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Noi perspective pentru sportul 
din patria noastră

Sportivii romîni pe stadioanele Moscovei
MOSCOVA 23 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Deși se atlă nu
mai de trei zile în capitala Uni
unii Sovietice, sportivii romîni au 
început să fie familiari moscovi- 
ților. Locuitorii marelui oraș și 
mai ales tineretul le fac semne 
prietenești cu mîna cînd trec în 
goana mașinilor, îi atfeaptă Ia lo
curile de antrenament, iar îndrăz
neai vinători de autografe vin 
chiar în holul hotelului pentru a-și 
completa colecțiile de semnături 
cu alte nume celebre. Și în dele
gația noastră sint destui sportivi 
a căror faimă a trecut de mult 
granițele țării. Majoritatea îi cau
tă pe Rotman, Linca. Negrea, E- 
lena Teodorescu-Leușteanu. lolan- 
da Balaș și toți, dar absolut toți 
întreabă de fotbaliști. Firesc, la 

Moscova spartul cu balonul rotund 
deține recordul simpatizanților.

RUGBIUL CI ȘTI GA... TEREN
De la primul antrenament al 

rugbiștilor noștri, tribunele stadio-
nului Krasnoe Znamia incep să fie 
tot mai populate cînd iși fac apa
riția pe teren sportivii noștri. Ex
plicabil interesul «publicului; an

trenamentele conțin în afara obiș
nuitului program de condiție fizi
că, multe momente cînd devin a- 
devărate mertiuri de (demonstra

ție. Moscovit ii amatori pasionați 
de spectacole sportive, au fost din 
prima clipă atrași de șarjele răpi-

Călduroasa primire făcută delegației R. P. R 
la Festival de către tineretul din Moscova
MOSCOVA 24 (prin telefon de 

la trimisul nostru special).
Gara Kiev din Moscova, ora 

20,40. Pe peron, o mare mulțime 
de oameni a venit astă seară în 
intimpinarea delegației tineretu
lui din Republica Populară Ro- 
mtnă la cel de al Vl-lea Festi
val. La ora anunțată, trenul cu 
tinerii delegați romîni a pătruns 

și in gară, însoțit de aplauzele 
uratele celor prezenți.

Coborând din tren, delegații 
mini au fost primiți de sute 
tineri sovietici cu brațele 'încăr

ro
de

de ale liniei de trei sferturi, de pla
cajele spectaculoase și mai ales de 
grămezile care-i distrează în mod 
copios. Rugbiștii romîni se antre
nează zilnic și se pare că dețin cn 
toții o formă excelentă, așteptiiid 
cu optimism turneul din cadrul 

Jocurilor.
De pe acum o serie de tehnici

eni sovietici asistă la antrenamente
le noastre, cer lămuriri și explicații 
pe care rugbiștii și antrenorul lor, 
Artur Vogel, le dau cu multă bu
năvoință. Studenții, de la Institu
tul de Cultură Fizică doresc să în
ființeze o echipă care să ia parte Ia 
o serie de ședințe comune de pregă
tire cu rugbiștii noștri.

Se poate afirma să sportul cu ba
lonul oval a prins la Moscova și 
că după interesantele meciuri ala 
turneului din cadrul Jocurilor va 
cunoaște o deosebită popularitate 
în rindul tinerilor sovieticL
MUZICA ȘI ANTRENAMENTE-.

■Jn fiecare dimineață autobusul 
nr. 8 pleacă din fața hotelului nos
tru în direcția Lujniki și în fieca
re dimineață, prin geamurile des
chise, răsună pe străzile Moscovei 
vesele cîntece rom’nești de muzică 
ușoară, populară, romanțe sau 
chiar bucăți de jazz. Cîntă baschet
baliștii care sub conducerea neastîm- 
pâratului Nedeff au alcătuit un cor

VALERIU CHIOSE

{Continuare in pag. 2-a)

cate de flori. S-au legat primele 
cunoștințe, primele prietenii. Pu
țin mai apoi, pe peronul gării a 
avut loc un însuflețit miting. Se
cretarul comitetului de comsomol 
al raionului Sverdlovsk, care pa
tronează delegația noastră. Iurii 
Zamîslov, a luat primul cuvintul. 
El a înfățișat 
pe care tinerii 
lovsk o simt in 
prietenilor lor
microfon s-a apropiat apoi tova
rășul Mesiațev, secretar al C.C. 
al Comsomoiului, care a urat ,J>un

bucuria deosebită 
din raionul Sverd- 
calitate de gazde a 
din Rominia. De

J O primă imagini de la un antrenament al sportivilor noștri care se 
k află in orașul Festivalului: baschetbaliștii aruncând la coș pe 
‘ „micul stadion* din marele complex sportiv de Ia Lujniki.
\ (telefoto AGERPRES)

In „Spartachiada de vară a tineretului“

Atletismul a avut mult de cîștigat
De citeva zile, culoarele pistei 

de atletism de pe stadionul Ti
neretului cunosc un scurt răgaz, 
întrecerile atletice din cadrul fi
nalelor Spartachiadei de vară 

F.M.T.D., a salutai 
romi ni in numele

International de 
Festivalului.

pe de-
Comi- 

Pregă-

partea 
a fost 
Troiin. 
UTM

venii' delegației R.PJi. in orașul 
Festivalului. Jacques Denis, secre
tar al ~ 
legații 
teiului 
tire a

Cuvintul de răspuns din 
delegației țării noastre 
rostit de tovarășul Virgil 
prim secretar al C.C. al 
Vorbitorul a mulțumit pentru căl
duroasa primire făcută solilor ti
neretului romin la Festival.

In aplauzele nesfârșite ale mul
țimii adunate pe peron, in sune
tele imnului FM.T.D. intonat de 
citeva fanfare, delegații romini au 
părăsit peronul îndreptindu-se 
spre autobusele care li așteptau 
pentru a-i transporta la cantona
mentul rezervat lor.

Inserarea cobora asupra Mos
covei. Ultimele slringeri de mină 
și autobusele s-au pus in miș
care. „La revedere, pe curând prie
teni. Ne așteaptă zilele minunate 
ale Festivalul ui". _

P ar așu tistul TEODOR TANASESCU

a obținut un rezultat superior recordului mondial
.Marți a început campionatul re

publican de parașutism, organizat 
de AVSĂP. Prima probă a zilei a 
fost cea de 600 m. cu ateriza
re la punct fix. în cadrul căreia 
cel mat bun rezuKat l-a obținut 
pacașutista Elena Suciu, munci
toare Ia fabrica de conserve Gri- 
vița-București. Ea a reușit să 
țină din două lansări media 
7.50 m. depărtare de punctul 
Performanța ei oooslâtuie un

ob- 
de 

fix. 
nou

Recenta Hotărîre a Partidului 
și Guvernului cu privire la re
organizarea mișcării de cultură 
fizică și sport in țara noastră a 
fost primită cu multă bucurie și 
de salariații întreprinderii noas
tre care, așa după cum se știe, 
acordă o deosebită importanță a- 
cestui domeniu de activitate. De
sigur că pe această linie, vor fi 
multe de făcut de acum încolo. 
In primul rînd, va trebui să ne 
îndreptăm atenția spre acel capi
tol care recomandă angrenarea 
maselor de oameni ai muncii în 

n-au fost 
panți, de 
no: Chiar

a- 
să

insă uitate de partici- 
spectatori și nici de... 
dacă sărbătoreasca at

mosferă care a caracterizat 
ceste dispute ar fi inceput 
se risipească—.furați” fiind de alte 
și alte importante evenimente spor
tive—nu ne-am fi putut îngădui să 
treacă prea multă vreme fărâ a 
reveni asupra întrecerilor atletice 
pentru că au rămas mult prea 
multe mărturii despre finalele 
„nr. 1“ ale Spartachiadei.

Și, ne-am oprit asupra între
cerilor de atletism nu întîmplă- 
tor. Oficialii au înregistrat — cu 
prilejul finalelor — rezultate mai 
mult decît îmbucurătoare. Nu ne 
referim numai la cele 10 recor
duri ale Spartachiadei care, fi
rește, își au valoarea lor, ci în 
primul rînd, la performanțele a- 
proape egale realizate de nume
roși concurenți in mai toate pro
bele. O primă constatare se refe
ră Ia probele de sprint în care — 
la finale — concurența au fost 
despărțiți doar de cîte o zecime 
de secundă in proba rezervată 
seniorilor, ciștigată de talentatul 
atlet Liviu Rossi (oraș București) 
cu 11,5 sec., performanță care 
întrece cu 3 zecimi de secundă 
recordul probei deținut de V. 
Moraru (Constanța). Același timp 
și aceeași diferență față de tre
cuta ediție a Spartachiadei au 
fost înregistrate și în proba re
zervată juniorilor în care tînărul 
Elod Kineses (in vîrstă de numai 
15 anij a dovedit că astfel de 

record feminin. La bărbați, cel mai 
bun rezultat (8,70 m. depărtare de 
punctul fix) l-a obținut parașutis- 
tul Constantin Bălănescu din Iași.

Miercuri s-a desfășurat proba 
de lansare în grup de la 1000 m. 
cu aterizare la punot fix. Pe locul 
I s-a clasat grupa formată din 
Octav Popescu, Valentin Turcanu 
și Ion Roșu, care a stab Hit 11,0G 
m. depărtare de punctul fix, bă- 
tînd vechiul record republican al 
probei cu 7 m. Un rezultat supe
rior vechiului record a obținut ș* 

sport prin cele mai atractive și 
/recreative forme. Cît privește 
sportul de performanță, acesta se 
va bucura în cadrul întreprinderii 
noastre de un și mai mare spri
jin ca pînă acum și existența 
unui club sportiv va înlesni o 
mai bună organizare și coordo
nare a muncii sportive. Așa cum 
a activat pînă acum, colectivul: 
nostru sportiv avea multe din ca
racteristicile unui club (un nu
măr mare de secții pe ramură de 
sport, o bogată activitate coru- 
petițională etc.). Cu toate aces
tea, consiliul colectivului Loco
motiva P.T.T. a întimpinat și el 
o serie de greutăți care se dato-
rau atît dualității în conducerea 
treburilor sportive cît și formelor 
greoaie de lucru ce existau în ac
tivitatea organelor și organizații
lor noastre sportive.

