din Tr. Severin se votî 
ridica mulîe elemente de valoare, 
care vor îmbunătăți aspectul călit 
tativ al activității sportive din re
giunea Craiova*,

Campionatul republican de mare fond pe Dunăre

START" IN ETAPELE R E L E...

.Aveți Sofia la telefon!“... Și 
corespondentul nostru Toma Hris- 
tov ne-a și pus o serie de între
bări:

— „Ce valoare are echipa ju
niorilor romini care va concura 
sîmbătă și duminică la Sofia? Nu 
mă interesează atîta individualită-s 
țile ei, ci valoarea sa generală... 
Poate dștiga meciurile cu ju

niorii bulgari și cei unguri?.;, etc.
Mai tîrziu ne*am lămurit despre 

ce era vorba... Pe programul Pro
nosportului din Bulgaria, figurea
ză pentru etapa de la sfîrșitul a* 
cestei săptămîni, întîlnirea inter
națională triunghiulară de atle- 

tism între echipele de juniori ale 
Bulgariei, Romîniei și Ungariei, 
In felul acesta vecinii noștri au fă
cut o bună popularizare a acestei 
întreceri a speranțelor, deoarece 
a rămas nimeni dintre sutele 
mii de participant la concursul 
pror.osticuri sportive, care să 
se fi interesat îndeaproape de

GIURGIU 10 (prin te
lefon de la trimisul nos
tru). După două etape 
de „acomodare", pe dis
tanțe relativ scurte (33 
și 43 km), campionatul 
de mare fond pe Dunăre 
a continuat marți cu în
treceri care au cerut 
participant Hor eforturi 
sporite, firești într-o eta
pă care măsura 65 km. 
Lungimea traseului și 
căldura greu de suportat 
chiar de către cei care 
nu... concurează, și-au 
spus cuvîntul: media o- 
rară la canoe n-a trecut 

. de 17 km., ca și în eta
pele trecute multe canoe 
au venit descompletate, 
cazurile de insolatie au 
fost mai dese, etc.

a La Zimnicea, caia- 
ciștii au luat startul ca 
intr-o probă de viteză, 
dar după 200 m., primele 
două echipaje ale aso
ciației FI. roșie au luat 
— ca și în celelalte e- 
tape — cursa pe cont 
propriu, l-am urmărit pe 
caiaciștil Flamurii roșii 
de-a lungul celor 65 km., 
le-am admirat pregătirea

It
• C.S.A. 1 A TRECUT PE PRIMUL LOC 

ROȘIE CONDUCE

și dîrzenia și, la Giur
giu, am notat pentru a 
treia oară în ediția din 
acest an a campionatelor 
numele lui Cozlov și Bu- 
telchin — ciștigători pe 
merit ai acestei etape pe 
care au parcurs-o în 
4h 18:08. Celălalt echipaj 
de la Flamura roșie for
mat din Simion Isaia și 
NichHor Ivsei, a ocupat 
locul 2 cu 4h 19:09, ur
mat de echipajul Loco
motivei (Petrescu-.Mann) 
4h 20:48.

Clasamentul general 
pe ambarcațiuni arată 
astfel: 1. FI. roșie I 
9h 15:45, 2. FI. roșie II 

9h 18:04. 3. Locomotiva 
(25) 9h 25:45.

Pe echipe de asociații 
nici o modificare tn 
mele trei locuri: 1. 
roșie 28h 03:10. 2. 
greșul 
C.S.A. I

• La canoe, FI. roșie 
n-a mai putut rezista e- 
chipei C.S.A. I (formată 
din sportivi de la C.S.A. 
Marina și de la C.C.A.) 
care obținind victoria 
pentru a doua oară tn 
această ediție, a trocul

28h 37:22,
28h 57:16.

LA CANOE • CLASA MENTELE DURA 141 KM. • FL. 
ȘI DUPĂ CEA DE A

pe primul loc 
meni.

Întrecerea
a fost in această etapă 
un spectacol sportiv de 
toată frumusețea și greu 
pot fi găsite cuvintele 
potrivite să reflecte efor
turile celor 88 de con- 
curenți care au dat o 
impresionantă dovadă de 
forță, d'.rzenie și bună 
pregătire fizică și tehni
că. Consider însă că 
trebuie semnalată ten
dința complet greșită a 
majorității antrenorilor 
de a aplica un sistem cu 
totul original: unul sau 
doi membri ai canoei de
vin subit indisponibili 
sînt luați pe vas și ca- 
noea devine astfel mai 
ușoară... Procedeul nu 
este poate chiar atît de 
original, dar folosirea lui 
într-o astfel de competi
ție ni se pare cu totul 
nepotrivită și păstrăm 
convingerea că antrenorii 
celor opt echipaje parti
cipante vor găsi în bo
gatele lor cunoștințe Plt- 
fel de îndrumări tactice. 
Clasamentul etapei a treia: 
1, C.S.A, l (C.S.A, Ma-

III-A ETAPA
In clasa-

canoiștilor

pri- 
Fl. 

Pro- 
3.

rina și C.C.A.) 3h 54:38 
(media orară 17 km.), 2. 
Progresul 3h 58:29; 3. 
Locomotiva 4h 00:49.

O notă bună și pentru 
canoiștii asociației Pro
gresul, care 
mult curaj 
cursei. Iată 
tul general 
C.S.A. I 8h 
roșie 8h 27:32, 3. Pro
gresul 8h 28:14.

După aceste rezultate, 
în clasamentul general 
continuă să conducă FI. 
roșie cu 36h 30:42. ur
mată de Progresul cu 
■37h 05:36 și C.S.A. 1 
37h 15:58.

• Azi (nr. miercuri) 
a fost zi de odihnă, o 
zi folosită din plin de 
fiecare echipă pentru re
vizuirea atentă a am
barcațiunilor. iar mîine 
(nr. azi) se dă startul 
in cea de a IV-a etapă 
a campionatului: Giur
giu—Oltenița 63 km. 
Vineri se va pleca de la 
Oltenița spre Călărași tn 
cea de a Va etapă care 
măsoa-ă 64 km.

au luptat cu 
tot timpul 

și clasamen- 
la canoe: 1. 
18:41, 2. FI.

DAN GIRLEȘTEANU

na 
de 
de 
nu 
a- 

cest meci, de valoarea juniorilotl 
celor trei echipe, de valoarea în 
sine a echipelor.

Această întilnire triunghiulară, 
prima între juniorii bulgari și cei 
unguri, a patra între juniorii 
noștri și cei bulgari, și a șasea 
țptre ai noștri și cei unguri se află 
uu numai în centrul atenției partici- 
panților la Pronosportul din Bul
garia, ci mai ales ea preocupă în 
cea mai mare măsură forurile de 
conducere a atletismului din cela 
trei țări. Să nu uităm nici un 
moment că din evoluția țjnerilotl 
atleți se pot trage cele mai justd 
concluzii asupra felului îr.\ care 
s-a muncit pînă acum în direcția 
ridicării tinerelor cadre, din rîndul 
cărora se vor alege campionii șl 
recordmanii de mîine ai Bulgarieit 
Romîniei și Ungariei.

Reprezentații atletismului nos
tru au desigur o sarcină grea și de 
mare răspundere în întrecerile de 
la Sofia. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît deplasăm o echipă foarte 
tînără și fără experiența marilor 
concursuri. Nu trebuie să uităm că 
ăpoape jumătate din efectivul for
mațiilor noastre care vor evolua 
pe stadionul Vasil Lewski, debu
tează cu acest prilej în concursuri 
internaționale. Dar cunoscînd 
buna lor pregătire și marea lor pu
tere de luptă, putem fi convinși că 
ei se vor strădui să realizeze re
zultate cît mai valoroase și nu 
vor precupeți nici un efort tentru 
cucerirea victoriilor pe echipe.
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Numai de musafiri de la București nu le ardea celo-r de la Co- 
mitetele C.F.S. din Oradea (oraș și regiune}, cu două zile înaintea 
unui eveniment de seamă: primul festival regional Era și firesc. 
Hîrtii de rezolvat urgent, instrucțiuni de ultima oră și... telefoane 
peste telefoane. Un activist intră, altul iese. Toți sînt zoriți, toți au 
probleme de soluționat cît mai grabnic.

Ce formații trimite Șimleul? S-a vorbit cu Beiușul? A răspuns 
Marghita? Cum stăm cu cazarea? Cîte panouri avem? Dar, steagu
rile? Ați anunțat pe cei care întîmpină mîine, la gară, pe oaspeți?:..

