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Mulți sportivi 
/auSJr fruntași în muncă

Sportivii de la întreprinderea 
„Electrocablu" din București, în- 
timpină cu importante succese în 
producție ziua de 23 August. Ast
fel, muncitorul fruntaș la secția 
email Petre Taronenco, fotbalist, 
depășește in medie planul de pro
ducție cu 175 la sută. Succese a- 
semănătoare obțin și fotbaliștii 
Dumitru Pavel, ajustor, și Iordan

Niculina Buhuși, voleibaliste, se 
situează în fruntea întrecerii per
sonalului administrativ de la E- 
lectrocabhi. Lucrările lor de birou 
sînt efectuate la timp și sînt de 
bună calitate.

In cinstea zilei de 23 August, 
sportivii de la Electrocablu, pri
mind un însemnat sprijin din 
partea conducerii întreprinderii,

ORBAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT K PE LÎNfiĂ CONSILIUL DE MIMI$TRI 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR R. P. R.

lordache, de la secția cablu de 
forță, precum și mulți alți spor
tivi.

Utemistele Elena Listopodov și

vor amenaja o frumoasă bază 
sportivă.

Nicolae Tocacek 
corespondent

SUCCESE IN PRODUCȚIE SI SPORT 
ALE MINERILOR DIN OCNA DEJ
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tn cinstea zilei de 23 August 
membrii colectivului sportiv al mi
nerilor din Ocna Dej au înregis
trat frumoase succese în muncă și 
în sport. Merite deosebite au tine
rii strungari loan Someșan ți A- 
nanie Cîmpeanu, extractorul Dumi
tru Munteanu, muncitorii V. Ro- 
gozan și L. David.

Pentru strădania dovedită în 
muncă, unităților de producțe

aceștia fac parte li s-au 
diplome de onoare.

să sprijine activita-

din care 
decernat

Ințelegînd 
tea sportivă a tinerilor mineri, 
conducerea întreprinderii le-a pus 
la dispoziție fondurile necesare a- 
menajării unui teren de volei și a 
unei arene de popice.

P. Mircea 
corespondent

MOSCOVA FESTIVAL... JOCURI
Impresii ale citorva participanți

Cititorii noștri au aflat, din 
timp, amănunte despre toate în
trecerile sportive din cadrul Jocu
rilor. Tabele de rezultate, cifre, 
performanțe... a’u însoțit adesea re
latările trimișilor speciali la 
MOSCOVA. Dar, numai de pu
ține ori am putut fi... interpreții 
gîndurilor și sentimentelor celor 
care ne reprezentau pe stadioa
nele MOSCOVEI. In iureșul mari
lor întreceri, timpul liber al spor
tivilor n-a... prisosit niciodată. 
Iată de ce, într-o discuție cu trei 
dintre participanții la întrecerile 

canotaj academic •— reveniți 
zile în țară — am lăsat 

comentariile tehnice...

. buchete de flori...
fața hotelului unde erau ca- 
sportivii 
multă in 
sovietici.

de
de cîteva 
d.oparte

romîni, se aduna 
fiecare seară : cetă- 
invitați la Festival, 
Jocuri... Explicația ?

Ieri, în întrecerile sportive 
de la MOSCOVA

Echipa feminină

U.R.S.S.și Larisa Latînina pe locul I

Reprezentativa țării noastre a obținut o excelentă 
performanță, clasîndu-se pe locul al doilea
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de gimnastică a
Gimnastele noastre 

au depășit redutabi
lele echipe ale R. D. 
Germane, Poloniei, 
Bulgariei, Cehoslova
ciei și Ungariei 

Halterofilii so~ 
vie tic i Mineaev și 
Bușuev noi record- 
meni mondiali La 
natatie, Ștefan Lone- 
scu a realizat un nou

Excepționalul succes repurtat de 
echipa noastră feminină de gim
nastică la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne a fost confirmat și 
chiar amplificat în superba în
trecere găzduită de Palatul Spor
turilor de la Lujniki. Intr-o com
panie demnă de cel mai strălucit 
campionat mondial, reprezentativa 
noastră a cucerit medalia de ar
gint, în apropierea desăvârșitelor 
gimnaste care reprezintă Uniunea 
Sovietică în toate marile compe
tiții internaționale. Succesul spor
tivelor noastre a fost obținut |a 
sfîrșitul unei întreceri pasionante, 
de un înalt nivel tehnic, în care 
gimnastele care au purtat emble
ma R.P.R. au făcut risipă de 
energie și voință, au entuziasmat 
prin puterea lor de luptă și prin 
puterea de concentrare. Perfor
manța este cu atît mai strălucită 
cu cît evoluția celor 8 gimnaste 
ale Romîniei a fost dezavanta
jată de faptul că a avut loc în 
prima serie a concursului, în 
aceea serie în care arbitrele încă 
nu manifestă largheță în acorda
rea notelor și în care nu sînt ho- 
tărite în privința aprecierii exe
cuției. A fost un obstacol ane
voios, însă trecut cu mult succes 
de cele 8 reprezentante care pînă
la sfîrșit ne-au adus o asemenea
satisfacție. Inchipuiți-vă cu cită------ . •  --pre_

evo
care

— din toate celelalte 8 echipe 
participante.