Ca iubitor de sport îmi exprim 
satisfacția pentru înființarea fede
rațiilor sportive care vor avea 
după părerea mea un roi major 
în dezvoltarea anumitor ramuri de 
sport și îmbunătățirea activității 
acelor sporturi care se bucură în 
prezent, la noi, de o largă popu
laritate așa cum sînt, de pildă, 
fotbalul, voieîul, baschetul, atle
tismul sau tenisul de masă

Cît privește viitorul sportului, 
in general, faptul că Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport va activa 
sub conducerea directă a Partidu
lui nostru constituie o garanție 
și totodată o nouă dovadă a gri
jii ce o acordă regimul democrat 
popular dezvoltări? mișcării nua-, 
stre sportive.

DUMITRU FODOR 
directorul Poștelor, 'Iele-, 
grafelor. Telefoanelor șl 
Radioficării Capitalei și re

giunii București

mari întreceri atletice sînt nu 
numai un prețios mijloc de popu
larizare a atletismului, ci și ua 
izvor de cadre pentru atletismul 
de performanță. Această constata
re este valabilă și în ceea ce

DAN GIRLEȘTEANU 
TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. 2 a)

CAMPIONI AI SPARTACHIADEI 
DE VARA

Rindul de sus: KEUF SEIT OMSK 
(Constanța) — trintă, cate-oria 63 

Și HORIA POP (Hunedoara) — 
săritura în înălțime Juniori.
Rindul de jos: GEORGETA PALAOE 

(Oraș București) — IN m. plat seni
oare și RENATA RESCH (Timișoara) 
— săritura In înălțime junioare.

(văzu ți de NEAGU)

grupa Teodor Tănăsescu, Nicolae 
Velicu și Ștefan Badioc.

O PERFORMANTA EXCEPȚIO
NALA A REALIZAT PARASUTIS- 
TUL TEODOR TANASESCU. IN 
CELE DOUA SALTURI EL A 
STABILIT MEDIA DE 1.625 m. 
DEPĂRTARE DE PUNCT F’X. 
REZULTAT SUPERIOR RECOR
DULUI MONDIAL AL PROBEI 
CU 26.95 cm. DEȚINUT DE IU
GOSLAVUL DANiLO DAMUANO- 
VIC.



Turneul de lupte libere de la Opatija, 
un concurs cu... peripețiia ■

în 

surp*riză de mari proporții. Luptă
torii formației gazdă deși nu au 
depășit o valoare medie, au reu
șit totuși (datorită în special 
capriciilor sorților și, ce-i drept, 
unui plus de .voințăJ să cuce
rească punctele necesare victoriei. 
Oamenii de bază ai formației

Victoria echipei Iugoslaviei 
,Cupa Jadran“ a constituit

s-au
Cu

Finalele concursurilor
sportive pe Armată

Orașul Stalin (Prin telefon). Pe 
stadionul Tractorul și pe alte ba
ze sportive din localitate s-au des
fășurat — timp de o săptămînă — 
întrecerile finale ale concursurilor 
pe țară ale 
din diferite 
întrecut la 
înot, fotbal, 
tocros.

Concursurile a.u fost viu disputa
te și în majoritatea probelor s-au 
obținut rezultate valoroase. Cu a- 
cest prilej merită a fi notat că la 
atlet'sm s-au înregistrat 7 noi re
corduri ne armată. Și anu 

«strul
ciu

militarilor. Sportivii 
unități militare s-au 
atletism, gimnastică, 
handbal, volei și mo

ma- 
I sportului Dumitru Tîlrna- 
a stabilit următoarele 3 noi 

recorduri: 800 m în l:57”6/10: 
1.500 m în 4:06“8/10; 5.000 m în 
15:2. ”6'10. I. Ghergheli a aler
gat 100 m. în 11 sec. 2/10, iar 
200 m. în 23 sec. 1^). Șt. Marica 
a parcurs 400 m. în 51 sec. 8/10a parcurs 400 m. în 51 sec. 
îar în clipa cînd Ion Enea a ter
minat de străbătut 10.000 m. 
nometrele marcau 35'04”4/10. 
rită a fi notat și noul record al 
natației: 200 m bras, stabilit de 
V. Pascal: 3’15”6/10.

Concursurile finale s-au înche
iat cu o irumoasă festivitate în 
cadrul căreia tovarășul general co
lonei Iacob Teclu, luînd cuvîntul, 
a felicitat. în numele Ministrului 
Forțelor A-mate. pe participanți 
subliniind că aceste întreceri au 
constituit un minunat prilej de ve
rificare a pregătirii fizice și a 
măiestriei sportive a militarilor.

cro-
Me-

Atletismul a avut 
mult de cîștigat

(Urmare din pag. 1) 

privește elementul feminin. Dar, 
nu numai specialiștii probelor de 
sprint au motive să fie mulțumiți 
de descoperirile făcute. Surprize 
din cele mai plăcute le-au oferit 
și probele de sărituri. Performan
țe ca cele realizate de Margareta 
Miliadis (Galați): 4,77 m. la lun
gime junioare, Gh. Lepăduș (Hu-

Aurelia Pîrlea (Bucureșlf) 
senioare, 

1,63 m.
—• Al.

1,74 m. vor- 
_ _ de la sine despre larga

raspîndire a elementelor talenta
te în atletism în fiecare regiune 
a tarii. Dintre celelalte rezultate 
remarcabile amintim ce! realizat 
de Mariana Ticu la aruncareai 
greutății senioare (9,58 m.) ca 
Și cel al Angelei Marinescu (oraș 
București): 9,26 m. — la aceeași 
probă.

Iată dar, că atletismul a avut 
-de ?* cu Prilejul

J!1 i a Spartachiadei de 
uităm că acestor 
trebuie adăugate

nedoara): 6,36 m. la lungime se
niori, ?—” ‘ —
5,05 m. la lungime 
Horia Pop (Hunedoara): 
—_ înălțime juniori sau de 
Bîjeu (Craiova): 
besc

(Viskov, Horvath, Simic) 
comportat sub valoarea lor. 
mult interes a fost așteptată e- 
vohiția naționalei Suediei. In pri
mul rînd este de relevat faptul 
că selecționerii suedezi au renun
țat la marile lor vedete și au ali
niat echipa de speranțe. Și bine 
au făcut: 
Nystroem, 
elemente 
pregătirea 
luptători suedezi se 
dința spre o luptă 
trarie politicii duse 
mult de specialiștii 
mația Ungariei nu 
tat figura de anul trecut. E drept 
că a fost aliniată o cu totul altă 
echipă, care avea ca puncte „tari" 
pe Istvan Baranya și Miklos Szil- 
vassy. Amândoi însă au fost um
bra cunoscuțitor luptători. Ba
ranya avea cauze obiective și a- 
nume o serioasă indispoziție care 
l-a silit să abandoneze după pri
mul meci. Și ceilalți luptători 
maghiari nu au reușit decît în 
mică măsură să ne amintească 
de clasa ridicată cu care ne-au 
obișnuit marii lor colegi de sport. 
Ceea ce ne-a impresionat însă 
la acești sportiyi a fost dîrzenia 
caracteristică cu care au concurat 
și de la care pot lua exemplu 
și sportivii noștri. Polonia și Ce
hoslovacia au trimis cele mai 
bune formații și ele în linii mari 
s-au comportat onorabil, la va
loarea cunoscută. Foarte puternică 
a fost echipa Turciei (pe care 
antrenorul turc ne-a recomandat-o 
ca fiind 
această 
luptători 
Egribas
Melbourne), Boke Bekir (eviden
țiat la Cupa Mondială) ș.a 
Luptătorii turci sînt foarte bine 
pregătiți din punct 
zic și au o forță
O DESFĂȘURARE

Turneul de lupte 
vut amploarea celui de 
clasice. Se știa că lupta pentru 
primul loc în clasamentul gene
ral se va da între 
gariei și Turciei, 
așa s-au petrecut 
nu chiar atît de 
rece concursul a avut o desfășu
rare foarte agitată, cu unele as
pecte neplăcute provocate de unii 
dintre conducătorii echipei turce. 
Este de subliniat faptul că in 
primul tur majoritatea luptători
lor turci au fost învinși în mod 
surprinzător. Astfel, perspectivele 
de a cîștiga trofeul se prezentau 
destul de întunecate pentru for
mația Turciei, care pornise mare 
favorită. O decizie neconformă cu 
realitatea a constituit picătura 
care a dus Ia revărsa.?! paha
rului plin cu nemulțumiri al în
tregii delegații turce. Și atunci, 
în grabă, președintele federației 
turce și-a retras formația din 
concurs. Din păcate, poziția aces-