Și așa mai departe, fără o clipă de răgaz.
In ajunul festivalului, în orașul îmbrăcat de sărbătoare, au înce

put să sosească delegațiile. Un avion s-a rotit îndelung deasupra 
Oradei aruncînd mii de „fluturași": invitații la festival. Se conta 

pe o coloană de defilare de peste 6 000 de participanți, printre care 
cîteva sute de sportivi și alte cîteva sute de componenți ai diferi
telor formații artistice.

Am regretat că itinerariul nostru nu ne-a îngăduit să asistăm 
la desfășurarea festivalului. Ținînd însă seama de ritmul pregătiri
lor și de însuflețirea care domnea în oraș, nu ne-am îndoit o clipă 
că festivitatea va reuși pe deplin. Așa cum a și fost, de altfel.

La Salonta, în
Ora> de șes, expus din plin ar- 

fiței. In aceste zile toride, cei de 
la Salonta apreciază cum se cuvi
ne baza de natație (și parcul din 
furu-i), realizarea Flamurii roșii- 
rrod  aliment. Spre seară, cînd

fiimnaștii acrobati 
de la Flamura roșie

„N-am nevoie de salariu; asi
gurați-mi doar condițiile necesare 
ți vă voi forma o echipă de gim
nastică acrobatică”. Așa le-a spus 
celor de la Flamura roșie, I. De- 
aeș, tîmplar la coop. „Munca”.

Și omul s-a ținut de cuvînt. 
Are acum o formație de vreo 20 
de gimnaști (băieți și fete), între 
16—22 ani, cu care lucrează în 
aer liber sau în sală, executînd 
exerciții destul de dificile, dar, în 
genere, reușite.

luna lui Cuptor
văpaia se mai domolește, pe fru
mosul stadion (cu tribună de be
ton) numeroși sportivi bat mingea 
sau aleargă de zor.

Tot la Flamura roșie, popicarii 
găsesc condiții bune de dezvolta
re. De unde și o serie de popicari 
valoroși, afirmați în concursurile 
mari din țară. Printre aceștia și 
sportivele Elisabeta Asztalos, The- 
reza Gerevika, Luiza Petrușka și 
altele.

Dar nici boxul din localitate nu 
se lasă mai prejos. Astfel în 1956, 
boxerii din Salonta au participat 
la 25 întîlniri, iar anul acesta, în 
primul semestru, ei au și susținut 
12 dispute.

Flamura roșie are însă un „con
curent" serios în colectivul Voința. 
Aci, se practică, obținîndu-se re
zultate bune, e serie de discipline 
sportive: natație. box. șah, tenis 
de masă și, bineînțeles, ...fotbal.

Bune...
Pînă nu de mult, înotul popu

lar era complet neglijat la Ora
dea, unde se punea un accent 
aproape exclusiv pe performan
țele la polo. Anul acesta, însă, 
a luat ființă la ștrandul din lo
calitate, un centru de înot pentru 
copii. Aproape 400 de copii, îm- 
părțiți în serii, se inițiază în tai
nele înotului, îndrumați cu stă
ruință și dragoste de către an
trenorii Emeric Freund, N. Son- 
nenwirth și L. Pechi.

★
Dacă la Oradea consiliul colec

tivului sportiv Energia nu are un 
sediu, în schimb este o adevărată 
destindere să pășești in interiorul 
sediilor colectivelor Voința sau 
Progresul. Găsești aci permanent 
pe cineva. încăperile sînt frumos 
orînduite, au tablouri, vitrine cu 
cupe, fanioane, plachete care-ți 
vorbesc despre rezultatele unei 
activități susținute. La Progresul 
de pildă, la loc de cinste se află 
„Cupa R.P.R.<ț la fotbal, iar Voința 
are în palmaresul său gospodă
resc o performanță unanim apre
ciată: micul, dar cochetul com
plex sportiv din centrul orașului.

Dar nici Progresul nu se lasă 
mai prejos. Dacă popicarii (foști 
campioni de mai multe ori) nu 
mai activează pentru că nu au 
arenă, în schimb voleiului, teni
sului și baschetului li s-au deschis 
largi perspective. In fiecare după 
amiază, terenul este bine populat, 
iar recent, tov. Muller, înapoiat de 
la București, a adus o veste care 
a entuziasmat: asociația a apro
bat devizul pentru amenajarea 
pnei cabane cu vestiare, dușuri, 
birou, etc.

Fază din meciul Progresul Sibiu — Energia Cîmpia Turzii.

Progresul Sibiu și Locomotiva Gara de Nord 
s-au calificat în finala Cupei Primăverii 

cu același scor: 2—1

POPICE: La Oradea 
existau cîndva vreo 12 
popicării. Dar, dilefrite 
întreprinderi (I.C.O., 
I.E.O. și altele) au 
transformat popicăriile 
în magazii, garaje, a- 
teliere, etc. Ba, nu de
mult, s-a primit la co
mitetul C.F.S. o adresă 
prin care Trustul re
gional de construcții 
solicită popicărla pen
tru a o transforma în 
bale.

CICLISM: Oradea & 
dat la iveală o serie 
de alergători de va
loare : L Zanoni, I. 
Hora, St. Salay șU alții.

rele•••Șl 1
Și astăzi are cîteva ele
mente de viitor: Fr. 
Czeke, P. Nicky, A. 
Protak, B. Naghi și 
alții. Dar, după cum ne 
itn|forma antrenorjul 
regional Traian Dinuț, 
(absolvent al I.C.F. șl 
reprezentant de bază 
al Științei București 
acum 3—4 ani, în pro
bele cicliste), activita
tea este serios îngreu
nată întrucît cicliștilor 
le lipsesc materialele 
necesare și, în special, 
cauciucurile. Astfel, 
-sportivii aleargă pe 

ucuri de pistă în 
probele de șosea iar re
zultatele tehnice sînt

Influențate de nume- 
i oasele pane.

FOTBAL: Terenul din 
Marghita nu este îm
prejmuit, utilajul lasă 
de dorit, activitatea 
decurgînd cu totul ne- 
c răspunzător, cu toate 
că s-a repartizat, de a- 
cum trei ani un fond 
de 26.000 lei pentru a- 
menajări. Dar, ori de 
cîte ori organele locale 
sînt întrebate ce se 
aude cu amenajarea te
renului, răspund inva
riabil și cu platitudine: 
se face

Cînd, căci au trecut 
doar 3 ani de cînd s-au 
primit fondurile?

Dintre cele două jocuri semi
finale, fără discuție că acela din
tre Progresul Sibiu și Energia 
Cîmpia Turzii a întrecut așteptă
rile. Ambele echipe au furnizat, 
mai ales în prima repriză, un joc 
curat, lipsit de durități, plin de 
faze spectaculoase, care au sa
tisfăcut pe cei aproape 6.000 de 
spectatori prazenți în tribunele 
stadionului ,.Dinamo“. Sibieniil, 

cu o formație omogenă, masivă 
și eficace au stăpinit prima parte 
a jocului, cu deosebire în primele 
25 de minute cînd au și luat un 
avans de două puncte prin Mol
dovan (min. 3) și Roman (min. 
11), ambele în urma unor com
binații spectaculoase. In general, 
prima repriză a aparținut sibieni- 
lor. Energia și-a revenit spre 
sfîrșitul reprizei, dar a preluat 
inițiativa după pauză cînd a ata
cat și dominat mai mult însă ata
cul, ineficace, a înscris un sin
gur gol (Safar, min. 72) din ne
număratele ocazii avute și ratate 
copilărește, într-o repriză care i-a 
aparținut. Energia merita un re
zultat de egalitate. Scor final: 
2—1 (2—0). Arbitrajul lui T. As- 
taloș bun. L-a eliminat just pe 
Văcaru pentru atitudine nespor
tivă.

PROGRESUL: Munteanu —
Băilă, BRATU, Frtmzescu — 
TODERICI, Georgescu ■— POPA, 
ROMAN, Dragoman, MOLDO
VAN, Văcaru.

ENERGIA: Carapeț — Nicu- 
lescu, RUJICI, Bustan — APOS- 
TOLACHE (cel mai bun de pe

teren), Ban — P. Mureșan, Mari, 
Moldovan, SAFAR, I. Mureșan.

P. GAȚU

In deschidere, un joc: Loco
motiva Gara de Nord — Știința 
Iași, cu multe greșeli tehnice de 
o parte și de alta, influențat însă 
și de căldură și o victorie noro 
coasă a bucureștenilor cu 2—1 
(1-0).