Performanța înregistrată în con
cursul pe echipe este completată 
de medaliile de argint cucerite 3e 
aceeași excepțională Elena Teo- 
dorescu la sol, alături de concu
renta sovietică Luhina, și la bîmă 
alături de Luhina și de vechea 
noastră cunoștință Bosakova, pre
cum și de medalia de bronz obți
nută de Georgeta Hurmuzache la 
sol. In clasamentul individual 
compus prima noastră reprezen
tantă este tot Elena Teodorescu. 
situată însă pe locul V. o perfor
manță inferioară posibilităților ei- 
Am înregistrat acest insucces în- 
trucît reprezentanta noastră, întot
deauna o perfectă executantă a 
exercițiului Ia paralele, a greșit record al R.P.Romîne,

în proba de 1500 m.--------------------„„„i

cu dragoste și prietenie de gazde 
ca și de sportivii străini partici
pant! la Jocuri. Ștefan Pongratz 
ne.a înfățișat aspecte de-a dreptul 
emoționante încă din drumul spor
tivilor noștri către Moscova. Strin
ger! de mînă... cadouri... îmbrăți
șări..

In 
za ți 
lume 
țeni
pprticipanți la 
E greu de spus. Unii îl căutau pe 
Roiman sau așteptau un autograf 
de la „Ioli". Alții, veneau pur și 
simplu să-i vadă pe sportivii noș
tri, să stea de vorbă cu ei. Și, în 
această caldă atmosferă de priete
nie, difuzoarele transmiteau —
spre bucuria tuturor — frumoasa 
noastră muzică populară. Apoi,
muzică ușoară și nelipsita „Peri- 
ni'ță“. Începea jocul, dansul...

„Ne-am bucurat de cele mai calde 
manifestații de simpatie. Nu de 
puține ori am auzii astfel 3e cu
vinte : romînii sint oameni din cei 
mai plăcuți, veseli, prietenoși...", 
ne spunea Ștefan Pongratz. Și tot 
el ne-a povestit și despre vizita 
prietenească pe care i-a făcut-o 
lui Ferenczi campionul olimpic

(Continuare in pag. 4-a)

URZI- 
_______ H1MK.1 
— „ORĂȘELUL 
PRIETENIEI".

Se spune că 
vederile cele 
plăcute sint 
după despărțiri pes
te care sau așter
nut mulți ani. Poate. Pentru spor
tivi, ele sînt întotdeauna — chiar 
după luni sau săptămini —prilej de 
s nceră bucurie, de dragoste. Am 
înțeles acest lucru ascultînd frip
turi din frumoasa povestire a prie
teniei pe care au legat-o, pe apele 
lacului HIMKI, canotorii. Felicia 
L’rzieeanu ne-a vorbit ‘multă 
me — și cu un entuziasm 
de descris — despre plăcuta 
nre cu sportivele din R. D. 
mană, cu vîslașele sovietice, 
pre noile prietenii legate cu spor
tivele poloneze sau finlandeze. Nu 
odată, Felicia Urziceanu și prie
tena sa Tamara Stoliarova își pe
treceau ceasuri întregi discutînd 
despre... Dar, cite n-au de povestit 
oamenii care s-au împrietenit așa 
cum s-au împrietenit cele două 
vîslașe ? Uneori li se alătura o 
„veche" cunoștință, sportiva ger
mană Helga Richter și atunci fi
rul discuției era purtat și mai de
parte, cu aceeași bucurie.

Neînchipuit de 
împrejurimile 
Le-att vizitat < 
noastre și aproape de fiecare dată, 
grupul de tinere număra și vîslașe 
din alte țări.

„HIMKI s-a transformat, în 
timpul Jocurilor, într-un adevărat 
orășel al prieteniei", ne spunea 
Felicia Urziceanu. Și, despre a- 
cest orășel al prieteniei se mai 
pot spune multe lucruri. Discuțiile 
dintre vîslașii noștri și cei polo
nezi. schimburile de cadouri, in
signe și adrese între mai toți oas
peții IllMKl-Mui, sint mărturii ale 
acestei prietenii — mai puternice 
cu flecare revedere

ȘTEFAN PON
GRATZ : „.VE-4AI 
BUCURAT DE 
CELE MAI CAL
DE
ȚII DE SIMPA-

FEL1CIA 
CEANU:

vre- 
greu 
intil- 
Ger- 
des-

’ frumoase sînt 
lacului HIMKI. 
adesea sportivele

DAN GIRLEȘTEANU

încordare au urmărit romînii 
zenți în sala de concurs — 
chiar gimnastele noastre — 
Iuția celorlalte concurente 
le-au urmat pînă seara țîrziu, 
așteptînd să vadă daca punctajul 
foarte bun înregistrat de echipa 
R.P.R. în prima parte a întrecerii 
va fi întrecut sau nu de o altă 
formație. Aceasta cu atît mai mult 
eu cît după noi au concurat gim
nastele din R.P. Ungară, R. Ceho
slovacă, R.P. Polonă și — în fine

0 fată în doliu, pe
...Marți am intîlnit pe străzile 

Moscovei o fată în doliu. Avea 
fața frumoasă, palidă, iar ochii 
ei migdalați erau triști. După cine 
o fi îmbrăcat kimonout de doliu 
această micuță japoneză ? Ce fiin
ță scumpă sufletului ei o fi pier
dut?

N.am întrebat-o, dar aminiin- 
du-mi data zilei de marți, am în. 
țeles după cine poartă doliu Na
gata Hisako. Calendarul arăta ziua 
de 6 august. Gîndul se întoarse 
cu groază cu 12 ani în urmă cînd. 
întru) zi, poate la fel de însorită, 
de frumoasă, a fost comisă una 
din cele mai odioase crime din is
toria omenirii: a fost lansată de-a- 
supra Hiroșimei bomba atomică. .4 
fost transformat in ruine un înireg

străzile Moscovei...