Magnusson, Bertil
Hans Antonsson sînt 

cu mare viitor. In 
și evoluția tinerilor 

vădește ten- 
activă, con- 
pînă nu de 

suedezi. For- 
a mai reedi-

formația secundă). In 
formație au concurat 
de mare valoare ca 

(locul III la J.O. de la

de vedere fi- 
deosebită.
AGITATA !
libere nu a a- 

lupte

formațiile Un- 
Și intr-adevăr 
lucrurile. Dar 
simplu, deoa-

tuia a fost sprijinită de D. V. 
Emre vicepreședinte F. I. L. A. 
Supărarea a ținut pînă a doua 
zi cînd . — după cîntarul oficial - 
— echipa turcă a fost reprimită! 
în concurs. Interesant este fap-/ 
tul că conducătorii echipei ma-l 
ghiare au fost primii care au a-r 
doptat o atitudine conciliantă Ț 
față de gestul luptătorilor turci./ 
Se pare că — dată fiind seriaj 
de infringed a sportivilor turcii 
în primul tur •— luptătorii mi-) 
ghiari se și socoteau Învingă-C 
tori și cu... trofeul în valiză. DarS 
socoteala de acasă... Și iată căi 
o surprinzătoare revenire a luptă-/ 
torilor turci le-a adus acestoral 
o meritată victorie, pe măsura/ 
valorii lor. Pentru că, fără îndo-1 
ială,’aceștia au dominat concursul/ 
prin pregătirea specifică, forță,\ 
dîrzenie în luptă. Lucruri noi in( 
acest concurs însă nu s-au văzut.) 
Acțiuni din picioare au fost foarte, 
puține, în special prinderea unui) 
picior și aducerea la parter. Def 
jos a fost utilizată mai ales/ 
cheia la un picior. S

In
și maghiari 
unele individualități 
Kuczinsky, Sosnowski
Ballo (R.P.R.); Bertil Antonsson ✓ 
celebrul luptător suedez, a cîști l 
gat fără a străluci. /

Și acum cîteva cuvinte desorej 
luptătorii romîni. Noi am alini-itf 
o ...jumătate de formație. Preten-) 
ții prea mari în această întrecerea 
nu aveam. Era insă necesar „ro-J 
dajul" internațional pentru sportiviiț 
noștri. Isprava Iui Ballo este însă; 
foarte bună, cu atît mai bună’ 
cu cît a învins de o manieră* 
netă pe linul din cei mai bunii 
luptători turci. Dar lui Ballo îii 
trebuie încă o serioasă pregătire' 
tehnică și chiar fizică. Acestea^ 
adăugate la uriașa lui forță, pot 
face din el un candidat cu marii 
șanse la unul din primele locuri 
în ierarhia mondială. Ceilalți) 
luptători romîni (Mureșan, Baciu 
Marton) s-au comporiat slab, mail 
slab chiar decît ne așteptam. In< 
această privință antrenorii s-au’ 
orientat greșit și s-au lăsat „îu-ț 
rați“ de unele performanțe mul-' 
țumitoare ale lui Mureșan și^ 

Aceștia însă nu s-au 
slab pregătiți,!

mai reeditat comportarea
Este cazul ca'

se „pună piciorul în prag'

afara concurenților turci 
s-au mai evidențiat1 

ca Jan 
(Polonia),

ca

întreceri

MOSCOI/A

Floreta fete este in centrul întrece rilor de scrimă. Trăgătoarele so
vietice. campioane mondiale, maghiare și poloneze (reprezentat aici 

de valoroasele floretiste M. Elek și Julitho), pornesc cu prima șansă 
alături de trăgătoarele noastre și, poate, de cele ale Franței

★ * ---------------------

Concursurile de scrimă de la Moscova

Campionat al lumii 
in... miniatură sau veritabile 

mondiale?
își vor respecta scrknerii france

zi promisiunea? Vor apare italie
nii cel puțin în întrecerile indivi
duale? Iată două întrebări al că
ror răspuns întîrzie, dată fiind... 
„libertatea" de care se bucură spor
tivii celor două țări ale Europei 
occidentale (de reținut că Federa
țiile de scrimă ale Franței și Italiei 
s-au pregătit pentru întrecerile de 
la Moscova, dar cîrmuitcrii 
două 
orice 
vik>r

In
la ora actuală, concursurile 
scrimă din cadrul Jocurilor 
tenești de l.a Moscova depășesc 
net valoarea primei ediții a aces
tor competiții (Varșovia 1955).

. Ele, prilejuiesc chiar un campio- 
1 nat’mondial... în miniatură. Aceas- 

: ’ ta pentru că în mod sigur vor fi 
prezente formațiile campioane 
mondiale Ia floretă fete (U.R.S.S.) 
și la sabie (R.P.U.), precum și mul
ți dintre cei care la Melbourne au

celor 
state caută să împiedice prin 
mijloace participarea aporii
lor!).
orice caz cu prezenta certă 

de 
prie-Marton. Aceștia 

„văzut": fricoși, 
n-au 
lor din Polonia.
să 
și să se treacă la politica cea' 
mai justă: promovarea cu curaj 
a tineretului ridicat în pregătire 
specifică. Era mai indicat să fie 
selecționat — de pildă — luliu 
Pintea (20 ani) un real talent,^'uP*aJ pentru medaliile ^olimpice 
decît I. Mureșan și Gh.
(trecuți de 30 ani), care 
au perspective. De altfel 
este și concluzia la care au a- 
juns acum antrenorii noștri !

ION ȘEINESCU

NOUA COMPETIȚIE CICLISTA: 
„CIRCUITUL REGIUNII PLOEȘTI’*

Iar dacă francezii vor p'.eca totuși 
de la Paris spre Moscova la 25 iu-

de la t
Olub 

cova 
una d 
preced 
five: t
pentru 
volei

• A 
rilor d 
țat că 
un
lui coi 
de ani 
Intern 
nes, 
rației,
la Mo 
ale î 
primi, 
și trot 
oferite 
de ba
a Uni

• D 
poi de 
letale 
ci pant

acest cvartet, nu vom mai avea 
îndoieli.

La floretă fete două din... „pri
madonele" obișnuite absentează de 
această dată: Olga Orban, și Ele
na Samșudeanu. Nu trebuie uitat 
însă că ceea ce echipa nu a reu
șit cu ele în două rînditri (victo

rie asupra Austriei) a obținut for
mația în actuala compunere: Ma
ria Vlcol, Eoaterina Orb, Gliche- 
ria Ștefănescu și Eugenia Tărăn- 
goiu. la care acum se adaugă și 
Cecilia Neagu. Nu încape îndoială 
că în această probă contăm 
tre favorite. Iar campioanele 
di.ale au de ce se teme!

La sabie, desigur, este 
înfruntăm pe cele trei 
la J.O-, în ordine: R.P. 
R.P. Polonă și U.R.S.S.
însă de loc exclus ca: Pelmtiș, Bar- 

toș, Mustață și Istrate să impună 
un alt clasament.

Aceasta pentru concursurile pe 
echipe unde păstrăm un plus de 
forță față de întrecerile individua
le în care rutina liecărui om (ru
tină care de regulă lipsește tineri
lor noștri) are de spus un cuvînt 
hotărîtor. Dar nici aici nu este ca
zul să fim pesimiști. Tinerii vor 
dovedi că merită încrederea ce li 
s-a acordat. —

prin-
mon-

greu.

i
u

fost 
au 
RIA 
Egipt,
RIA E 
Ungar 
C: Fn 
lui ( 
Finlan 
U.R.S 
in tu
de ase 
A: / 
U.R.S. 
Chinez

mai 
medaliate

Ungară,
Nu este

acestei ediții 
vară. Să nu 
performanțe _____ __ _
cele obținute și în etapele "ante
rioare și în special cele din 
etapa regională, unele dintre ele 
fiind chiar superioare celor 
din finale. Importantă este însă 
nu simpla înregistrare a acestor 
rezultate ci perspectivele pe care 
ele le deschid atletismului atît în 
ceea ce privește dezvoltarea sa 
pe baze de masă cît și în pri
vința cadrelor de valoare medie 
care s-au dovedit destul de nu
meroase în rindurile participan- 
ți lor.

Concurenții și-au spus, în tl- 
sale, cuvîntul. Este acum rîndtil 
antrenorilor și al comisiilor re
gionale de atletism să se ocupe 
de antrenarea acestora în secțiile 
de atletism, de îndrumarea lor 
de către cadre tehnice bine pre 
gătite, de crearea unor condiții 
ootm? pentru dezvoltarea calită- 
t' zice dovedite cu prisosință 
in această ma-e competiție.

Și. atunci, atletismul nostru 
’a avea și mai mult de cîștigat.

special cele din

CUPA PĂCII LA TENIS
Astăzi încep la Arad primele jocuri 

din cadrul tradiționalei competiții 
dotată cu Cupa Păcii. La cele cinci 
pro tie ale întrecerilor participă cei 
mai byni jucători provinciali, pre
cum și tenismeni cunoscuți din Ca
pitală ca Hakosi, Anghelescu Tur- 
deanu. Slapciu, D. Viziru, surorile 
Roșianu. Intîlnirile se vor termina 
duminică.
INTILNIRI INTERNAȚIONALE DE 
BOX LA PLOEȘTI ȘI CONSTANȚA

Intrucît boierii asociației Traktor 
din IR. D. Germană care urmau să 
sosească în Capitală în ziua de 23 
iulie și-au amînat sosirea cu o zi 
(24 Iulie), meciurile dintre boxerii 
germani și reprezentativa asociației 
Voința se vor disputa după urmă
torul program: - • —
la Ploești șl 
Constanța.

SE CUNOSC
PIONATULUI

sîmbătă 27 iulie — 
marți 30 iulie —- la

FINALISTELE CAM- 
DE CALIFICARE LA 
VOLEI

• Pentru finalele campionatului
de calificare în categoria A la vo
lei s-au clasat următoarele echipe: 
MASCULIN: Locomotiva Craiova,
DinMno Tg. Mureș, Flamura roșie 
București, Voința Bacău; FEMININ: 
Știința Tîrgoviște, Știința Timișoara, 
Știința Iași și Recolta Miercurea 
Cioc.