Meciul a început frumos, iute, 
cu numeroase atacuri de o parte 
și de cealaltă și cu faze specta
culoase la cele două porți. Știin
ța are în primele momente iniția
tiva, dar Locomotiva echilibrează 
imediat jocul, care își păstrează 
acest aspect pînă la mijlocul re
prizei secunde. Urmează o pe
rioadă anostă, după care spre 

sfîrșit, jocul (impulsionat de stu- 
denți) devine palpitant, culmi- 
nînd în ultimele minute cînd 

ieșenii au avut de mai multe ori 
ocazia să egaleze și chiar să cîș- 
tige. Golurile au fost marcate de 
Milea (min. 18) și Alexe (min. 
80) pentru Locomotiva, respectiv 
Vasilescu (min. 83).

Arbitrul I. Căpitanu (București} 
a condus bine formațiile:

LOCOMOTIVA: Vaida — U- 
drea, Cristescu, ALEXE — Po
pescu, Arieșanu — LAZAR, Mi
hai, LEAHEVICI, Petrescu, Mi- 
lea.

ȘTIINȚA: Ghibănescu — Udor, 
Bărbosu, CERNEA — Dascălu, 
Don — Căruntu, Otto, VASILES- 
CU, CIURUGA, Păun.

M TUDORAN

Alte rezultate din etapa regională a Spartachiadei

Mîndria celor din Beiuș

Aspect de la ân antrenament 
In aer liber al gimnaștilor a- 
trobați: antrenorul Deneș și elevul 
tău Jemendy.

Din cei aproape 15.000 locuitori 
ai urbei, puțini sînt cei care să 
nu aibă, cunoștință de activitatea 
sportivă

Beiușul a fost o adevărată pe
pinieră pentru sportivi, deveniți a- 
cum vîrfuri. Printre aceștia și a- 
tletul Sudrigean, cum țin neapărat 
să-ți amintească pasionații sportivi 
din localitate.

Un vis care se
De mult își doreau sportivii din 

Oradea un bazin acoperit: mai cu 
•eamă că foarte mulți orădent sînt 
■lari pasionați ai înotului.

Și iată că frumosul lor vis a în
ceput să prindă viață. Pe malul 
Crișului într-un decor pitoresc, se 
clădește un splendid bazin aco
perit.

Cînd a început construcția, un 
sral de bucurie a inundat îndelun
gată vreme Oradea. Și cu fiecare 
ițnd de cărămizi în plus, orăde- 
nii deveneau mai bucuroși. Li se 
fcnnîinea visul...

Din păcate, însă, lucrările, deși 
avansate (cum se vede din clișeul 
alăturat) au stagnat de la o vre
me, spre marea durere a celor care 
trăiseră luni și luni de emoții de... 
înaltă tensiune. Cum s-ar spune, 
treaba s-a împotmolit la mal. Dar. 
nu iremediabil, firește. Or, tocmai

împlinește mai greu
aceasta așteaptă iubitorii natației: 
ca inițiatorii, și sprijinitorii remar
cabilei realizări să facă și ultimul 
efort, pentru ca mișcarea noastră 
sportivă să aibă noua bază cu 
care să se mîndrească.

Toți iubitorii sporturilor, de la 
mic la mare, se mîndresc însă cu 
stadionul din localitate. O reali
zare care cinstește orașul, aducînd 
o contribuție efectivă la dezvolta
rea mișcării sportive. Lucrările au 
început în 1955, prin posibilități 
locale, continuate aooi cu spriji
nul întreprinderilor din localitate, 
la care s-a adăugat strădania co
lectivului sportiv. Progresul, pre
cum si un ajutor efectiv de la 
centrul: C.C.F.S.țC.M.

Complexul sportiv mai are ne
voie de unele lucrări de finisare, 
dar se poate spune de pe acum 
că sînt multe orașe mari care nu 
se pot lăuda cu o bază sportivă 
asemănătoare.

Materiale redactate de EMIL 
IENCEC Construcția viitorului bazin acoperit.

D-obaui li. J&wfifr-Dractea)

TG. MUREȘ (prin telefon). — 
700 sportivi calificați din etapa 
interraională s-au întrecut î,n ca
drul etapei regionale a Sparta
chiadei de vară a tineretului. 

Deosebit de disputate au fost în
trecerile de volei, handbal și 
oină. Iată campionii regionali ai 
Snartachiadei: voZeî-masculin: echi
pa din Sîngeorgiu de Pădure; 
handbal-Me: echipa raionului O- 
dorhei; oină: echipa raionului Re
ghin; atletism 100 m.: Iuliu Bad 
(comuna Cristul) și înălțime: I. 
Rădui (Sf. Gheorghe). Vasile Ra
dar — corespondent regional.

TIMIȘOARA (prin telefon}. — 
Pe stadionul „23 August” au 
avut loc zilele acestea întrecerile 
etapei regionale ale Spartachiadei 
la care au participat 800 de spor
tivi. Iată campionii regionali: 
oină: raion Ciacova; poter-băiețî: 
Oravița; fete, oraș Timișoara; 
handbal: oraș Timișoara: ciclism- 
băieți; I. Borcescu (Făget) și Ion 
Schmidt (Arad); fete: Iuliana Kai- 
tar (Arad) și Clara Beteg (Arad). 
natație-seniori: Hugo Beer (Re
șița), senioare: Maria Horvath 
(Lugoj) — juniori: Ștefan Kele- 
men (Timișoara). Trintă cat. 57 
kg.: Traian Ardeleanu (Lugoj); 
cat. 62 kg.: Ica Eugeniu (Caran
sebeș); cat. 67 kg.: Tzusz (Lu
goj); cat. 73 kg.: A. Ciupelac 
(Sinicolau Mare); cat. 79 kg.: 
Adam Matias (Lugoj); peste 79 
kg.: Alex. Asimov (Sinicolau
Mare}. A. Gross — corespondent 
regional

DEVA (prin telefon). — In ca
drul Festivalului regional au avut 
loc și întrecerile etapei regionale 
ale Spartachiadei de vară în re
giunea Hunedoara. La concursu- 
role bine organizate au luat parte

475 concurenți din toate raioa
nele regiunii noastre. Iată Cam
pionii: trîntă: cat. 57 kg.: St. Bo
tezau (Hunedoara); cat. 62 kg.: 
Fr. Keszegh (Hunedoara); oină: 
Recolta Dobra; volei-Me: Energia 
Călan; băieți: Energia D.G.S.M. 
Hunedoara; natație-juniori: St. 
Stănescu (Mia) — senioare: Adri
ana Ciangău — seniori: Al. Filip; 
dc/tsm-băieți: Dumitru Lazăr
(Alba Iulia) — fete: Iolanda Kiss 
(Petroșani); atletism — 100 m.
juniori: Teodor Eftimiu (Hunedoa
ra) — 100 m. seniori: Dan Dă- 
nescu (Hunedoara) — lungime se
nioare: Elisabeta Bănciiă (Hune
doara) — greutate juniori — Al. 
Popescu (Petroșani) și greutate 
junioare — G. Manole (Petro
șani). Gh. Cioranu și M. Curcu- 
bătă — corespondenți.
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In urna trierii și omologării celor 
769.914 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 27 (etapa din 7 iulie 
a.c.) au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul I: 771,71 variante cu 12 re
zultate exacte, fiecărei variante re- 
venându-i cîte 450 lei.

Premiul II: 8149,51 variante cu 11 
rezultate exacte, fiecărei variante re- 
venindu-i cîte 47 iei.

Deoarece valoarea premiului III este 
sub 15 lei, conform regulamentului, 
suma respectivă a fost alocată pre
miilor I și II.

★
Și pentru concursul de duminică 

14 iulie, în afară de premiile obiș
nuite (cu 12, 11 și 10 rezultate) I.Ș. 
Pronosport acordă numeroase premii 
pentru variantele cu ,,6” rezultate.