MANIFEST A-

In tot timpul cît 
au stat la Mosco
va, canotorii noș

tri, ca de altfel toți ceilalți membri 
ai delegației, au fost întîmpinați

(Continuare în pag. a 4-a)

Jerbele multicolore de lumină ale jocurilor, de artificii dau. 
Kremlin in nopțile de neuitat ale Festivalului. /

oraș, sute de mii de vieți au lost 
curmate.

Iar acum. în ziua tristei come
morări, delegația japoneză la Fes
tival a arborat veștminte de doliu. 
In amintirea victimelor de la Hi
roșima au fost ținute momente de 
reculegere, iar seara, în piața Ma
nejului, a avut loc un uriaș mi
ting pentru pace, la care au par
ticipat peste 500.000 de tineri șt 
tinere. 500.000 de voci, ca un sin
gur glas, au răsunat opunînd un 
hotărit NU BOMBEI ATOMICE! 
S-au rostit cuvîntări emojionante, 
in care oameni de cele mai di
ferite naționalități, profesii, cre
dințe religioase sau convingeri 
politice au protestat împotriva ar
melor de exterminare în masă. La 
miting au luai cuvlntul delegați 
japonezi, supraviețuitori ai catas
trofei de la Hiroșima. studenți 
chilieni, tineri americani, englezi, 
suedezi, africani... Cu toții au a- 
firmat că pacea, bunul cel mai de 
preț al omenirii, al tinerei genera
ții, trebuie apărată, că tragedia de 
la Hiroșima nu trebuie să se mai 
repete niciodată.

Iar la căderea întunericului, a 
fost aprinsă în piața Manejului 
Făclia Păcii. Lumina ei strălucea 
ca un simbol al unui viitor 
fericit, scutit de groaznica ame
nințare a unei noi Hiroșima.

Miercuri, pe tabloul^ 
de onoare i

MEDALII DE ARGINT

străvechiului
(Foto TASS)

> Echipa reprezentativă femi->S 
nină de gimnastică: Eiena Teo-c< 
dorescu, Emilia Vătășoiu. So-A 
nia Iovan, Georgeta Hurmuza- >> 
che. Ileana Petroșanu, Anica(ț 
Kocsis, Utta Schlandt, Anasta-» 
si a lonescu. . >>

bîrnă.'ț 
\\

MEDALII DE BRONZ

Georgeta Hurmuzache — sot.'^

v si a lonescu.
Elena Teodorescu
Elena Teodorescu — sol.



Două campionate europene „bat la ușă

Cel de al doi ea port al Bel
giei, orașul G mi — capitala pro* 
vinciei Flandra Orien ală — găz
duiește în zilele de mai sus în
trecerea celor n ai buni caiaciști și 
canoițti din Europa. Orașul Gând 
este situat la 53 km de Bruxel
les și cam la aceeași distanță de 
Anvers, cel mai mare port al Bel
giei. Gândul, cunoscut ca un oraș 
al florilor, a devenit un important 
centru pentru sporturile nautice. 
Lacul pe care se vor desfășura 
„europenele" este un lac artificial, 
fără curenți, și permite cuprinderea 
a nouă culoare de concurs cu o lă
țime de 6 m.

Programul campienatelor euro
pene •— la care vor participa și 
sportivii noștri — a fost definitivat 
și el are următoarea înfățișare :

— vineri 23 august, dimineața : 
caiac 500 m. și f.000 bărbați, caiac 
500 m. femei, canoe 1.000 m; 
după amiază; caiac 2 bărbați 500 
și 1.000 m„ caiac I 4x500 m. 
bărbați, caiac 2 femei 500 m., canoe 
dublu viteză; seara: serii la caiac 
4 bărbați.

— sîmbătă, 24 august, diminea-

ța: semifinale la caiac bărbați 500 
m., caiac 2 bărbați 500 m., caiac 
4 bărbați 1.000 ni., caiac simplu 
femei 500 m.; după amiază: finale 
la: caiac 2 bărbați 10.000 
m., caiac simplu bărbați 10.000 
in., canoe dublu fond 10.000 m., 
canoe simplu fond 10.000 m., caiac 
simplu bărbați 500 m., caiac sim
plu femei 500 in., caiac 4 bărbați 
1.000 m.

—■ duminică, 25 august, dimi-

1.000 m., caiac 2 femei
caiac 2 bărbați 1.000 m. 
x 500 m. bărbați.; finale: 
bărbați 10.000 m.; după a- 
(finale) caiac simplu băr-

Cu 4,22 m. a mai fost trecută o graniță

neața: semifinale la: caiac simplu 
bărbați 
500 m., 
caiac 4 
caiac 4 
miază:
bați 1.000 m., caiac 2 femei ââO 
m., canoe simplu viteză, canoe 
dublu viteză, caiac 4 x 500 băr- k Luni după.ainiază - ne trans-
bat1- f mitea unul din trimișii noș

tri speciali la Jocuri, — pentru 
prima dată de la începerea pro
belor în incinta ștrandului Luj-
nik:, s-a cintat imnul Republicii 
Populare Romine. In același timp,
pe treapta cea mai înaltă a po
diumului Maria Both, tînăra de 16 
ani, plîngea. Lacrimi de 
rie. Abia cu cîteva 
înainte ea triumfase in 
probă de 100 m. spate. A 
cursă extrem de disputată 
taeuloasă, în care Maria Both și-a 
păstrat pînă la sfîrșit un avantaj, 
infim, dar suficient pentru victo
rie. Cronometreie s-au oprit ia 
1:15,4, nou record al țării, superior 
cu 4 zecimi de secundă vechiului 
record care-i aparținea din peri
oada Jocurilor 
Melbourne