Finalele la băieți și la fete se vor 
disputa între r 1—4 august la ‘ Tîr
goviște (turul) și 16—1« august ia 
Miercurea Ciuc (returul), urmînd ca 
primele doină' echipe să participe 1« 
campionatul republicați pe arsul 
1957—58.
• La 20 iulie s-a deschis la Piatra 

Neamț tabăra de tine'ret pentru 
băieți și fete care se vor pregăti sub 
supravegherea antrenorilor Tănase 
Tănase, Dumitru Medianu, N. Tăr- 
chilă și N. Schreiber pînă la 13 
august.

Mart on 
nu mai/ jje cu Netter (finalist în Austra- 
aceasta/ |ia), Renee Garilhe /medalia de

V bronz la J. O ) și ceilalți 14 sori- 
/ meri anunțați, iar italieni vor fi 
t reprezentați de Edoardo Mangia- 
( rotti și 
) scrimeri 
1 goric că
• brie de 

v Moscova 
cită.

A Scrimerif romîni au inaugurat 
I seria sosirilor la Moscova și chiar 
ra... senzațiilor. Echipele noastre 
k complete pe trei probe (floretă bă- 
C ieți și fete și sabie, pentru că )a 
/ spadă nu participăm) sînt mult 
) schimbate iată de cele aliniate la 
^Varșovia și chiar diferite față de 

așteptările gazdelor. Lipsesc Olga 
Orban, Tudor Hie, Ștefan Tapala- 
gă ș-a. pe care scrimeriî sovietici 
i-au îritîlnit în acest an la Leip- 

lungă etapă a competiției (204 km.)\zig fără să reușească să-i învingă, 
pe ruta Galați-Brâiîa-Buzău-Ploeștl. ' , . , , . , . fră„ătoriUltima etapă Se va disputa la 4 au- ' Locul lor a ÎOSt luat de trăgători 
gust pe un traseu foarte dificH^ care ț țjnerj, maj puțin experimentați 

> formă 
t mai bună ta ora ac

tuală și, mai ales, cu perspective 
;i care-i determină să nu pre

cupețească nici un efort pentru a 
se impune. Echipa masculină 
floretă — Mureșanu, Csipler, 

totalizează 
de ani, atît cît aveau pînă de

I rînd doi dintre componenții forma- 
l ției noastre la un loc. Dar fiindcă 
> diferența de vîrstă nu implică di- 
? rect și pe cea de valoare, putem 

aștepta de la „mezinii" noștri cel 
puțin tot atît cît Speram de la cei- 

asociația * lalți. Peste doi ani. insistînd pe

La 31 iulie se va da startul din 
Ploești într-o nouă competiție ci- 
clistă: circuitul regiunii Ploești. La 
această întrecere vor lua parte mulți 
dintre cei mai buni rutieri^ repre
zentând. “ ‘ ’ r
alte formații cu reputație 
clismul nostru. 
peste 600 km. 
4 etape. La 31 
străbate ruta 
cu Sărat (103 
va da startul 
traseul Rm, 
lăți (156 km.),
vor avea o zi de odihnă (2 august). - 
La 3 august se va desfășura cea mai 
J ~ ■••• • ---- -
pe ruta Galați-Brăila-Buzău-Ploești. 
Ultima etapă Se va disputa ia 4 au-

C C.A., Dinamo, Energia șl

Circuitul va măsura 
și va Ii împărțit în 
Iulie participanții vor 

Ploești-Buzău-Rîmni- 
km) La 1 august se 
în * etapa a ir-a pe 

Sărat-Buzău-Brăila-Ga- 
La Galați cicliștii .

de încă cîțiva renumiți 
peninsulari, atunci cate- 
,.mondialele" din septem- 
la Paris vor avea la 
o avanpremieră străhv- RENATO ILIESCU

§

V

Sportivii romîni
(Urmare din pag. 1)

face

îi va purta pe cicliști de la Ploești » . A
prin Sinaia-Fttrnica la Predeal și ț* poate, în orice caz intr-0 
apoi din nou la Ploești (186 km.). ( spoJ.tiVă mult
„CUPA ORAȘULUI CLUJ“ LA TIR > 1

Pe poligoanele „Ianoș Herbak“ și
„Victor Babeș“ din Cluj se va 
fășura în zilele de 26, 27 și 28 iulie J ‘ & 
un important concurs de tir orga- k 
nizat de comitetul orășenesc C.F.S. I 
Cluj. Cupa care va fi oferită celor f 
mai buni trăgători va strînge la 1 
startul probelor de armă liberă caSi-j 
bru redus, armă sport, pistol liber șil lahy, Poemaî'U — 
pistol viteză pe mulți dintre spor-^ 
tivii de valoare ai acestei discipline, k 
La concurs vor lua parte reprezen- j 
tanți ai orașelor Cluj. București, 9 
Orașul Stalin, Timișoara, Tg. Mureș,! 
Petroșani, iași etc. f

TENTATIVA DE RECORD LA >
ATLETISM 1

Duminică du,pă amiază la ora 18 v 
avea loc pe Stadionul Tineretului „ 
din Capitală o tentativă de recordy 
pe pista la 25 km., 30 km. și 2 ore. 5 
Vor participa atleți din i___
, .Rec ol ta4’ și din alte asociații. >•

de 
Zi-
75

cu-

foarte apreciat. Răducanu 
concurență lui Mala ga mba (caire a 
cules ropote de aplauze la Mosco
va și acum își continuă cu succes 
turneul la Leningrad) bătînd un 
ritm îndrăcit pe carcasa mașinii.

Dar cînd intrăm pe poarta mare
lui complex, toți devin cuminți și 
ascultători, antrenîndu-se cu trage
re de inimă ș*i sîrguință. Băieții 
sînt într-o excelentă dispoziție de 
joc, fetele își pun la punct ulti
mele pregătiri și fac promisiuni 
pentru o cît mai frumoasă com
portare. Acum cînd participarea e- 
chipei masculine a Braziliei este 
aproape certă, loți sînt unanimi 
de părere că turneul va fi mai 
tare decît cel al campionatelor eu
ropene de la Sofia.

SENZAȚIONAL... JURII STEPA
NOV 2.20 m. LA ANTRENAMENT!

Primul drum al lui Ion Șofer 
Ia Moscova a fost la stadionul Di
namo, la concursul desfășurat acolo 
în cadrul campionatului moscovit 
Nc-a interesat părerea sa despre 
cele văzute și am aflat cu acest 
prilej o serie de lucruri foarte in

teiesai 
proape 
s a inc 
karov ! 
Sitkin 
pionulu 
trebui 
kin a 
>nălțar< 
ne Sot 
tr-un s 
Kațkar

In ti 
re seni 
se pare 
pa nov 
imposil 
riijor f 
altul*.

Palp 
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prăjini 
bai fi 
rat i nd 
atunci 
ka Mo: 
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el a r 
că Lav 
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trebuit

„Au



$1

fie-

C. V.

oanele Moscovei

Șl CEVA

de 
pentru 30

Chineze: Țsai i su, 4
prăjină și Ma si an sun, 
la săritura in înălțime.

LITE SERIILE LA BASCHET. VOLEI 
SA

telefon

., spu- 
cut în- 
schimb 
i".
• ștî-

ingrad: 
nt Ste- 
„ Deloc 
ea K- 

nască

POLO PE APA • O 
R. P.
Co-

la băieți,

.E NOUTĂȚI IN 
ILE SPORTIVE DE

in Mos- 
mineață 
ați care 
or Spor- 
grupelor 
pbaschet.

întrece- 
a anun- 
ya avea 
așurarea 
a a 25 
federației 
W. Jo

ii Fede- 
posească 
ngătoare 
Ihet vor 
pișnuite, 
[jubiliare 
fațională 

baschet

>piat a- 
flau bi- 
■ parti- 
baschet.

celor 
rezul-

line a:i 
<i, care 

?ie: SE-
Belgi
a. SE- 
omînia,
SERIA 
orașu- 

oreeană. 
Chineză. 
înscrise 
concura
SERIA 
Franța, 

R.P.

DELEGAȚIE A SPORTIVILOR
RIA C: Cehoslovacia, R.P.D. 
reeană, Finlanda, Rominia.

Primele două clasate în 
cafe serie, atît la turneul mascu
lin cit și la cel feminin, își vor 
disputa apoi turneul final pentru 
locurile 1—6, iar celelalte clasate 
turneul pentru următoarele locuri. 
In prima etapă a turneului 
baschet, programată 
iulie, echipele noastre au drept 
adversari: Ungaria la băieți,
Cehoslovacia la fete.

• La turneul mascuiin de volei 
vor lua parte 15 echipe, împăr
țite în următoarele serii: SERIA 
A: Rominia, R.P.D. Coreeană. 
Franța, Finlanda, Belgia. SERIA 
B; Austria, Bulgaria. U.R.S.S., 
R. P. Chineză, Egipt. SERIA C: 
Italia, R. P. Mongolă, Polonia, 
Cehoslovacia, Japonia, Albania.