Astfel, primilor trei participanți 
cu cel mai mare număr de variante 
cu „0” rezultate li se vor atribui, în 
ordine:

1 MOTOCICLETĂ de 350 cmc.
1 MOTOCICLETA de 175 cmc.
1 MOTOCICLETA de 125 cmc.
In afară de premiile de mai sua,

celorlalte 
li se vo 
DIN URI

1 MOTC
2 ARAC
5 APAJ
De rem 

participai 
valoarea
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I-a. Explicația trebuie neapărat 
căutată în traseele extrem de di
ficile de la călărie și cros, pre
cum și în faptul că, în general, 
concurenții nu s-au prezentat la 
forma lor maximă. Victoria lui 
Alexandru Tarasov a fost clară 
și netă, deși consfințită abia de 
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desfășurarea ultimei probe, 
rul își poate face o idee 
excepționala dîrzenie a 
sportiv, dacă vom aminti 
rasov a concurat bolnav 
proape toate probele. Campionul 
mondial, Constantin Salnikov a 
arătat că se apropie vertiginos de 
forma care i-a adus cu doi ani 
în urmă supremul titlu. Singura 
sa probă slabă a fost călăria. în 
care a obținut doar 467 p. 
victoria lui Salnikov n-ar 
fost pusă nici un moment 
dioială. Pe reprezentanții 
Dumitru Țintea, Alexandru 
nescu și Viorel Manciu îi _ 
grupați în clasament pe locurile 
6-7-8. Ca să explicăm de ce s-au 
clasat așa și nu altfel, ar însemna 
să repetăm povestea cu scrima și 
crosul. N-o vom mai face, ci ne 
mulțumim doar să arătăm că, dacă 
locul III pe echipe este totuși 
onorabil, looul 6 la individual, al 
celui mai bun dintre pentatloniștii 
noștri, nu poate fi considerat la 
fel. Față de pretențiile 
le aveam de la ei, și 
statele lor de vechime 
tatlon, acceptabile ni se 
zultatele și locurile ocupate de 

Wilhelm Roman și Dan Ionescu. 
Tirul și înotul, pentru cel dinții, 
călăria pentru cel de al doilea, 
sînt punctele slabe.
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A luat sfîrșit a IlI-a ediție a 
Cursei Prieteniei Rorru.no-Bulgare. 
Deși au trecui cîteva zile din cli
pa în care Șelaru a primit cununa 
de lauri a învingătorului, totuși 
aici la Sofia ziarele continuă să 
comenteze această frumoasă între
cere și să analizeze cauzele insuc
cesului formației bulgare. In a- 
cețași timp Insă toți cronicarii 
cotidianelor din capitala Bulga
rie; au numai cuvinte de laudă 
pentru combativitatea și buna pre
gătire a lui Aurel Șelaru și în 
general elogiază comportarea cicli
știlor noștri. Pentru no; gazetarii 
romini situația este, din acest punct 
de vedere, mult mai plăcută, mai 
ales că victoria a fost net de 
partea alergătorilor noștri și pen
tru că în general cicliștii romini 
au manifestat o orientare nouă 
și mai multă combativitate, ele
mente pentru care noi am pledat 
de mai multe ori în coloanele zia
rului. Chiar dacă unii cicliști (Ion 
Vasile, C. Dumitrescu, l. Cons
tant inescu, G. Moiceanu, R. Klein) 
nu au realizat performanțele la 
care ne așteptam, totuși nu avem 
nici un motiv să ne alarmăm. Cea 
mal mare parte dintre aceștia 
au fost victimele unor defecțiuni 
mecanice sau a nenumăratelor pa
ne de baieu, pe care antrenorii și 
mecanicii n-au mai prididit să le 
repare. Aceasta este și o explica
ție a faptului că Ion Vasile a pier
dut multe minute în etapa a V-a, 
că Richard Klein a abandonat, etc.

Spuneam deci că nu numai suc
cesul, care ne-a aparținut inte
gral, ne generează optimismul pe
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II. R.P. Bulgaria A—U.R.S.S. A 
(pronostic final).

IH. U.R.S.S. B — R.P. Bulgaria B 
(pronostic la pauză).

IV. U.R.S.S. B — R.P. Bulgaria B 
(pronostic final).

V. R.D. Germană (pînă la 20 ani) 
—R. Cehoslovocă (pînă la 20 ani).

VI. Lokomotive Leipzig — Honved 
Budapesta.

VII. Chemi e Wolfen—Lokomotive 
Stendal.

VIII. Hatvani VSE—Salgotarjani Va- 
sas (Cupa de Vară R.P.U.)

IX. Egri S.C—Perecesi Banyasz
(Cupa de Vară R.P.U.).

X. Budafokt EMTE-Szallitok (Cupa 
de Vară R.P.U.)

XI. Csepei Auto—V.K S.E. (Cupa 
de Vara R.P.U.).

XII. Ozdl Vasas T.K.—Bukkaljad Ba
nyasz (Cupa de Vară R.P.U.).

MECIURI DE REZERVA:

ie a.c.
i.S. A

A Oroszlanyi Banyasz S.C. — Ko- 
banyai Lombik (Cupa de Vară 
R.P.U.).

B. Szekesfehervari VSC—Gazgyar 
(Cupa de Vară RJ’.U.).

Selecționata Flamura roșie—
Fortschrit Weisenfels

Conferința de presă de la Palatul Pionierilor din Capitală

5-6 (3-4)
SIGHIȘOARA 10 (prin telefon 

de la trimisul nostru)- Cei aproa
pe 2000 de spectatori veniți pe 
terenul „1 Mai“ pentru a urmări 
meciul de handbal dintre selecțio
nata feminină Flamura roșie și 
echipa germană Fortschrit Weisen
fels, au asistat la un joc cu foarte 
puține faze spectaculoase, dus în 
ritm inegal, în care golurile au 
fost înscrise din situații confuze.

Infrîngerea selecționatei Flamu
ra roșie se datorește faptului că 
atacantele sale n-au știut să joace 

zonei de... „beton“ a 
germane. Ele n-au 
pătrundă prin aceas- 
să marcheze de la 
lipsurile înaintării

împotriva 
jucătoarelor 
reușit nici să 
tă zonă, nici 
distanță. La 
s-au adăugat cele din apărare. 
Neurohr de pildă, care trebuia să 
o „țină" pe atacanta germană 
Schanding, nu și-a îndeplinit mi
siunea, iar rezultatul a fos< că 
Schanding a reușit să marcheze 
de patru ori. Așa se face că se
lecționata Flamura roșie a trebuit 
să părăsească terenul învinsă cu 
6—5 (4—3), deși Ia începutul re
prizei secunde reușise să ia con
ducerea (5—4) iar apoi să men
țină scorul egal la 5—5 pînă în 
ultimul minut de joc. Punctele au 
fost înscrise de Scheip (2) Jianu 
(2) și V- Dumitrescu pentru Fla
mura roșie, Schanding (4), Jahn 
și Quarg pentru Fortschrit.

CĂLIN ANTONESCU 
AZI LA ORAȘUL STALIN: 
BUCUREȘTI —BUDAPESTA 

Astăzi după amiază va avea loc 
la Orașul Stalin a doua întîlnire 
între selecționatele feminine ale 
Bucureștiului și Budapestei. După 
cum se știe prima întîlnire s-a 
soldat cu o categorică victorie a 
bucureștencelor; 9—1 (5—1).

au
București-Sofia

manifestat
tactică noua

cecare-l manifestăm, dar ceea 
ne bucură in deosebi este faptul că 
alergătorii noștri au înțeles în sfîr
șit (se pare că începutul a fost 
făcu tin Cursa Munților) că espec- 
taiiva, tactica de mers în pluton 
și de inițiat acțiuni sporadice și 
timide sini elemente falimentare, 

aie unei tactici perimate. Aceas
tă tactică în condițiile actuale de 
desfășurare a curselor cicliste nu 
mai poate asigura nici măcar un 
succes parțial.

Aurel Șelaru, C. Dumitrescu, 
D. Munteanu, A. Folbert, St. Po- 
receanu, I. Vasile, etc. nu și-au 
cruțat forțele, ci au acționat de
cisiv în momentele cele mai fa
vorabile, la acest capitol, depă- 
șindu-și clar adversarii.

Peniru noi cei care am mai ur
mărit această cursă și anul trecut 
și care cunoșteam „meteahna!' ci
cliștilor noștri, comportare^ de a- 
cum a însemnat o adevărată reve
lație. De altfel și orientarea lor in 
momentele decisive a marcat un 
progres evident. Fiecare om a 
știut exact cînd și cum trebuie să 
acționeze. Ceea ce a stat însă la 
baza realizării tuturor acestor ac
țiuni a fost omogenitatea echipei. 
Este pentru prima oară cînd noi 
prezentăm, cu mici excepții, o 
echipă (și nu uitați proporțiile a- 
cesteia!) în care cicliști dovedesc 
o pregătire apropiată și își 
permite astfel să se susțină 
pe alții în lupta peniru primul

Cei șase cicliști 
concurat in această 
care fac parte și 
tul selecționabililor pentru Jocu
rile de la Moscova (C. Du
mitrescu, A. Șelaru, Șt. Porecea- 
nu, I. Vasile, Gh. Șerban și L. 
Zanoni) s-au dovedi a fi la nive
lul pregătirii cerute de o competi
ție de amploarea celeia la care vor 

lua parte peste puțin timp. Tocmai 
de aceea putem spera într-o com
portare la nivelul ultimelor rezul
tate.