La Moscova, 
adjudecat pruna 
sunet, întrecînd 
Boroș (Ungaria), 

~ ‘ Aneiise

...Șl DUISBURG, 23 august: —
1 septembrie CANOTAJ ACADEMIC 

(feminin și masculin)
bucii- 

minute 
dificila 

L fost o 
și spec-

Olimpice de la

■ ■■

este

nerală. Încă an an de muncă in
tensă și saltul înregistrat de Ma
ria Both este evident: 1:17,4 (ba
zin 25 m.). A urmat anul olimpic 
cu 6000 de m. (notați zilnic și cu 
30 minute gimnastică. Rezultatul? 
La sfîrșitul anului, alte secunde 
scăzute din recordul țării, ajustat 
pină la B.15,8".

Modest, ca întotdeauna, Toth 
Pall Iosif s-a oprit aici. Ar mai 
fi vrut, desigur, 
nu va trece 
performanța 
Maria Both 
șită...

să adauge, că 
prea multă vreme și 
reușită recent de 

va fi din nou depă-

lor progrj 
de la Mq 
elita echo 
zeiMiveA 
SovteWce, 
loniei, FrJ 
pe zwc'oiiJ 
campionat 
ne și î 
primelor 
tre ace.s/J 
că ase mii 
campionat 
mondial J

După i j 
chipele rra 
vietice, d

In numărul nostru de ieri am 
scris despre granițele a.letismului, 
evocînd diversele etape de depășire 
a acestora, in proba de aruncarea 
suliței femei și 800 m bărbați, pro
be în care, zilele trecute, la Mos
cova, Maria Diți și Zoltan Vamoș 
ne-au dăruit satisfacția unor fru
moase recorduri. Inițial ne propu
sesem să încheiem ace! material 
cu întrebarea : pe cînd vom putea 
înregistra și depășirea altor — 
mult visate — granițe: peste 50 
m. la disc, peste 4,20 in. 1a prăjină, 
peste 7,33 m. la lungime... etc.

Și iată că, aproape ca un răs
puns la intenția noastră de atunci, 
din Cluj ne-a și veni*, vestea că 
„granița" celor 4.20 m. la săritura 
cu prăjina, a fost — fii sfîrșrt — 
trecută 1..

Aceasta reprezintă, fără discuție, 
o etapă importan t în dezvoltarea, 
în țara noastră, a acestei f-umoa- 
se. dar și ati: de dificile probe, 
căci așa cum am subliniat în ne
numărate rînduri, nivelul rezulta
telor sări’orilor noștri cu prăjina 
se menține de mult timp scăzut, 
cu care greu se poate face țață în 
întreceri internaționale de maiîntreceri internaționale de 
mare anvergură. Acești 4.22 m. nu 
înseamnă că, odată atinși, au re
zolvat de acum problema perfor
mantelor săritorilor noștri. Rezul
tatul acesta reprezintă, fără îndo
ială. foarte mult, dar în nici un 
caz rezolvarea în întregime a 
problemei nivelului modest atins 
de rezultatele noastre la aceasta 
probă. Tocmai de aceea, ne am 
manifestat bucuria pentru înregis
trarea noului record republican, 
fiind convinși că, odată trecută a- 
ceastă „graniță", specialiștii noștri 
la săritura cu prăjina vor munci 
mai mult și mai temeinic, pentru 
a putea înregistra rezultate cu care 
să putem conta și noi pe plan eu
ropean. Sîntem convinși că, în 
«curt timp, strădaniile săritorilor 
cu prăjina vor fi încununate de 
noi și noi succese, spre lauda lor 
ți pentru prestigiul atletismului din 
țara noastră.

Povestea recordului național la 
săritura cu prăjina, începe din a- 

>nul 1921, cînd A. Vajna a reușit 
să sară peste ștacheta înălțată la 
2,98 m. Pînă la sfîrșitul acelui an,

\ ajna a rcușit să treacă ș- peste 
trei metri (3,05 m.) Apoi în 1922. 
tot el a mai adăugat recordului 
încă 5 cm. Principalul său adver
sar a fost A. Pavel. Acesia ega
lează și în'rece cu 2 cm. recordul 
național (1922)t dar tot Vajna este 
cei cărei preia imediat (3,17 m. 
în 1922 ; 3,24 m. și 3,30 m. în 
1923). După trei ani. Ludovic Biro 
devine recordmanul probei: 3.39 
m. (1926) ; 3.61 m. (1928) ; 3,65 
m. (1929) și 3,725 m. (1930) . Trec 
șapte ani pină cînd studentul Ca
rol EUhard îmbunătățește acest 
record : 3,79 m. (1937) și apoi, 
3.86 m. (1938). Deși nici acest ul
tim record nu are o valoare ieșită 
dm comun, el se menține timp de 
mai multi ani pe tabelul de o- 
noare Abia in 1946 Zeno D*ago- 
mir este cei care îi adaogă 4 cm. 
De atunci Zeno D agomir. muncind 
neîncetat, a făcut cinci corectări 
acestei performanțe: 4,00 m. ir. 
1947 (pentru prima oară peste. 
4.00 metriț Ne amin'im și astăzi 
cu emoție de entuziasmul pe care 
l-a produs acest rezultat printre 
spectatorii aîlați în număr mare 
în tribunele stadionului din Dea
lul Spirei...) : 4.93 m. în 1951 ; 
4,10 m în 1952. din nou 4.10 m. 
și apoi. în concursul preolimpic de 
la Kiev. 4.20 m. De atunci Zeno 
Dragomir, cit și Mircea Dumi
trescu și Gh. Zîmbreș‘eanu au în
cercat în repetate rînduri să în
treacă acest record, care părea a fi 
imbatabil. Dar numai... pînă marți. 
Căci marți, la Cluj, Zoltan Szabo a 
reușit — însfîrșit — să-l înfringă.