La fete: SERIA A: Austria, 
Bulgaria, UJi.S.S. SERIA B: Ro- 
mînia. Cehoslovacia. R.P.D. Co
reeană. SERIA C: Polonia. R. P. 
Chineză, R. D. Germană. La vo
lei turneele finale se vor desfă
șura după aceleași norme oa la 
baschet.
—

Programul turului campionatului categoriei B 
seria I

LEGĂTURĂ
LA MOSCOVA j

ETAPA I 25 AUGUST 1957

• Locomotiva Cluj — 
Energia 

. Energia 
s Energia 
f Recoita 
1 Energia 
/Energia

VALOROA-

Energia Baia Mare
Energia Reșița
Energia Cimpia Turzii

" î — Progresul

Lupeni —
Mediaș —
Uz. Tr. Orașul Stalin

Reghin — Știința Cluj
Arad — Locomotiva Timișoara 
Hunedoara — Locomotiva Arad

Sibiu

Știința Cluj — Energia Mediaș
Recolta Reghin — Energia Arad
Progresul Sibiu — Locomotiva Cluj
Energia Hunedoara — Energia Lupeni
Energia Reșița — Energia Uz. Tr. Or. Stalin

ETAPA A VIII-A, 13 OCTOMBRIE 1957

Recolta Reghin — Progresul Sibiu
Energia Arad — Energia Cîmpia Turzii 
Locomotiva Timișoara — Energia Hunedoara 
Știința Cluj — Locomotiva Arad
Energia Mediaș — Locomotiva Cluj
Energia Baia Mare — Energia Reșița
Energia Uz. Tr. Or. Stalin — Energia Lupeni

. ETAPA A II-A, 1 SEPTEMBRIE 1957
UNGARE S

• Cele 8 echipe participante la ^nergia Baia Mare - Energia Mediaș 
eomnetifi» rlc rm’o ne «na vor/EnerSla Re$*ta ~ Energia Arad dispui dir^t Sn turneu pentru jEnergia Cîmpia Turzii - Recolta Reghin 

pefe"înscrie sint ‘m Ordine tâ-Știința C.uj - Energia Lupeni.
bioului de desfășurare, următoa-(ILoco'"°‘.,va .T,m.1?oar? ~ Energia Uz. Tr. Or. Stalm 
rele: Cehoslovacia. R. D. Germană, Arad - Locomotna Cluj
Ungaria, Belgia, UJR.S.S., Anglia. 
Scoția, Egipt.

^Fnerffia Marți a sosit la Moscova de- /Ener|ia 
legația sportiva a R. P. Ungare 
condusă de Hegyi Gyula. T 
tivii i 
întrecerile a 
prevăzute în programul Jocurilor. 
Din delegație fac parte sportivi 
renumiți ca: atieții Rozsavolgyi. I ETAPA A IV A, 15 SEPTEMBRIE 1957 
J. Kovacs. Klics, Jharos, Csermak, 1 
Szentgalyi. Goldovany, Foldessy, <Energia Reșița — Recolta Reghin 
Aranka Kazi, jucătorii de tenis .Energia Cînyiia Turzii — Energia Hunedoara 
de masă Berezik, Gyetvai, Foldy, ^Progresul Sibiu — Energia Arad 
Eva Koczian. Livia Mossoczy. (Știința Cluj Energia Uz. Tr. Or. Stalin 
- •• t _ l »• L- r"Locomotiva Timișoara — Locomotiva Cluimotatom Tumpek, ^-/Locomofiva Arad - Energia Mediaș J
mericzky Maria, baschetba.ișwi < Energia Baia Mare — Energia Lupeni 
Greminger, Zsiros, scrimerii Fii-/ 
lop, Gyuricza, Maria Elek, Rejtd, / 
Bakthazar, Karpati. și alții. JEnergia Mediaș - Locomotiva Timișoara

^Energia Uz. Tr. Or. Stalin — Energia Cîmpia Turzii 
.Recolta Reghin — Energia Baia Mare 
(Energia Arad — Locomotiva Arad 
\Energia Hunedoara — Energia Reșița 
(Locomotiva Cluj — Știința Cluj 
(Energia Lupeni — Progresul Sibiu

ETAPA A III-A, 8 SEPTEMBRIE 1957

Lupeni — Energia Cimpia Turzii 
Mediaș — Progresul Sibiu

ngar Energia Uz. Tr. Or. Stalin — Locomotiva Arad 
.. . — i Recolta Reghin — Locomotiva Timișoaramaghiari vor lua parte la (Energi ' — “

erile a 13 ramuri sportive 'Enertri

I
jia

Energia
Locomotiva Cluj — Energia Reșița

Arad — Știința Cluj
Hunedoara — Energia Baia Mare

ETAPA A V-A. 22 SEPTEMBRIE 1957

ETAPA A 1X-A, 20 OCTOMBRIE

Progresul Sibiu — Locomotiva Arad
Energia Arad — Energia Mediaș 
Locomotiva Timișoara — Energia Reșița 
Energia Hunedoara — Știința Cluj 
Locomotiva Cluj — Energia Uz. Tr. Or. 
Energia Cîmpia Turzii — Energia Baia 
Energia Lupeni — Recolta Reghin

ETAPA A X-A, 27 OCTOMBRIE

1957

Stalin
Mare

1957

Energia Hunedoara — Energia Uz. Tr.
Energia Mediaș — Recolta Reghin
Locomotiva Cluj — Energia Arad
Energia Baia Mare — Locomotiva Timișoara
Locomotiva Arad — Energia Lupeni
Energia Reșița — Progresul Sibiu
Energia Cîmpia Turzii — Știința Cluj

Or. Stal»

ETAPA A XI-A. 3 NOIEMBRIE 1957

Știința Cluj — Energia Baia Mare
Energia Reșița — Energia Mediaș
Recolta Reghin — Energia Hunedoara 
Locomotiva Arad — Energia Cîmpia Turzii
Energia Uz. Tr. Or. Stalin — Energia Arad 
Progresul Sibiu — Locomotiva Timișoara
Energia Lupeni — Locomotiva Cluj

Gimnastica, un „cap de afiș'* 
în programul Jocurilor ETAPA A VI-A, 29 SEPTEMBRIE 1957

ETAPA A Xll-A, 10 NOIEMBRIE 1957

București-Zagreb-Moscova— Cupa 
Europei — Gimnestcada — Jocu
rile sportive ale tineretului... Din 
lună în lună gimnastica ocupă 
printr-o competiție de mare anver
gură atenția amatorilor de sport 
din lumea întreagă. Nici nu a în
cetat încă bine ecoul „Cupei Eu
ropei" la gimnastica feminină or-

n la Moscova excelentul rezultat din 
,Cupa Europei"?

îndea- 
care 

1. Kaș- 
; 3. 
cam-

adlonul 
lor cu 
Cerno- 
m. bO, 
. Tot

al său 
ncurs, 

5.000 m 
seama 
călăto- 

înireru- 
ltatul

Soter,

aleargă relaxat, ușor, elastic. Are 
un sprint final excelent și știe să 
conducă tactic o cursă. Așa cum 
i-am văzut eu îl creditez cu perfor
manțe sub 14 minute. In orice caz 
în cursa de 5.000 m. din cadrul 
Jocurilor atletul australian va avea 
de spus un cuvînt greu".

Nu pot trece cu vederea faptul 
că tinerii atleți chinezi au reușit și 
ei aci, în orașul Jocurilor, perfor
manțe care constituie noi recorduri 
ale R. P.
m. 25 la 
1 m. 96,

DESPRE HALTEROFILI
i

Cu foarte multă atenție urmă
rește „greul" nostru S. Cazan so
sirea diTeritetor delegații. Lucrul 
este explicabil: vrea să cunoască 
cu o clipă mai devreme pe viitorii 
săi adversari. Deocamdată listele de 
înscriere i-au dezvăluit într-o mă
sură... secretul. Ken Mc. Donald 
(Australia). Măkkinen (Finlanda), 
Bîalas (Polonia), Veselinov (Bul
garia) și bineînțeles remrmiții 
„grei" Medvedev și Novikov (U- 
niunea Sovietică) sînt pe lista ce
lor anunțați. Sînt vechi cunoșțințe 
și noi...adversari.

, /Energia Uz. Tr. Or. Stalin — Recolta Reghin 
ganizata in Capitala țarii noastre A Locomotiva Timișoara — Locomotiva Arad 
și Zagrebul a și găzduit o noua TEnergia Arad — Energia Hunedoara 
manifestație grandioasa de gim- (Locomotiva Cluj — Energia Cîmpia Turzii 
nastică cu o participare de mii lE ja R jț _ știința Q . 
de concurenți și concurente reu- k_ . „ . I ......
niți în ansamblurile a peste 15/EnerSla Baia Mare — Progresul Sibiu 
țări. Iar acum urmează Jocurile ^Energia Lupeni — Energia Mediaș 
Tineretului ale căror 
masculine vor reedita, 
doială. un campionat 
(prezența gimnaștilor 
japonezi asigură o 
între primii șase clasați la J.O.) 
și ale căror întreceri feminine 
vor ocaziona o nouă „Cupă a 
Europei" (primele zece clasate 
la București concurează și la Mos- ( 
cova).

Abundența și amploarea ulti
melor concursuri internaționale au 
stimulat și lucrările celui de 
al 36-lea Co-ngres al Federației 
internaționale de gimnastică. Zeci i 
de probleme ale gimnasticii au 
fost luate în discuție și rezol
vate operativ, iar fiecare dele
gație a prezentat propuneri me
nite să completeze t ’ 1 ’ 
pornite din însăși inițiativa con
ducătorilor F.I.G...

Spicuind deocamdată prin no
ianul de hotărîri (vom reveni pe 
larg, cu amănunte, în expunerea 
acestor importante decizii) aflăm: 
a. organizarea ( 
mondiale pentru tineret; b. crea
rea unei grupe secunde (B) în 
cadrul campionatelor 1----------
feminine cu 
țiilor care nu s-au clasat cu 
chipe complete în primele 
locuri ale campionatului prece
dent; c. eliminarea temporară a 
ansamblului din programul mări
lor competiții feminine (se _ 
reveni atunci cînd posibilitățile

concursuri
fără în-
mondial

sovietici și \Energia Cîmpia Turzii — Locomotiva Timișoara 
dispută( Locomotiva Arad — Energia Baia Mare

ETAPA A VII-A, 6 OCTOMBRIE 1957

FOTBAL I-
( PARTICIPARE ONORIFICA!?.' 