Și acum, o declarație a lui Ni
kola Filipov cel mai bun ciclist 
bulgar din cursa recent încheiată: 
„Socotesc victoria lui Șelaru ca 
pe o răsplată bine meritată a efor
turilor depuse și a excepționalei 
sale combativități. Nu este mai 
puțin adevărat că el a fost și 'bine 
încadrat de cicliști la fel de va
loroși. îmi pare rău că eu n-am 
avut colegi care să mă susțină. 
Lupta ar fi fost atunci și mai în- 
dîrjită. Dar să așteptam pînă la 
anul!...4*
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(Urmare din pag. 1) 

de frontieră Ungheni, va fi preda
tă tineretului sovietic.

Arta rominească va fi 
prezentă in orașul celui 

de al Vl-lea Festival
Despre pregătirile pe plan artis

tic a vorbit tov. Floria Ion, direc
tor general adjunct in Ministerul 
Invățămîntului și Culturii. In prin
cipal, pregătirile pentru selecțio
narea celor mai valoroase tinere ta
lente s-au efectuat in cadrul a cinci 
concursuri la care au luat parte 
1800 artiști și creatori de artă. 
Delegația artistică a Republicii 
Populare Romine la Moscova va 
cuprinde peste 300 de persoane. 
Din ea vor face parte soliști vocali 
și instrumentiști, un cor de 80 de 
persoane, două echipe de dansuri, 
o orchestră simfonică, o orchestră 
populară, un grup de estradă, al
cătuit dintr-o format e de muzică 
ușoară, acrobație, jonglerie etc. 
balerini și dansatori de caracter 
etc. Lotul artistic al R. P. R. 
va prezenta la Moscova două 
spectacole de gală. va lua 
parte la mai mul*e progra
me internaționale, va evolua pe es
trade și scene deschise. Repertoriul 
va fi bogat, interesant și variat, 
cuprinzind atit bucăți din pa
trimoniul artistic universal, cit și 
producții și lucrări autohtone care 
vor face cunoscută peste hotare 
arta populară din țara noastră. 
Numeroase personalități anisnce 
din R.P.R. au fost solicitate să fa
că parte din juriile internaționale 

1 ce vor funcționa la Moscova.
Cea mai numeroasă 
delegație sportivă

Tov. Manole Bodnăraș, președin
tele Comitetului pentru cultură fizi

că și sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri, s-a ocupat in cuvin- 
tul său de pregătirile sportivilor 
noștri in vederea participării la cea 
de a IlI-a ediție a Jocurilor Inter
naționale Prietenești ce se vor des
fășura la Moscova, in același timp 
cu Festivalul, dar separat de pro
gramul acestuia. în organizarea Co
mitetului Olimpic al U.R.S.S.

Subliniind marele interes pe ca- 
re-| stirnesc competițiile prin par
ticiparea numeroasă și valoroasă 
(peste 4000 de sportivi din 52 de 
țări, numeroși campioni olimpici și 
mondiali, recordmani ai lumii și ai 
Europei) vorbitorul a accentuat că 
pregătirile în vederea acestor între
ceri au început in cursul primăverii. 
Peste 100 de antrenori și specia
liști au urmărit in colectivele spor
tive evoluția unui număr de 600 
de sportivi și sportive. Forma și 
nivelul de pregătire al sportivilor 
au fost verificate în cursul com
petițiilor internaționale ce s-au 
desfășurat. Tovarășul Manole Bod
năraș a trecut pe scurt in revistă 
succesele repurtate de sportivii noș
tri in întrecerile internaționale de 
handbal, atletism, canotaj acade
mic, canoe-caiac, gimnastică, box 
etc. Citind o serie de spor
tivi care s-au remarcat în mod 
special, vorbitorul s-a oprit 
asupra performanțelor obținute 
de Aurel Raica și Nicolae 
Rășcănescu. care, pentru prima 
oară in istoria atletismului nostru, 
au purtat recordurile țării la arun
carea greutății și a ciocanului din
colo de 17 m. și, respectiv, 60 m., 
Florica Oțel, Iolanda Balaș, Maria 
Diți etc.

PREȘEDINTELE COMITETU
LUI PENTRU CULTURA FIZICA

La ultimul antrenament al tinerilor noștri fotbaliști
— Bukossy, schimbă jocul și 

pe stingă/ Dinuiescu, joacă di
rect, fără preluare!

Vocea antrenorului Braun Colo- 
man se aude cînd de pe o parte, 
cînd de pe alta a terenului, îm
părțind in dreapta și în stînga 
sfaturi, indicații și chiar mus

trări, fie înaintașilor, fie mijloca
șilor sau fundașilor. Iar jucătorii 
— în ciuda căldurii înăbușitoare — 
se străduiesc să acționeze dt mai 
corect, regrupindu-se rapid în a- 
parare sau desfășurîndu-se la fel 
de iute în atac.

Se antrenează Selecționata de 
tineret a R.P.R, în compania echi
pei Dinamo 6. Ultimul joc de pre
gătire înaintea plecării în R, Ce
hoslovacă și R.P, Polonă, 

și SPORT A FĂCUT CUNOSCUT 
APOI, CA DELEGAȚIA SPORTI
VA A TARII NOASTRE LA ÎN
TRECERILE PRIETENEȘTI DE 
LA MOSCOVA. VA NUMĂRĂ 
350 DE PERSOANE CUPRINZIND 
SPORTIVI, ANTRENORI, MEDICI, 
TEHNICIENI SI A ACCENTUAT 
ASUPRA FAPTULUI CA ACESTA 
ESTE CEL MAI NUMEROS LOT 
ROMIN CARE A PLECAT VREO
DATĂ PESTE HOTARE.

Noutăți sportive
„SINTEM DORNICI 

SA DEZVOLTĂM LEGATURILE 
SPORTIVE

CU UNIUNEA SOVIETICA*4

La cea de a III-a ediție a Jocu
rilor tineretului vor lua parte și 
jucătorii de tenis de masă din 
Suedia. In echipă au fost incluși 
o serie dintre cei mai huni jucători 
ai țării. Printre ei se numără Bjorn 
Malstrom, campion al țării în 
1956 și 1957. In palmaresul lui 
Malstrom figurează victorii asupra 
japonezului Tsunoda. Iugoslavului 
Vogrinc și altor palete valoroase 
ale lumii. La Moscova vor sosi, de 
asemenea, campionii țării de dublu 
Lungstrem-Johnson juniorul Karls
son și experimentatul Tommy Lars
son. Vor face deplasarea și 4 
jucătoare, printre care cunoscuta 
campioană Signhilda Tegner.

Jucătorii suedezi au declarat ur
mătoarele unui corespondent al zia
rului Soviețki sport:

„Dorim din toată mima ca ju 
cătorii sovietici să ne întoarcă a- 
ceastă vizită și să-i intîlnim la 
campionatele țărilor scandinave de 
la sfirșitul lunii noiembrie. Sîntem 
dornici să dezvoltăm legăturile 
sportive cu Uniunea Sovietică și 
călătoria noastră la Moscova urmă
rește în primul rind acest scop41.

A FOST ÎNDEPLINITĂ 
COMANDĂ

Uzina de articole electrice din 
Riga a primit cu o lună în urmă, o 
comandă importantă. Muncitorii și 
tehnicienii trebuiau să efectueze 
un tabel electric de demonstrații 
pe care se vor afișa rezultatele în
trecerilor de atletism din cadrul Jo
curilor tineretului Asemenea apa
rate se confecționează pentru prima 
dată în U.R.S S. Cu toate acestea.

Lotul selecționatei de Tineret a R.P.R. De la stînga la dreapta: 
'sus: Bukossy, Seredai, Mihăilescu, I. Lazăr, Soare. Dinuiescu. Pa- 
honțu. Constantin, Copil, Ivănescu, Meszaros, Jos: Stâncii, Bodo, 
'Dungu, Nunweiller, Al. Vasile și Ene II. (din fotografie lipsește por
carul Cozma).