La sfîrșitul acestei săptămîni. 
săritorii noștri cu prăjina, împre
ună cu toți ceilalți atleți, sînt con- 
vocați la concursul de selecție, de la 
București, în vederea formării e- 
chipei pentru apropiatele Campio
nate Balcanice de Ia Atena. Să-i 
vedem la lucru ! și nu numai pe ei, 
ci și pe discoboli, de la care aș
teptăm visați!, dar nu numai atit. 
promișii 50 de metri...

ROMEO VILARA

In ziua în care la Gând se va da 
startul în primele întreceri ale 
campionatelor europene de caiac- 
canoe. la Duisburg — în R.F. 
Germană — va începe campiona
tul european feminin de canotaj a- 
cademic la care țara noastră va fi 
reprezentată de cele mai valoroase 
vîslașe. Bazinul de la Duisburg 
este un canal cu o lungime de 
2.100 m., lat de 129 m. și adine de 
aproximativ 10 m. Canalul
protejat de vînt cu ajutorul unor 
perdele de păduri. Intre campio
natele feminine (23—25) și 
masculine (29 august — 1 sep
tembrie) se vor desfășura la Duis
burg lucrările Congresului FISA cu 
prilejul căruia vor fi discutate și 
o serie de interesante propuneri. 
Tot atunci se vor 
de desfășurare a 
piona'e europene 
demic.

lată-ne dar. în 
mari „confruntări1 
nautice. Este un nou prilej pentru 
reprezentanții sporturilor nautice 
din țara noastră de a zonfirma 
marile succese obținute pe plan 
mondial, in ultimii ani.

Maria Both și-a 
’ei victorie de ra

pe Katalin 
. ț<_ ugui.ay, Lar.sa Kiipooa

ce e ' (L .R.S.S.), .4riri.se Schne.der și 
He.ga Schmidt, ambele din R. D. 
Germană, toate înotătoare recu
noscute ca specialiste de prima 
mină ale probe:.

Socotim utilă o scurtă incursiu
ne în „lumea cifrelor" pentru a 
reliefa valoarea performanței reu
șite de Maria Bo.h.

stabili și datele 
viitoarelor cani
de canotaj rca-

l IERARHIA EUROPEANA LA SFIR- 
pragul a două f șitul anului iss« (bazin s» m.) 

“ in sparturile \

Sferturile de finală 
in campionatul de tenis 

ai Capitalei
Numărul mai mare de specta- 

>on prezenți ieri pe terenurile de 
tenis ale Centrului dc antrenament 
a dat parcă un cadru mai oficial 
întrecerilor din cadrul campionatu
lui Capi’alei. Mai interesantă nu 
atit prin fazele create, ci mai 
muit prin evoluția scorului, a fost 
partida de dublu masculin Bardan, 
D. Vizir.:-Rakosi, Turdeanu. In
tr-adevăr, primii au ciștigat setul 
1 și 2 cu 6-3. 6-2, desfășurind un 
joc omogen .clar, cu lovituri deci
sive și sigure la fileu. După ce au 
acumulat această „zestre", Bardan 
și D. Vîziru au crezut probabil că 
este cazul să încetinească alura și 
că se pot chiar distra. Cei care au 
profitat de pe urma acestor proaste 
socoteli au fost bineînțeles Rakosi 
și Turdeanu care au devenit mai 
agresivi și încet, încet au refăcut 
terenul și au egalat, ieșind victo
rioși în următoarele două- seturi 
6-3, 6-1. Pină în cele din urmă a 

.ciștigat (ultimul set cu 6 3) tot 
cuplul Bardan-D. Vizirii dar cu 
prețul unor eforturi deosebite, care 
poate nu ar mai fi fost necesare 
dacă cei doi ar fi acționat cu toată 
seriozitatea în întreaga întîlnire.

Astăzi de la ora 15.30 sînf pro
gramate sferturile de finale la sim
plu masculin (Bădin-Viziru D, 
Crisfea-Zacopceanti, Rakosi-Angiie- 
lescu. M, Vizirt'-Burcescu) și 
semifinalele de dublu bărbați și 
dublu femei.

1. Grinham (Anglia) 1:12,9 ; 2. Ed
wards (Anglii) 1:13^; 3. Schnudt
(Germa:.:a) 1:13,4 ; 4. L. de Nijs
(Olanda) 1:13,8; 5. Wiellema (Olan
da) 1:13.8 ; 6. Van Alphen (Olanda) 
1:13,9 ; 7. De Korte (Oianda) 1:14,2 ; 
8. Hoyle (Anglia) 1:14.3 ; 9. Kipova 
(U.R.S.S.) 1:14,3 ; 1». GeUner (Polo
nia) 1:14,9 ; 11. Andre (Franța) 1:15,6; 
12. Schneider (Germania) 1:15,7 ; 13. 
Maria Both (Rominia) 1:15,8.