Ați observat desigur că în 
-primele etape ale „Cupei R.P.R." 
ediția 1957, destul de multe me- 

jciuri nu s-au disputat pentru că una 
dintre echipe nu s-a prezentat Ja 

proiectele J joc și — normal — victoria a re- 
1 venit prin forfait echipei prezen

te pe teren. Lucrul, după cum vă 
închipuiți, a produs perturbări 
în programul competiției și ne
mulțumiri în rîndul spectatorilor 

____ z _____ care în loc să vadă meciul anun- 
campionatelor î țat asistau la cine știe ce par- 

z tidă organizată în pripă. De a 
'ceea comisia centrală a hotărîtsă 

mondiale laplice prevederile regulamentului și 
participarea federa- f să suspende o serie de colective 

e- leare nu au înțeles să respecte 
10 / condițiile regulamentare și care 

nu s-au prezentat la unele din 
jocurile programate fără a justi
fica cu motive temeinice această 

va, (lipsă.
,"i5 Astfel, se suspendă pe cîte 4 

de pregătire vor fi mai uniforme (etape din campionatul 
la diversele federații); d. recu
noașterea ca membră F.I.G. a fe
derației de gimnastică din R.D.G.; 
e. instituirea insignei internațio
nale pentru gimnaștii și gimnas
tele care au obținut la mondiale 
sau la J.O. 90 la sută din punc
tajul posibil (propunere venită 
din partea delegației noastre), 
etc., etc.

. 1 1957 —
1958 echipele Locomotiva Macin, 
Energia 115 Hunedoara, Progre
sul Cehul Silvaniei, Recoha 
Beclean (toate din campionat;! 

'regional), Știința I.M.F. 
I Flamura roșie Giurgiu 
tegoria C).

I De asemenea, pentru 
darea la unele jocuri din „Cupa 
îPrimăverii", categoria C, echipa 

Din această aproape nesfîrșltă ( Știința Galați este suspendată
înșiruire de hotărîrî, la Moscova /tot pe 4 etape din campionatul 
va fi aplicată aceea privind ab- \1957—1958.

• IN CADRUL TURNEULUI 
pe care-1 întreprinde în R.P. Un
gară, ENERGIA REȘIȚA a jucat 
în orașul Mako cu echipa locală 
Vasas. Reșițenii au cîștigat cu 

i3—1 (1—0). Au marcat Mateon, 
Urcam, Glămeanu pentru Ener-

Iași și 
(din ca-

neprezen-

va fi aplicată aceea privind ab
sența ansamblului în întrecerile 
feminine, fapt care nu va scădea 
însă cu nimic din valoarea necon
testată a întrecerilor de gimnas
tică din programul Jocurilor. 
Gimnastica la Moscova, prin ca
litatea competitorilor ei, este 
un „cap de afiș" al grandioaselor țgîa și Szopory (din lovitură de 
manifestații sportive cate încep Qa 11 m.J- pentru Vasas. 
peste cinci zile. Și putem fi mîn- 
dri că reprezentatele și 
reprezentanții noștri 
fruntași ' acestor

sînt cotați 
competiții!

• PE STADIONUL „META- 
cb‘a£ \lURG“ din Dniepropetrovsk s-a 

disputat la 22 iulie întîlnirea in- 
Iterjiațională de fotbal dintre e-

Energia Arad —: Energia Baia Mare 
Locomotiva Timișoara — Energia Lupeni
Energia Cîmpia Turzii — Energia Reșița
Energia Uz. Tr. Or Stalin — Energia Mediaș 
Știința Cluj — Progresul Sibiu
Recolta Reghin — Locomotiva Arad
Energia Hunedoara — Locomotiva Cluj

ETAPA A XIII-A, 17 NOIEMBRIE 1957

Locomotiva Timișoara — Știința Cluj
Energia Lupeni — Energia Arad
Energia Baia Mare — Energia Uz. Tr. Or. Stalin
Locomotiva Cluj — Recolta Reghin - 
Locomotiva Arad — Energia Reșița
Energia Mediaș — Energia Hunedoara 
Progresul Sibiu — Energia Cîmpia Turzii

Note, știri, rezultate
chipa Progresul Sibiu și formația 
locală Metalurg. După un joc 
spectaculos, întilnirea s-a înche
iat cu rezultatul de 1—0 în fa
voarea fotbaliștilor sovietici 
Progresul Sibiu își continuă tur
neul jucînd astăzi la Zaporoje.

• ECHIPA SEGHEDIN M AG. 
din R.P. Ungară va susține mai 
multe meciuri în țara noastră 
după următorul program: astăzi,

un joc

sport
• Cele 3 premii în valoare de 5.000 

lei fiecare acordate prin tragere din 
urnă participanților care au indicat 
cel mai mare număr de pronosticuri 
exacte (8) la concursul Pronosport 
Special organizat cu ocazia compe
tiției cicliste „Cursa Prieteniei Ro- 
mîno-Bulgare: București-Sofia“ au 
revenit următorilor: LICA DUMITRU 
din București str. C. Davila
68; BRUTARU RUXANDRA din 
Ploești str. Sandela nr. Ț0 și BLE- 
DOIU ISABELA din Arad str. Sme
tana nr. 2.

nr.

• PREMIILE SPECIALE acordate 
variantelor cu ......................
concursul Pronosport 
din 7 iulie 1957) au 
torilor participant:

Motocicleta de 350

rezultate de la 
nr. n (etapa 
revenit urmă-

cmc. acordată 
participantului cu cele mai multe 
variante cu rezultate a revenit
lui. ■ EICHMAN MIHAI din Timișoa
ra . Cloșca nr. 25 care a avut 516 
vări.-nte cu rezultate. Motoci
cleta de 175 cmc. acordată celui de 
al < oilea participant cu ,0“ rezul
tate a revenit lui MARINESCU 
CONSTANTIN din București care 
a avut ( 8 variante cu „0“ rezul
tate; Motocicleta de 125 cmc. acor
dată celui de al treilea participant 
cu cele mai multe variante cu „0" 
rezultate a revenit lui HOTINESCU 
RADU din București Bd. 6 Martie 
nr. 83 care a avut 256 variante cu 
„O" rezultate.

Premiile acordate prin tragere din 
urnă* au revenit următorilor: Motoci
cleta de 125 cmc.: VASILE NICU- 
LESCU din București str. Icoanei 
nr. 39 Ms; Cîte un aparat de radio:

Ia Bocșa Montană cu echipa lo
cală Energia; duminică 28 iulie 
la Reșița cu Energia; marți 30 
iulie la Cluj cu Locomotiva; joi 
1 august la Hunedoara cu E- 
nergia.
• MARȚI LA HUNEDOARA, 3. 

K. Rabotr.iciki Skoplje a întrecut 
Energia din localitate cu 1 — 0 
(1—0) prin golul marcat de VI- 
cionvski.

TACHE LAZĂR din Ploești str. 23 
August nr. 192; BĂLAN TRATAN din 
Craiova str. Nicoiescu nr. 70; BOTA 
VASILE din Arad str Armata Po
porului nr. 31; N AST ASE GHEOR- 
GHE din Rm. Sărat str. Dorobanț 
nr. 27 și SIMION LEONARD din 
București str. 13 Decembrie nr. 58; 
Cite un aragaz cu 3 ochiuri și bu
telie: VASILE NICULESCU din Bu
curești str. Icoanei nr. 39 bis și KUN 
andrei din Satu Mare str. Bethlen 
nr. 3. In uirnă au fost introduse 3999 
variante cu J“ rezultate Premiații 
își pot ridica premiile sau contrava
loarea în bani după expirarea ter
menului de contestație (6 august 
19573.

• Se aduce la cunoștința pa-rtid- 
panțUor din Capitală că plata pre
miilor de la concursul Pronosport nr. 
2S (etapa din 21 Iulie 19S7) se va 
face vineri 26 Iulie și sîmbătă 27 iu
lie începînd de la orele 17 numai le 
Agenția Centrală Pronosport din Ca
lea Victoriei nr. s>

• Iată programul concursului Pr€>- 
nosport nr. 31 (etapa din 4 august 
1957): I. Știința Timișoara-Atena
(pronostic la pauză); IT. Știința Ti- 
mișoara-Atena (pronostic final); >11. 
Motor Sud Brandenburg-Dynamo 
Berlin (R D.G.); IV. Hatvani V.S.E.- 
Perecesi Banyasz (R.P.U.); V. Oz<M 
V.T.K -Egrl S.C, (R.P.U.); VI. Bagly- 
asaljai Banyasz-Bukkaljai Banyasz 
(R.P.U.); VH. Mișcolț V.S.C.—Salgo»- 
tarjanl Vasas (R.P.U.); VIII Orosz- . 
lanyi Banyasz-Szâllitok (R.P.U.); IX. 
Szekesfehervari Vasas — Budafoki 
EM’.T.E. (R.P.U.): X. V.E.S.K.—Gaz> 
gyar (R.PU.); XI. Csepei Auto-Ko- 
banyai Lombic (R.P.U.), XH. Vesz- 
premi M.A.V.—Nagykanizsai V.S/E.
(R.P.U.); MECIURI DE REZLRVA: 
A. Papai M.A.V. — Kesztkelyi M.A.V. 
(R.P.U.); B. Siofoki V.S.K.—Dombo- 
vâri V.S.E. (R.P.U.ț.



Necesitatea iBtmerifH 
cu arai mult curaj a echipelor 

reprezentativ £

treia oară 
ai țării

Un important eveniment in viața sportivă 
universitară internațională

au continuat în-
1-ați citit să vă mire. Lucrul este

S:

Este posibil ca titlul pe care 
explicabil, de vreme ce astăzi este un lucru cunoscut că, în general, (( 
echipele noastre reprezentative cuprind un număr mereu crescînd de 
elemente noi, tinere și talentate. Acesta-i un adevăr. Dar numai un (( 
adevăr... relativ. Căci sînt cazuri în care lucrurile nu stau prea bine.