Selecționata stăpinește jocul, dar 
în prima repriză nu reușește decit 
un gol prin Constantin, egalai 
puțin mai tir2iu de dinamoviști 
prin Voica. După pauză insă, di- 
namoviștii se dovedesc mai puțin 
rezistenți — mai ales la căldură — 
și Selecționata, menținînd ritmul 
de joc, înscrie pe rind alte șase 
goluri prin CopH, Bukossy, Mes
zaros (2) și Dinuiescu (2), sta
bilind scorul final la 7—1. Dar nu 
scorul a interesai în acest meci, 
ci faptul că s-a putut face o des
tul de bună verificare a stadiului 
de pregătire și omogenitate a lo
tului, folosit în întregime ieri pe 
„23 August'': Cozma (Dungu)- 
Palton țu, 1 Lazăr (Stancuj, Ivă-

țtefotfttâawa

Tov. Manole Bodnăraș a încheiat 
expunerea sa cu un îndemn adre
sat sportivilor, ca în puținele zile 
care au mai rămas pînă la plecai 
rea Ia Moscova, fixată pentru ziua 
de 19 iulie, să-și intensifice efor
turile, să se antreneze cu persevej 
rență_ șî dirzenie pentru ca în cea 
mai importantă competiție interna
țională a anului să reprezinte cu 
cinste mișcarea de cultură, fizică 
și sport din patria loastră.

de la Moscova...
ele sînt de cea mai bună calitate. 
Interesant de remarcat că spre deo
sebire de alte mari competiții unde 
funcționa un singur tablou electric, 
pe stadionul din Lujniki vor pu
tea fi urmărite asemenea tablouri 
la locul de desfășurare al fiecărei 
probe. El va indica numărul atletu
lui care efectuează aruncarea și săi 
ritura iar după aceea rezultatul ob
ținut. Vizibilitatea este perfectă ci
frele putîndu-se distinge de la 
50-60 metri chiar dacă soarele bate 
direct în tablou. Un imens panou 
va indica apoi orimii sase c’asatî 
în fiecare probă

Construcția pare simplă Ia crima 
vedere. Dar, înăuntrul tabloului 
există aproape 8.000 sîrme și 1.232 
contacte. Greutatea tabloului este 
de 90 kgr. Pe tabloul electric pot 
fi reprezentate cifre de la 1 pînă 
la 1999. La 4 iulie tablourile de 
demonstrații pentru Jocurile tine
retului au fost expediate la Mos
cova.

ATLEȚI DIN 27 ȚAR!

S-a obișnuit încă din primele zi
le ale activității Comitetului de 
pregătire al Jocurilor, ca la fiecare 
ședință să se comunice înainte de 
toate numărul țărilor care s-au 
înscris în diferite discipline.

Cele mai multe țări vor lua pari 
te la întrecerile de atletism — 27. 
La Moscova vor veni sportivi din 
toate colțurile lumii. Printre par
ticipant se vor număra atleți din 
Trinindad, Australia, Africa de 
Sud, Chile, numeroase țări ale A- 
siei și Europei.

Și în celelalte discipline sportive 
numărul țărilor participante este 
considerabil. întrecerile de tenis de 
masă vor aduna sportivi din 25 
de țări, cele de natație și box din 
21. cele de baschet din 20 etc.

nescu (Soare)-Bodo (Al. Vasileț, 
Nunweiller (Mihăilescu)-Ene II 
(Copil), Constantin (Meszaros)., 
Biik66sy, Dinuiescu, Seredai. V. 
Anghel a fost scos din lot la ce
rerea sa, avind de pregătit exa
menul de admitere la facultate, 

iar Constantin — la avizul medi
cului, fiind obosit și bolnav.

De fapt, acesta este lotul care 
pleacă în cursul dimineții de as
tăzi în Cehoslovacia. Aici, tinerii 
noștri fotbaliști vor susține două 
meciuri de pregătire: sîmbătă 13 
iulie la Karlovy Vary, iar la 16 
iulie la Gottwaldov, în nocturnă. 
La 19 iulie lotul își va continua 
drumul in Polonia pentru meatul 
cu selecționata poloneză de tine
rei de ia 22 iulie la Varșovia, j



In competiția închinată Festivalului

Campioana țării și alte trei formații de valoare 
ale țării evoluează astăzi pe stadionul „23 August”

Camp'onateh mondiala dș popice
Reprezentanții noștri intră astăzi in concurs

Fotbaliștii echipelor Progresul 
'București, Casa Centrală a Ar
matei, Dinamo Orașul Stalin și 
Energia Flacăra Ploești s-au pre
gătit cu intensitate pentru a se 
prezenta cit mai bine in partidele 
ce le vor susține azi după amiază 
pe stadionul „23 August". Așa cum 
am anunțat, aceste patru echipe 
vor lua parte la un cuplaj inițiat 
de comisia orășenească pentru or
ganizarea acțiunilor în cinstea ce
lui de al Vl-lea Festival Mondial 
al Tineretului și studenților de la 
Moscova.

De aceea, acești fotbaliști s-au 
pregătit cu mult interes. Meciurile 
disputate duminică au scos la 
iveală destule lipsuri pe care an
trenorii Ilie Savu (C.C.A.), Cor
nel Drăgușin (Progresul Buc.), 
Ilie Oană (Energia Flacăra Plo
ești) și Vintilâ Mărdărescu (Di
namo Or. St.) au căutat ca în an
trenamentele făcute în cele cîteva 
zile care l:-au avut la dispoziție, 
să le elimine, pentru ca echipele 
lor să apară cit mai- bine pregă
tite.

Vor fi aliniate cele mai bune 
formații, adică:

C.C.A.: „ Toma — Zavoda II. 
Apo'.zan, V. Dumitrescu — Oni- 
sie, Bone — V. Moldovan. Cos- 
tea; Alexandrescu, Zavoda I, Tă
tarii. Rezerve: Voinescu. Staicu, 
Marin Marcel, Jeney, Dragomi- 
rescu.

PROGRESUL: Birtașu — Toma, 
Ioniță, Dobrescu — Știrbei, Clo
cea — Oaidă, Smărăndescu, Ozon,

In campionatul de polo

Dinamo București a tranșat în favoarea sa 
rival tatea cu Știința Cluj

I-a fost dat actualei ediții a 
campionatului republican de polo 
să facă risipă de... originalitate. 
Marți, după amiază, la puține mi
nute de la consumarea ultimelor 
jocuri ale turului. . returul a și 
semnat act de prezență cu două 
partide Spectatorul, neavizat de 
faptul că piuă la 15 septembrie nu 
se mai ioacă polo în categoria 
A, s-a bucurat de această „ino
vație" care i-a înlesnit, cu două 
luni mai devreme, o imagine mai 
clară asupra clasamentului.

Intr-ade.văr, sema-etapa progra
mată marți a inversat ordinea va
lorilor în primele pairii locuri. Di- 
namnvl«,!i București au tran
șat în favoarea lor rivalitatea 
pentru primul loc cu echipa stu
denților d-in Cluj, loc pe care prac
tic apreciem că nu l vor mai ceda 
pînă la sfîrșitul competiției. Vic
toria lor deși la limită (3—2) 
este pe deplin meritată, fiind con
turată încă din prima repriză, 
cînd au condus cu 3—0. Studenții 
au avut o puternică revenire, dar 
numai atît. Pînă atunci ei au ju
cat confuz și inexplicabil de re
ținut. șovăielnic. Arbitrajul lui 
V. Nestor (București) nesperat de 
bun (fată de arbitrajul slab pres
tat în ajun). EI a știut să țină 
în mină o partidă dificilă și de
cisivă pentru „soarta” campio
natului. Ii reproșăm, însă, că a 
făcut-o cu prețul prea multor eli
minări perechi (7 la număr și nu 
totdeauna justificate] ceea ce a dău. 
nat calității partidei în ansamblul

La Opatija se desfășoară un veritabil campionat european de lupte
OPATIJA 10 (prin telefon de la 

trimisul nostru) Marți seara au 
început în localitate disputele la 
lupte clasice. In competiție au in
trat reprezentativele complete ale 
Turciei. Suediei, Romlniei, Poloniei 

Iugoslaviei și Cehoslovaciei, iar 
'Polonia este reprezentată de șapte 
luptători. Austria de trei și Gre
cia de doi. Turneul de luDte cla
sice de la Opatija se ridică la va
loarea unui campionat european. 
Dintre luptători remarcăm prezen
ța lui Erbăs și Boke (turcia) 
Vukov, Horvath și Simci (Iugo
slavia). Gondicz (Polonia) Bara- 
nyai, Szilvassi (Ungaria), Matou- 
sek, Sekal, Soucek (Cehoslovacia), 
Nystrom (Suedia) etc. Iată acum 
numărul concurenților pe categoriF. 
52 kg. (8): 57 kg. (7); 62 kg. 
(9); 67 kg. (7); 73 kg. (8); 79 
kg- (8): 87 kg. (6) și categoria

APOLZA'N

Mîine începe campionatul de gimnastică pe echipe 
al R. P. R.