Dir. celelalte continente pe lista 
celor mai bune din lume (în bazin 
de 54 m.) o mal precedau :

1. Cone (S.U.A.) 1:12,9 ; 2. Murphy 
(S.U.A.) 1:14.1 ; 3. Beckett (Austra
lia) 1:14.7; 4. Marchino (S.
1:154 : 5. Abernethy (Africa 
Sud) 1:15.4 ; f. Stewart (Noua 

'landă) 1:13.4.
1957: 1. Cone (S.U.A.) 1:12,6, 

reușit la 12 iulie, nou record al lu
mii. v. r. 1:12.9 — limita stabilită 
după performanța înotătoarei en
gleze Judy Grinham îr, finala de 
Ia Melbourne ; 2. K. Boroș (Unga
ria) 1:13,0: 3. Kraan (Olanda) 1:13,2;
4. Margaret Edwards (Anglia) 1:13,5;
5. Troost (Olanaa) 1:14,7 ; 6. Maria 
Both (Rominia) 1:15.4; 7. Kamaeva 
(U.R.S.S.) 1:15.4.

G. NICOLAESCU

G« prile/ul intilniru prietenești, unul i 
Jocurile de la Moscova, a oferit jucătoarei 
masă Marta Tompa o insignă. Se mai văd 
ner și Matei Gardner care asistă la aceasti
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REGULA-

de b’aschet 
colectivului

BASCHET DUPĂ NOUL 
MENT

Voința T.C.—C.C.A. (fem.). întrece
rile continuă zilnic pe terenurile 
Știința

i.U.A.)
ele

Zee-

timp

mărturisea„.Mor.a Both — ne 
antrenorul ei Toth Pall Iosif — s-a 
împrietenit cu apa de 
de 10 ani. Dar, înotul 
începu! sâ-l practice in 1953. O 
lăsam să înoate in toate stilurile 
din dorința de a-i asigura o pre- 
gătire multilaterală. In felul a- 
cesta, ii cream și bazele necesare 
in vederea progresului ei la stiiul 
spate. Un an mai tlrziu. primul ei 
succes: campioană republicană de 
juniori cu timpul de 1:27,4... Mi-arn 
dat seama că pentru a obține re
zultate superioare trebuie să pun 
accentul pe o pregătire fizică ge-

la vlrsta 
sportiv a

Sverre Str an
A fost destul să pomenim nu

mele lui Sverre Strandl', pentru ca 
de îndată tinerii care ne-au întîm- 
pinat la cantonamentul delegației 

mai 
îl 

de 
în

norvegiene să ne dea cele 
complete lămuriri cum și unde 
putem găsi. Se vedea limpede 
cită prețuire se bucură Strandli 
rîndurile compatrioților săi.

După puțină așteptare, iată-1 
cel căutat. Aceeași figură jovială, 
același aer de modestie, pe care i 
le cunoșteam atit de bine. Totuși, 
o cută de tristețe întunecă parcă 
din cînd în cînd chipul tînărului 
sportiv norvegian. Cauza ne-o măr
turisește el însuși. Forurile spor
tive norvegiene i-au interzis să 
participe la cea de a IlI-a ediție a 
Jocurilor. Rezoluția pusă de con
ducătorii Uniunii Sportive norve
giene sună astfel: „In cursul a- 
cestui an nu participăm Ia nici o

De pe stadioanele Moscovei
și (lin...

SĂRITURĂ DE AUR

Pe

culisele lor

fiealele campionatului republican 
de juniori la canotaj

Cei mai buni dintre cei 1.200 de 
'tineri și tinere care s-au întrecut, 
de curind. în faza de zonă a cam- 

.pionatului republican de juniori 
(canotaj academic-caiac, canoe) 
se vor întîlni sîmbătă și duminică 
pe lacul Snagov în întrecerile fi
nale ale acestei competiții care a 
cunoscut pînă acum un larg suc
ces mobilizatoric.

La finale vor participa aproxima
tiv 360 de tineri și tinere. Se vor 
disputa probe de caiac și canoe 
(sîmbătă) și probe de canotaj aca
demic (duminică).

Din inițiativa comisiei 
a orașului București și a 
Voința T.C. au fost organizate două 
competiții de baschet care au drept 
scop obișnuirea echipelor cu aplica
rea noilor reguli. La competiția 
masculină, denumită Cupa Festivalu
lui, participă echipele Știința Poli
tehnica, Dinamo, Școala Sportivă 
Nr. 2, Progresul Sănătatea, Progre
sul ICAB, Voința M.C., Progresul 
SPC., Locomotiva MTRNA, Flamura 
roșie 1PIU întrecerea echilpelor fe
minine, dotată cu Cupa Voința, este 
disputată' între Voința T.C., C.C.A., 
Energia Trestul I Construcții și Pro
gresul M.I.C.