Ne referim, de pildă, la handbal. Firește, și semnatarul acestor Y> 
rînduri știe ceea ce știe oricine se interesează cît de cît de handbal # 
că, în ultimii ani au apărut în echipa reprezentativă de băieți ele- << 
mente tinere și talentate ca : Liviu Stănescu, Aurel Bulgaru, Olim- n 
piu Nodea, Ion Zahari, Octavian Nițescu și alții. Ne-a bucurat cînd # 
am aflat că în pregătirile iotului reprezentativ au fost cuprinși și 
tinerii Constantin Șelaru și Ion Balaeș. Ultimul a jucat de altfel >> 
și în meciul de duminică împotriva echipei campioane mondiale și « 
socotim că a corespuns. Dar, (se vede că fără acest „dar" totuși nu 
se poate) există în handbalul masculin și o excepție de la — să-i >> 
zicem — regula privind întinerirea echipei. Ați ghicit probabil, că << 
ne referim la... portari. Așa este. De ani de zile avem aceiași doi $> 

, portari : Sidea — titular — și Haberpursch — rezervă. Folosiți me- >z 
■ reu, din 1953, ei au devenit cu adevărat senatori de drept. Cunoaș-<? 
’ tem că s-au făcut unele încercări. Mai de mult cu Tecușan, mai 
, recent cu Chila, Labă și alții. Dar. aceste încercări nu au dat rezul- >> 
talul așteptat, pentru că nu au fost duse pînă la capăt. Jucătorii y 
respectivi au fost folosiți doar la... antrenamente. In meciuri ofi- '$ 

, dale în jocuri decisive, ș-a recurs tot la cei doi senatori de drept. ?>
In mod firesc se naște întrebarea : de ce? Ion Kunst — antre- (£ 

Onorul reprezentativei, căruia i-am adresat după meciul cu echipa ■ 
• R. F. Germane această înirebare, ne-a răspuns că este de acord # 
’că Sidea și Haberpursch nu mai dau vechiul randament dar nu are •;£ 
cu cine să-i în'ocuiască. Ba că cutare ar fi prea emotiv, ba că altul

> este prea mic, etc. etc.
Poate să fie și așa. Dar o soluție trebuie găsită. Credem că 

( veți fi de acord că așa cum a jucat Sidea în meciul de duminică,
> ar fi putut juca oricare tînăr dintre acei care s-au remarcat prin
> taberele de tineret din ultimii ani. Ne gîndim la Chița, Labă,
> și la alții. Vasile Sidea a respins doar două-trei șuturi și i se pot
> imputa cel puțin două goluri. Pînă și antrenorul Kunst recunoaște
< acest lucru. Și atunci iubitorii de handbal se întreabă — și pe bună
> dreptate — de ce lipsește curajul pentru a folosi elemente tinere
> talentate, care față de cei ,,bătrîni“ au cel puțin avantajul unei <<
> puternice dorinți de afirmare ? Sîntem nerăbdători să citim răspunsul />
; comisiei centrale și al direcției „Jocuri** din C.C.F.S. <<
> Am vrea să fim cît mai expliciți. Observațiile de mai sus nu $$ 
( vor în nici un caz să... ia „cezarului ce-i al cezarului . Socotim (? 
/ șl noi că echipa noastră — deși a pierdut meciul cu echipa cam-
< pioană mondială — s-a prezentat în vădit progres și că așa ??
< cum a declarat antrenorul oaspeților — ea se poate astăzi întrece, << 
<de la egal la egal, cu orice formație fruntașă. Cît privește lipsurile 2/ 
S care s-au mai observat, ele au fost arătate de cronicarul nostru de <<
> specialitate. Credem însă că, în afară de problema găsirii unor noi >> 
S portari cei în drept trebuie să se gîndească și 1a aceea privind <<
> găsirea unor jucători mai înalți pentru apărare. Duminică, apără- >> 
Ctorii noștri au luptat mult de tot. dar pînă la urmă masivitatea# 
S și talia mai înaltă a adversarilor și-au spus cuvîntul.

Problema folosirii cu mai mult curaj a elementelor tinere, chiar # 
\în întîlniri internaționale, nu se circumscrie doar la... portarii din <<
> echipa noastră de handbal. Ea este actuală și în alte discipline />
< sportive și ar fi bine ca antrenorii de stat și selecționerii să capete <<
>mai mult curaj. (z
< Pentru a-i stimula este suficient să dăm doar un exemplu.
> Centrul înaintaș al echipei reprezentative de fotbal a Uniunii Sovie- >> 
| tice — Strelțov — a împlinit vîrsta de 20 de ani chiar în ziua«
> meciului cu echipa R. P. Bulgaria și joacă în echipă de doi ani.
^Este limpede, nu?» <<
< ȚICU SIMION <<
l v

7

• APRECIERI
NIA-SUEDIA?

MĂGULITOARE 
• ACORD DE

Mai erau doar cîteva ore pînă la 
începerea meciului internațional de 
handbal dintre reprezentativele 
masculine ale R.P. Romîne și K. 
F. Germane. In holul hotelului 
Athenee-Palace, conducători vest- 
germani și romîni. antrenori, zia
riști și arbitri purtau o discuție 
amicală. Tema? Care putea fi alta 
decît meciul a cărui oră de în
cepere se apropia vertiginos?

Firește că s au făcut Și pro
nosticuri și că marea favorită 
era echipa R. F. Germane. De 
altfel. lucrurile s-au și petrecut 
întocmai. Dar maniera în care for
mația vest-germană a obținut vic
toria nu a fost deloc aceea antici
pată în discuții.

Concludentă în această privință 
ni se pare declarația d-lui Er
nest Feick, președintele lui Deu
tsche Handbal Bund (federația de 
specialitate vest-germană) și con
ducătorul delegației. Atît în discu
țiile purtate imediat după meci, 
cît Și în scurta cuvîntare pe care 
a ținut-o cu prilejul banchetului 
oferit după meci, dl. Ernest Feick 
a spus că echipa noastră a dat 
o neașteptat de viguroasă replică 
handbaliștilor vest-germani, ceea 
ce confirmă faptul că în ultima 
vreme și handbalul masculin din 
R.P.R. pășește pe urmele hand
balului feminin care nu de mult 
a cucerit primul loc în ierarh ta 
mondială

De asemenea, antrenorul Kăsler 
ne-a declarat în cadrul unei 
scurte convorbiri că el consideră 
de pe acum echipa noastră mas-

PENTRU HANDBALUL 
PRi NCIPIU ASUPRA
culină drept una din 
bune de pe continent, 
rerea tehnicianului 
echipa masculină a țării noastre 
se putea clasa la ultimele cam
pionate mondiale pe unul din pri
mele patru locuri. Această măgu
litoare și în același timp compe
tentă apreciere a fost imediat con
firmată de arbitrul suedez Bertil 
Westblad, care ne-a spus:

„îmi voi face o principală preo
cupare la reîntoarcerea mea în 
Suedia din a lucra la perfectarea 
cît mai grabnică a unui meci Ro- 
mînia-Suedia. De altfel, dvs. ne 
sînteți oarecum obligați deoarece

Luni și marți 
trecerile campionatului de alpi
nism — cățărare pe stînci pentru 
echipele masculine. Așa cum am 
anunțat în ziarul de marți, pînă 
duminică dimineața băieții esca
ladaseră un singur traseu (Fi
sura Alveolelor) și urma ca 
atunci cînd timpul se va îndrepta 
să escaladeze traseul de gradul 
V B. denumit Muchia Rîndunici- 
lor. In urma rezultatelor înregis
trate în această 
mentul final este
CASA CENTRALA A 
(antrenor: Emilian Cristea). Echi
pa alcătuită din Aurel Irimia, 
Matei Schen. Ladislau Caracsoni 
a cîștigat pentru a treia oară con
secutiv campionatul, realizînd tim
pul de 3h 26’16” ; 2. Flamura roșie 
I 3h 38'56”; 3. Voința 3h 39'05"; 
4. Dinamo 3h 49'29”; 5. Energia; 
6. Locomotiva; 7. Flamura ro
șie II

manșă, clasa- 
următorul: 1. 

ARMATEI

Averry Brundage 
va pleca totuși la Sofia

NEW YORK, 23 (Agerpress).— 
După cum anunță agenția Asso
ciated Press, Departamentul de 
Stat al S.U.A. a anunțat oficial 
că va permite președintelui Co
mitetului Olimpic Internațional, 
americanul Averry Brundage, să 
facă o călătorie în Bulgaria. Timp 
de șapte ani americanilor li se 

Bulgaria, 
eliberarea 

o 
septembrie

interzisese să viziteze
Brundage a cerut 

unui pașaport valabil pentru 
călătorie la Sofia în 
a.c. pentru a putea să participe 
la conferința pentru pregătirea 
jocurilor olimpice din 1960. Pînă 
în prezent Departamentul de Stat 
îi interzisese lui Brundage să 
plece în Bulgaria. Or, Brundage 
declarase că în acest caz va fi 
nevoit să demisioneze din postul 
de președinte al Comitetului O- 
limpic Internațional.

Trei tineri simpatici și bine dis
puși, un alb, un negru și un galben, 
îmbrăcați în echipament de sport 
și chiar cu pantofi cu cuie în pi
cioare, au luat voiniceț-te în spate... 
Turnul Eiffel, și au pornit în pas 
alergător prin lume. Ei au, de 
bună seamă, ceva important de a- 
nunțat colegilor lor din întreaga 
lume, din moment ce s-au încu
metat să ridice din loc celebra con
strucție de oțel și s-o folosească 
în loc de ori ce altă chemare. A- 
cesta pare să fie sensul afișului 
dedicat Jocurilor Universitare de 
vară de la Paris, care vor avea loc 
între 31 august și 8 septembrie.