Campionatul de gimnastică pe 
echipe al R.P.R. are în anul acesta 
o organizare specială. In primul 
rînd, el a cuprins trei etape și a- 
nume: inter-colective pe localități 
(7 aprilie — 5 mai); concursuri de 
selecție pe asociație (12 mai —16 
iur.ie) și finala care va avea loc 
începînd de mîine după-amiază 
pînă duminică inclusiv.

ei, cît și celor două echipe în 
parte.

Importantă pentru focul 3 în 
clasament, victoria C.C.A. asupra 
formației Progresul Tg. Mureș 
(5—4) n a fost concludentă din 
pricina arbitrajului extrem de 
slab prestat de Theo Kranz. A- 
cesta a comis greșeli elementare, 
denaturînd complet jocul, greșeli 
care au culminat cu acordarea go
lului 4 al mureșenilor (după cele 
anulase un altul valabil) In ce 
constă această greșeală gravă: 
la o repunere în joc, jucătorul mu 
reșan. Retegy a intrat în posesia 
mingii pe care a introdus-o — 
„din prima mînă” — în plasă. Gol 
nevalabil. Iată ce spune regula
mentul: La orice repunere în joc 
penlru a se putea înscrie un punct 
valabil este necesar ca balonul să 
fie atins de doi jucători. In caz 
contrariu portarul beneficiază de 
o lovitură liberă...

Cu celelalte două meciuri pro
gramate ieri la ștrandul D. Gher
man și-au încheiat activitatea — 
pentru prima parte a acestei com
petiții— echipele clasate pe locurile 
5—8. Știința București, superioară 
în concepție de joc celorlalte trei 
echipe care o și urmează în cla
sament, a întrecut FI. roșie Ti
mișoara cu 5—1 (2—1]. Și aici 
arbitrul întîlnirii I. Welber a co
mis greșeli grave, neștiind cînd 
trebuie să se acorde lovitura de la 
4 m. In sfîrșit. Progresul Bucu
rești a reușit prima victorie în 
campionat în dauna Energiei O- 
radea. Scor: 3—2.

grea (7). In total 60 de luptători 
din 9 țări.

Așa cum vă relatam în numărul 
precedent întrecerile sînt mult in
fluențate de temperatura deosebit 
de ridicată. Chiar și seara, în 
grădina de vară unde au loc 
întrecerile, căldura care se face 
din plin simțită îi obosește pe 
coneurenți.

După primele întreceri s-au re
marcat reprezentanții Turciei, Sue
diei și Romîniei. Se pare că una 
din aceste țări va cuceri trofeul 
mult dorit. Reprezentanții R.P. Ro
mine au obținut clteva remarcabile 
victorii și în general se poate spu
ne că primele rezultate sîn.t mul
țumitoare.

LA CAT. 52 KG. G. Szabad l-a 
învins la puncte pe Iosif Malik 
(Pol.) și pe Arkudas (Grecia).

O prețioasă victorie la puncte 
a realizat reprezentantul nostru 

Banciu, P. Moldoveana. Rezerve: 
Caricaș, Ionescu.

DINAMO OR. STALIN: Bucur— 
Moarcăș, Hulea, Cincu — Hidi- 
șan, Hălăgean — Mihai, Radu
lescu, Szakacs I, Csegezi, Efti- 
mie. Rezerve: Campo, Drăgoi,
Dragomir, Publik.

ENERGIA PLOEȘTI:. Maroși— 
Topșa, Marinescu, Neacșu—Tabar- 
cea, Cosmoc — Zaharia, D. Mur.- 
teanu, Dridea, Dumitirescu, Ră- 
dulescu. Rezerve: Sfetcu, Florea, 
George Marin.

Cuplajul va începe la orele 
16,30. Vor avea loc partidele: 
Progresul București — Energia 

Ploești și C.C.A. — Dinamo Or. 
Stalin.

Biletele se găsesc la casele sta
dioanelor „23 August", „Republicii, 
Dinamo, Giulești, la agenția Pro
nosport din cal. Victoriei nr. 9, 
la casa de bilete C.C.A. și la ghi
șeul special din str. Ion Vidu.

In al doilea rînd, la ediția 1957 
a campionatului R.P.R. nu iau 
parte numai maeștri și sportivi de 
categoria I-a, ci și gimnaști fi 
gimr.aste clasificați în categoriile 
inferioare.

Astfel, fiecare asociație este ob
ligată să prezinte în concurs cite 
o echipă masculină și feminină la 
fiecare din cele trei grupe „A", „B- 
și „C“ stabilite de regulament. In 
grupa „A" vor intra — după cum 
prevede regulamentul — r.umai 
maeștri; în grupa „B“ maeștri ți 
gimnaști de categoria I-a, Sar gru
pa „C“ va avea în compenAițâ 
sportivi din categoriile a Il-a și 
a IlI-a de clasificare-

Titlul de campioană a R-P-R- va 
fi decernat asociației care va to
taliza cel mai mare r.umăr de 
puncte la toate cele trei grupe, 
separat pentru femei și bărbați.

Scopul urmărit prin noua for 
mula de organizare a campiona
tului de gimnastică pe echipe al 
R.P.R. — acela de a determina a- 
sociațiile să acorde gimnasticii o 
mai mare importanță — este pe 
cale să se îndeplinească. Intr-ade
văr, de data aceasta asociațiile 
sportive s-au ocupat mai mult de 
echipele lor de gimnastică, au ținut 
la timp concursurile de selecție 
și și-au alcătuit reprezentativele. 
Rămîne să vedem în ce măsură 
preocuparea acestora a dat roade.

Tenismenii romîni au df
VARȘOVIA 9 (Agerpres).
In orașul Sopot de pe coasta 

Mării Baltice a început luni un 
mare turneu internațional de tenis 
la care participă tenismeni de 
frunte din R- P. Ungară, Franța, 
R. Cehoslovacă, R- P. Chineză, 
R- P. Romînă și din alte țări. In 
prima zi a turneului, reprezentan
tul țării noastre G. Viziru l-a în
vins în proba de simplu bărbați 
pe jucătorul polonez Buchalik cu 
6—1, 6—2. Alte rezultate: Asboth 
(RPU)—Nowac (RPP) 6—2,6—1; 
Mo Fu-chi (R.P- Chineză)—Osadz 
(RPP) 6—1, 6—0; Sesillet (Fran
ța)—Mraczek (RPP) 6—1, 6—1;

la cat. 57 kg. I. Cernea, care l-a 
întrecut pe suedezul Johanessen. 
In turul al doilea, Cernea n-are 
adversar.

La cat. 62 kg. și 67 kg. M. 
Sultz și Gh. Dumitru n-au fost 
programați, ei calificîndu-se direct 
pentru turul al doilea.

V- Bularca (cat. 73 kg.) a ob
ținut victoria la puncte în fața 
iugoslavului Horvath dar a fost 
învins de suedezul Berti! Nystrom. 
Debutantul N. Baciu (cat. 79 kg.) 
n-u-și justifică locul în reprezenta
tivă, el fiind învins la puncte de 
Soucek (Ceh.)) și Szilvassi 
(Ung.)

La 87 kg. Gh. Popovici a învins 
prin tuș (min.I) pe suedezul I\r- 
sson; iar la cat. grea Al. Șuii a 
fost întrecut de So-leiman Simur 
(Turcia).

ION ȘEINESCU

VIENA 10 (prin telefon).—Vasta 
sală de sport din capitala Au
striei a fost aproape plină marți 
cînd cele 13 reprezentative de țări 
s-au aliniat în fața spectatorilor 
în cadrul solemnității de deschi
dere a celei de a lila ediții a 
campionatelor mondiale de popice. 
Participă sportivi din R. D. Ger
mană, R. F- Germană. Ungaria, 
Elveția, Cehoslovacia. Iugoslavia, 
Romînia, Franța, Austria, și spor
tive din Ungaria, R- D. Germană, 
Iugoslavia și Austria- Campiona
tele au început ieri dimineață cu 
probele feminine la individual și 
apoi pe echipe. Pînă în prezent 
echipierele Austriei 6e dovedesc 
în mare vervă dominînd întrece
rea. Dar o pregătire bună arată 
și sportivele din R. D- Germană, 
campioane mondiale, oa și cele 
iugoslave.