Etapa de azi a competițiilor pro
gramează următoarele meciuri pe te
renurile Știința din str. Vasile Pîrvan: 
teren I, ora 17: Școala Sportivă Nr. 
2 — Progresul Sănătatea (mase), 
Progresul ICAB-Voința M.C (mase.); 
teren II, ora 18: Energia Trestul I 
Construcții-Progresul M.I.C. (fem.);

COMUNICAT
< Secretariatul C.C.F.S./C.M.« 
<aduce la cunoștință că la jocul C 
internațional de fotbal Progre-^J 
sul București—Selecționata A-<< 
tena care are Ioc în cadrul j 
Festivalului Tineretului din 
București, sînt valabile urmă
toarele carnete de liberă intrare 
eliberate de C.C.F.S./C.M.: al
bastre și roșii în piele, roșii 
dermatin, verzi (presă), al
bastre în pînză ale membrilor 
comisiei centrale de fotbal, 
precum și carnetele antrenori
lor și arbitrilor de fotbal.

in proba feminină de sărituri 
de pe trambulină, sportiva sovie
tică Raisa Korokovshaia s-a men
ținut tot timpul pe locul al doi
lea. lată însă că vine si momentul 
ultimei sărituri. Raisa urcă pe 
trambulină. îsi ia avint si se a- 
runcă în ană. Combinația elemen
telor care au alcătuit această ul
timă săritură a fost atit de reu
șită, incit din tribune s-au auzit 
murmure de admirație și anoi a- 
olauze însuflețite. Cum
săritură i-a adus Ralsei primul 
loc si medalia de aur, nu-i de 
mirare că toți au botezat pe ioc 
această decisivă încercare „sări, 
tura de aur"

această

RECORD MONDIAL... AJUSTAT

Ati avut prilejul să aflațt din 
numărul precedent al ziarului nos-

tru că halterofilul chinez Cen Tin 
Kai a reușit splendida performan
ță de a ocupa primul loc de cate
goria „cea mai ușoară", stabilind 
totodată și un nou record mon
dial la „aruncat". cu rezultatul 
de 140 kg.

Ttrziu. după miezul nopții, co
misia de arbitrai care se întruni
se pentru a efectua calculele ne. 
cesare omologării recordului, a 
constatat că haltera cu pricina 
cintărea cu cîteva grame In... mi
nus. In fața acestei situații, recor
dul a fost găsit „bun pentru omo. 
log are”, dar i s-au ajustat... 500 
de grame. Deci, noul record mon
dial al lui Cen Tin Kai este de 
139,500 kg.t Și noi 
dispusi să credem 
este vorba de 140 
se poate admite o 
5—10 grame...

care im fost 
că acolo unde 
de kilograme 
„tolerantă" de

competiției 
De ce? Ei 
eveniment 
minciuni 
le mai erei 
lui Strand 
re? Zîmbirl 
„Consider1 
sînt chesl 
dacă exiși 
între ele, 
cît pri^n 
tăreșteW 
este cea 
curia de 
Moscova, 
onoare al 
ge cu tot 
că nu nu 
de valoar 
Danielsen 
doreau di 
cureze la 
câți s-o f 
Moscova, 
transmită 
partea s| 
furor pa 
„Iată, de 
cova“ sp 
mintește 
carii a a 
urări de 
menințări 
cu ochi l 
scrisori a 
fer. Dar 
cantonam 
cu mîndi 
nu s-a si 
de mult I

A venii 
proiectele 
a aruncai 
de metri, 
rezultate! 
mondial, 
nu se m 
că rămîni 
aruncător 
timii ani,

singur, r 
unde l-ai 
ce trăeșt 
borg. Zih 
Ia un coti 
dli se an 
jumătate, 
poate fac

4riri.se


Atenție, Dinamo București!.,

Sparîak Sofia a jucat 
și a dispus cu 4-1 (2-0)

excelent Ieri la Cluj
de Dinamo Orașul Stalin

ULUI ASALT LA VOLEI
rtiuri- 
urilor 
■eu nit 
'epre- 
li-unii 
. Po- 
proa- 
e ale 
rope- 
arele

din- 
deci 

•j. un 
chiar 
trată, 
im e- 
‘ Șo
imi ei

Bott-

s-au detașat de restul jormafiilorl 
dar între ele există fie o egali
tate de puncte, fie un decalaj mi-< 
nim, ceea ce face ca primul loc 
să nu poată fi decis decît in uliiA 
ma zi a competiției, adică nuine. 
Mai clară este situația la fete undei 
reprezentativa Uniunii Sovietice, 
campioana mondială, conduce fărăl 
a fi înregistrat nici o înfrîngere.. 
După comportarea de pînă acum', 
a formațiilor este aproape sigur 
că jucătoarele sovietice vor ciști-' 
ga primul loc. Echipa U.R.S.S. 
mai are de susținut o singură par-, 
tidă, cu reprezentativa țării noas
tre, căreia însă forma slabă mani
festată la Moscova nu-i dau prea 
mari șanse de victorie. A doua 
favorită, echipa Poloniei a înre
gistrat o înfrîngere cu 0—3 în* 
fața Uniunii Sovietice și astfel șan
sele ei de a se clasa pe ' 
au scăzut considerabil.

Celelalte echipe, R. D. 
nă, R. P. Chineză, R. P. 
reeană și Austria susțin o 
re foarte echilibrată care va stabili 
ordinea în clasament de la locul 
5 in jos, dar numai după consu
marea ultimelor jocuri. Echipele 
feminine au astăzi zi de odihnă.