Jocurile de la Paris coincid cu 
sărbătorirea a 50 de ani de exis
tență a Uniunii Naționale a Stu
denților Francezi. Ele sînt deschise 
echipelor naționale universitare re
prezentative ale tuturor țărilor. In
dividual, participarea Ia aceste în
treceri este admisă numai celor 
care au absolvit școli medii și se 
pregătesc să intre în învățămîntul 
superior, studenților, sau celor ce 
au absolvit cursurile universitare 
după ’ 1 ianuarie 1955.

Programul Jocurilor Universitare 
de vară de la Paris cuprinde urmă
toarele ramuri de sport: atletism 
(5—8 septembrie), notație (5—8 
septembrie), poto pe apă (2—8 
septembrie), baschet (31 august — 
8 septembrie), volei (1—8 septem
brie), scrimă (1—8 septembrie) și 
tenis (1—8 septembrie).

Comitetul de organizare al Jocu
rilor, instituit de către Uniunea 
națională a studenților- francezi, a 
primit numeroase confirmări de 
participare pentru cele 6 discipline 
sportive. Astfel, la atletism 21 de 
țări, printre care U-R-S.S-, Germa
nia, Italia, Polonia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Ungaria, Japonia, Bra
zilia, Anglia etc., ia baschet 17 
țări (Italia, Polonia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Turcia, Ungaria, Belgia, 
Israel etc.), Ia volei băieți 14 
țări (Polonia Bulgaria, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Liban, Luxemburg, 
Portugalia etc.), la volei fete 8 
țări, la natație 18 țări, la polo 9.

Firește, sînteți nerăbdători să a- 
flați știri despre pregătirile echi
pelor noastre studențești în vede
rea Importantelor întreceri de la 
Paris. Comitetul Executiv al Uniu
nii Asociațiilor studențești din țara 
noastră se preocupă temeinic de 
această problemă. Tov. Aurel Sto- 
ian, membru în Comisia Sportivă 
a U.A.S.R., ne-a comunicat că 
R.P.R. este înscrisă la următoarele 
sporturi din programul Jocurilor: 
volei (băieți și fete), atletism, na- 
tație și polo pe apă. Sportivii care 
îndeplinesc condițiile de partici
pare cerute de regulament, se pre
gătesc de zor, dornici să fie selec
ționați în echipele reprezentative. 
„Mai esțe timp pină la Jocuri și 
loturile nu sînt definitivate, ne-a 
spus tov, Stoian. Avem mulți stu- 
denji sportivi de reală valoare și de a- 
ceea este sigur că vom deplasa la 
Paris echipe puternice, capabile să 
reprezinte cu cinste mișcarea spor
tivă studențească din R.P.R.”

I. MANOLIU

Campionatui mo^ial 
studențesc de $ah

Reykjavyk 24 (Agerpres).
Campionatul mondial studențesc 

de șah a continuat la Reykjavyk 
‘cil desfășurarea partidelor din run
dele a 9-a și a 10-a. întâlnind în 
runda a 9-a echipa Islander selec
ționata R.P. Romîne conduce cu 
1 'A—'A, două partide fiind în
trerupte. In runda a 10-a șahiștii 
romîni au întîlnit echipa S.U.A. 
Scorul este de 2—1 în favoarea 
jucătorilor americani, o partidă 
fiind întreruptă.

Cu trei runde înainte de sfîrșitul 
turneului clasamentul are urmă
toarea înfățișare: 1. U.R.S.S. 34 
puncte (din 40 posibile); 2. R.P. 
Bulgaria 26 ’Al 3. R. Cehoslovacă 

,25 'Ai 4. R.P. Ungară 24 *A; 5. 
S.U.A. 24 (1); 6. R.D. Germană 
20 'A; 7. RP. Romînă 20 (3); 8. 
Islanda 20 (2): 9. Ang'za 20.

înalte distincții
avut loc la Krem- 
înmînării de or
ale U.R.S.S. unui 
sportivi, antrenori 
domeniul

La 22 iulie a 
lin festivitatea 
dine și medalii 
mare grup de 
și activiști in
fizice și sportului din Uniunea 
Sovietică. La festivitate au fost

culturii

NOSTRU MASCULIN • UN MECI ROMI- 
REVANȘEI
cele mai
După pă-

vest-german

JOC ULUI R.P.R. — R.F.G.
în 1939 la București, cind s-a dis
putat ultima intîlnire dintre hand- 
baliștii celor două țări, victorioa
să a ieșit echipa romînă. Așa că 
într-un anumit fel trebuie să ne 
acordați revanșa”.

Acesta însă nu este singurul 
viitor meci al echipei noastre asu
pra căruia s-a discutat cu acest 
prilej. Ca încheiere vă putem 
spune că aproape s-a perfectat și 
revanșa meciului de duminică de la 
București, pentru ui.i.na duminică 
din aprilie a anului viitor într-un 
oraș din R.F. Germană.

CALIN ANTONESCU

PARTICIPĂ

pentru maeștrii sportului sovietic
de față președintele Sovietului 

Suprem al U.R.S.S., K. E. Voro- 
șilov, vicepreședintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
O. V. Kuusinen, președintele So
vietului Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., P. P. Lobanov 
și I. V. Kapitonov, membru în 
Prezidiul Sonetului Suprem al 
U.R.S.S.

Numeroși sportivi au fost dis
tinși cu „Ordinul Lenin" : baschet- 
balista Lidia Alexeeva, paiinatoa- 
rea Maria Isakova, gimnasta La
risa Latînina, președintele Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport al U.R.S.S. N. N. Romanov.

șahiștii Vasîlii Smîslov și Mihaiil 
Botvinik. gimnaștii Muratov și 
Ciukarin etc.

Cu ordinul „Drapelul Roșu ol 
Muncii" au fost decorați Evghenii 
Grișin, lurii Tiukalov, G I. Fe
dotov etc.

Au mai fost distinși arbitrul de 
fotbal Latișev, șahista Rubțova.

In încheierea festivității a luat 
cuvîntul K. E. Voroși'.ov care, în 
numele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., al guvernului 
sovietic și al Comitetului Central 
al P.C.U.S. a felicitat pe snortivi 
cu prilejul înminării înaltelor dis
tincții.

In fupa Galea

Azi la Bratislava R.P.R.
Bratislava (prin telefon). Tine

rii jucători de tenis Alexandru 
Bardan, Bosch, Serester și Geor
gescu care reprezintă Romînia în 
Cupa Galea, au sosit de cîteva 
zile în Capitala Slovaciei.

Miercuri, jucătorii romîni șl-au 
urmărit adversarii, asistînd la în- 
tîlnirea R. Cehoslovacă-R.F.G. Me
ciul Merunka (R. Ceh.)-Eklebe

ECHIPE

R.F.G.
(R.F.G.) a luat sfîrșit cu victo
ria primului jucător cu scorul de 
7—5, 4—6, 6—3. Apoi germanul 
Burgert a egalat scorul învingîn- 
cl.u-1 pe Jelinek (R. Ceh.) cu 6--8, 
10—8, 7—5. Meciul Merunka-Bur- 
gert a avut pînă în momentul 
convorbirii telefonice următoarea 
evoluție: 2—6, 6—4, 4—3. 1

Tot joi, dar dupg amiază, se 
vor disputa și primele două sirn- 
pluri din întîlnirea R.P.R.-R.F.G. 
Românii vor utiliza pe Bardan și 
Bosch la meciurile de simplu și 
pe Bardan și Serester la dublu, 
în timp ce germanii vor folosi 
probabil pe Eklebe și Burgert (la 
simplu) și cuplul Eklebe-Stuke.

de finală
de
23

C. C. A. s-a
PARIS 24 (Agerpres).
Comitetul Uniunii Europene 

Fotbal (U.E.F.A.) întrunit Ia
iulie la Prris a tras la sorți meciu
rile turului preliminar al celei de-a 
IILa ediții a „Cupei Campionilor 
Europeni" la fotbal. La actuala 
ed ție participă 24 de echipe de 
club, cîștig.ătoarele campionatelor 
din tarile respective. Dintre aces
tea 16 formații vor susține meciuri 
preliminare pentru a se caiifca în 
on-t.imi'le de finală. Camoioana R. 
P. Romîne, C.C.A. București, în 
urma tragerii le sorți s-a calificat

calif icat direct in optimile
— F.C.
Nord); Glasgow Rangers (Scoția) 
A.S. St. Etienne (Franța); Stea
ua Roșie Belgrad (R.P.F. Iugosla
via) — Sfade Dudelange (Luxem
burg); F.C. Milan (Italia) — Ra
pid Viena (Austria); Gwardia Var
șovia (R.P. Polonă) — Wismut 
Karl Marxstad! (R.D. Germană); 
Ț D.N.A. Sofia (R.P. Bulgaria) — 
Rasas Budapesta (R.P. Ungară). 

Aceste meciuri se vor disputa 
tur și retur pînă la 30 septembrie 
1957.

fără joc, pentru etapa optimilor 
împreună cu alte 7 echipe: Real 
Madrid, deținătoarea cupei. Nor- 
rkdping (Suedia), Antwerp (Bel
gia), Ajax Amsterdam (Olanda), 
Young Boys Berna (Elveția), .Bo
russia Dortmund (R.F. Germană) 
și Dukla Praga (R. Cehoslovacă).

In turul preliminar se vor dis
puta următoarele întâlniri: Sham
rock Rovers (Irlanda de Sud) — 
Manchester United (Anglia); F. 
C. Sevilla (Spania) — Benfica 
(Portugalia); Aarhus (Danemarca)

Glenwon (Irlanda de 0 competiție motocic'istă
internațională la București

La etapa a V-a (ultima) a cam
pionatului republican de viteză pe 
circuit, programat pentru 4 august 
în organizarea asociației DINA
MO a fost invitată și cite o re
prezentația a asociațiilor Dozsa 
din Budapesta și Spartak din 
Russe (Bulgaria).
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