Competiția masculină începe joi 
prin întrecerile individuale la care 
țara noastră a înscris pe toți cei 
șapte sportivi care au făcut decla
sarea la Viena-. maeștrii sportului 
Tiberiu Szemani, Ion Micoroiu, 
Alexandru Andrei, împreună cu 
Th. Mihăilescu, A- Gomoiii, Fr- 
Micola și Victor Felsegy. Popica-

Tinerii înotători maghiari sosesc 
azi tn Capitală

In cursul uiminețir de miercuri 
lotul de tineret al reprezentativei 
R. P. Ungare la natație a pără
sit capitala R. P. Ungare îndrep- 
tîndu-se spre București. Din de
legație fac parte 40 sportivi 
(înotători, înotătoare, 12 jucă
tori de polo pe apă și doi sări
tori).

In lotul de înotători se remarcă 
prezența talentaților sportivi 
Peto, Lakatos. Bttdai, Kiss, Vars- 
zegi. iar dintre înotătoare cităm 
pe Egervâri, Enyvari, Csuhanyi 
și Gebhardt. La sărituri vor con
cura Sauer și Marton.

Reprezentativa de polo va fi 
alcătuită din elemente tinere, care 
activează în echipele din prima 
categorie a țării. Kunas (Vasas), 
Garem (Gvari Epitok], Kdnig, 
(M.T.K.), Kiss (Vasas), Karo’y 
(Voros Meteor), Sweda (Uipest), 
Nemeth (Honved). Kiss (Ferenc- 
varos), Csillag (Vasutas), Vaczi 
(Voros Meteor), Dancsa (Ferenc- 
varos) și Vitaris (Vasas].

Tot azi sosește selecționata de 
înot F.S.G.T. Franța, care întîl- 
nește simbătă în Capitală repre
zentativa asociației Progresul.

utat victorioși la Sopot
Heiliet (Franța) — Hajokowna 
(RPP) 6—0, 6—0.

In aceeași zi, la Sopot au sosit 
și jucătorii romîni Crisfea și Năs- 
tase care au cîștigat proba de 
dublu în turneul internațional de 
la Zinnowitz (R- D- Germană), 
invingînd perechea Mianiewski— 
Majewski (R- P. Polonă) cu 6—1, 
6—4, 6-4-

B La ! iulie a părislt Moscova, 
plecînd spre islanda, echipa de șah 
a studenților sovietici care va parti
cipa la campionatele mondiale stu
dențești de la Reykjavik. Echipa este 
alcătuită din M. Tal (Ri«a), B. Spas
ski (Leningrad)), B. Gurghenidze 
(Tbilisi), L. Polugaevski (Kuibîșev), 
A. Nikitin (Moscova). Conducătorul 
echipei este marele maseUu Iuri 
Averbach.
• Sportiva austriacă Gerti Schmidt- 

ka a cîștigat titlul de campioană 
mondială la popice, realizînd 395 de 
puncte Pe locul doi s-a clasat Zita 
Pi pini c (iugoslavia) cu 381 puncte.
• Recent la Pekin s-a desfășurat un 

concurs internațional de haltere în
tre echipele reprezentative ale R.P- 
Chineze și Japoniei Halterofflii chi
nezi au obținut victoria cu rezulta
tul de 5 — 1. In cursul întrecerii au 
fost stabilite mai multe recorduri 
ale R.P. Chineze și Japoniei

ACTIVITATEA FOTBALISTICA 
INTERNAȚIONALĂ

• La 9 iulie s-a disputat la Mos
cova meciul de fotbal din cadrul re
turului campionatului unional între 
echipele Spartak Moscova și T.S.K. 
Mo. Intîinirea s-a terminat cu sco
rul de 3—1 (2—ft) în favoarea echipei 
Spartak, punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Tatușin și Salnikov 
(2).
• Marți s-a desfășurat la Stock

holm intîinirea internațională de 
fotbal dintre echipa sovietică Loko 
motiv Moscova și o selecționată sue
deză alcătuită din jucătorii cluburi
lor Djurgarden și Norkoping. După 
ce erau conduși ta pauză cu 1—• 
fotbaliștii sovietici au dominat ca

rii romîni sosiți aici sîmbătă di
mineață s-au bucurat de o primire 
frumoasă și au urmat programul 
comisiei de organizare luînd parte, 
printre altele, și la plăcuta' ex
cursie făcută cu vaporașul pe Du
năre, în pitoreasca regiune viti
colă Wachau. Sîmbătă Iotul romîn 
s-a antrenat pentru prima dată pe 
cele patru piste de concurs, care 
prezi-njă caracteristica — față de 
cele de la noi—că sînt în genere 
mai ușoare și în consecință soli
cită un efort mai mic la împinge
rea bilei- Un alt antrenament a 
fost efectuat în cursul zilei de 
marți într-o sală alăturată celei 
de concurs, unde sportivii romîni 
au fost invitați cu multă căldură 
de către clubul muncitorilor so
cietății de tramvaie din Viena- 
Sportivii romîni așteaptă cu încre
dere prima lor evoluție în cadrul 
campionatelor mondiale.

Vasco ile Gama învinsă la Kiev
In primul meci al turneului pe 

care-1 întreprinde în U.R.S.S., re
numita echipă de fotbal Vasco de 
Gama din Rio de Janeiro a în- 
tî'lnit echipa Dinamo Kiev. După 
un joc foarte spectaculos, fotba
liștii sovietici au repurtat o fru
moasă victorie cu scorul de 3—1.

Rubanis: 4,55 m. la prăjină!
ATENA 9 (Agerpres).— Cu pri

lejul unui concurs atletic desfă
șurat la Atena, campionul grec 
George Rubanis a doborît recor
dul european la săritura cu pră
jina, realizînd din prima încer
care performanța de 4,55 m. Ve
chiul record stabilit în luna mai 
de germanul Preussger era de 
4,52 m.

Concursul internațional 
al baschetbaliștilor feroviari

Reprezentativa masculină de 
baschet a asociației Locomotiva 
a participat zilele trecute la un 
concurs internațional organizat la 
Belgrad de Uniunea internațională 
sportivă a feroviarilor. La turneu au 
participat 12 reprezentative fero
viare și anume : Bulgaria, Austria, 
Germania Occidentală, Iugosla
via, Franța, Italia, Belgia, Po
lonia, Ungaria, Rominia, Ceha 
slovacia, ’Elveția. Baschetbaliștii 
romîni au înregistrat următoa

rele rezultate: Romînia — Unga
ria 67—56; Romînia — Polonia 
67—82; Romînia — Cehoslovacia 
44—58 și s-au clasat pe locul 7. 
Concursul a fost cîștigat de Bul
garia care a învins în finală Iu
goslavia cu 59—42.

tegoric în cea dc-a doua repriza ob- 
ținînd victoria cu scomi de 2—1,

TURUL FRANȚEI

• Etapa a* 12-a a Turului Franței, 
Cannes—Marseille (239 km.) s-a ter
minat cu victoria ciclistului france» 
Jean Stablinski, care a evadat în 
primii kilometri și a continuat cursa 
de unul singur, sosind cu un ‘avans 
de peste 10 minute. El a fost crono
metrat cu timpul de 7h. 42’52*’. După 
12’02” au sosit în ordine Friederich 
(Luxemburg), Bergeud (Franța), Fo
restier (Franța), Nencini (Italia).
• Ciclistul italian Nino de Fiîippîs 

a cîștigat cea dc-a 13-a etapă Mar
seille—Ales, a turului Franței par- 
curgînd 160 km. tn 5h 02’54”. Același 
timp a fost realizat de Stablinski 
(Franța), Darrigade (Franța), Pi ’Van 
Est (Olanda), Bauvin (Franța). Plu- 
tonul cu fruntașii clasamentului a 
sosit după 11 minute.
• Francezul Jacques Anquetil con

tinuă să dețină tricoul galben, ur
mat de Forestier (Franța) la Vtf*, 
Janssems (Belgia) la 11’02”, Picot 
(Franța) la 11*50”, Van Est (Olanda) 
la 13’58’*, Bauvin (Franța) ia 14’00’*, 
Rohrbach (Franța) ia 16*11”.