La băieți clasamentul este ur
mătorul :
1. U.R.S.S.
2. Cehoslova-ci-a
3. Romînia
4. Polonia
5. Bulgaria
6. Franța

3 
3

______ 3 0
Situația o vor lămuri 
eciurile Romînia —

locul I

Germa- 
D. Co- 
întrece-

3 3 0 9—0 
3 3 0 9—1
3 2 1 7—4

1 2 3—7 
0 3 2—9
3 0—9 i

3
3
2
1
0

meciurile Romima — U.R.S.S. 
(azi), Romînia — Polonia și 
U.R.S.S. — Cehoslovacia (inline). 
Voleibaliștii romîni luptă în con
tinuare pentru locul 1, care, in 
eventualitatea victoriei echipei 
noastre în jocurile de azi și mîine, 
va putea fi decis de partida... 
Uniunea Sovietică — Cehoslovacia 
(prin victoria reprezentativei so
vietice) și în ultimă instanță, de 
...setaveraj.

urmașii sai.
ușii". 
:ute!e 
ieri nd 
ia nu 
rerea 
otărî- 
itinse: 
>litica 
ite și 
'mună 
fi de- 
^in-

Bu- 
t la 
?e de 
șter- 

idtihii 
atleți 
ivsen.

îmbunătățească performanțele
„Și dacă nu, atunci peste 20 de 

ani, cam pe la a 13-a ediție a 
Jocurilor Sportive ale Tineretului, o 
să vedeți ce o să facă Strandli".

_
„Nu vă speriați... N-am de gînd 

să îmbătrînesc în cercul de arun
care. Mă refeream nu Ia Sverre 
ci la Imre 
care abia 
vă asigur, arată de pe acum o 
predilecție deosebită pentru... 
runcarea ciocanului.

— De altfel, și 
destinat: Imre...

— „Exact. L-am

Strandli, băiețașul meu 
a împlinit un an dar,

a-

numele pare

botezat așa In

i spre 
fat să 
ri din 
i, tu- 
locuri.
Moș

iși a- 
a ple- 
numai 
rsc a- 
’edeau 
îiar și 
ca me
rii din 
urnesc 
ortiv". 
ui era

tJespr- 
trandli 
te 61 
lit de 
cordul 
e, nici 
isideră 
iță de 
în ul
ii sale 
ăteșfe 
Și, de 
oment 
Sarps- 
rn linca 
Stran- 
oră și 
totuși 
să-și

SVERRE STRANDLI
(văzut de NEAG’J)

cinstea bunului meu prieten Imre 
Nemeth. Mai aștept acum un alt 
copii. Vreau neapărat să fie tot 
băiat. Am să-l botez Mihail, că 
doar și Krivonosov îmi e prieten"

O discuție cu un băiat atît de 
simpatic se poate prelungi multe 
ore, mai ales atunci cind a 
lucruri atît de dragi lui. Dar

Campionatele individuale de box se dispută 
o formulă nouăanul acesta după

CLUJ 7 (Prin telefon). Cei peste 
12.000 de spectatori prezenți 
in tribunele stadionului „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ au avut ocazia să 
urmărească unul din cele mai fru
moase meciuri de fotbal văzute în 
ultimii ani la Cluj. Acest lucru 
s-a datorat formației bulgare Spar
tak Sofia, care a făcut un joc 
excelent. Acțiunile spectaculoase și 
eficace ale fotbaliștilor bulgari au 
entuziasmat spectatorii, care i-au 
aplaudat îndelung la sfîrșitul me
ciului pentru comportare și pentru 
victoria obținută, cu 4—1 (2—0), 
asupra echipei Dinamo Orașul Sta
lin. Aceasta din urmă a făcut 
eforturi pentru a rezista, dar apă
rarea a cedat după 20 de minute 
de joc.

In min. 20, la o învălmășeală, 
Cincu — vrînd să dea mingea la 
portar — a înscris în proprie 
poartă. După opt minute, Andonov 
stabilește scorul reprizei la 2—0, 
printr-un șut de Ia 16 m. După

pauză, ambele echipe fac schimbă
ri. Oaspeții se mențin însă în atac și 
în min. 56 Ignatov profită de o 
greșeală a apărării dinamoviste și 
marchează. La 3—0 dinamoviștii 
au o revenire și reduc handicapul 
prin Szakacs II (min. 59). In min. 
65, Panorov pecetluiește scorul 
final: 4—1. Arbitrului Ad. Vărga( 
care a condus bine, i s-au aiiniat 
armatoarele echipe :

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Bucur—MOARCAȘ, Hulea, Cincu 
— Hidișan (DRAGOMIR), SZA
KACS li (Țîrcovnicu) — Drăgoi, 
Csegezi, Radulescu, Mihai (SZA
KACS II). Publik.

SPARTAC SOFIA: Mincev (Go- 
rolomov) — Vasilev, PANA1OTOV, 
Kitov—Hadjiiski, Sokolov—Nico- 
lov, PENELOV (Konov), ANDO- 
NOV (Atanasov). IGNATOV (Ba
ci varov), Panorov.

E. Bocoș 
corespondent

Anul acesta, campionatele republi
cane individuale de box au suferit 
o schimbare de... sezon : datele de 
desfășurare ale celei mai impor
tante compețfții pugilistice interne 
au fost „mutate" din primăvară 
în... toamnă! Dar aceasta nu este 
unica schimbare intervenită in 
legătură cu campionatele indivi
duale. Analizînd în amănunțime 
deficiențele edițiilor din ultimii ani 
ale campionatelor, comisia centra
lă de box a luat o serie de măsuri 
importante pe care — incă inainte 
de a le vedea puse în aplicare — 
le considerăm binevenite.

Socotim astfel judicioasă mă
sura privitoare la stabilirea unei 
etape de zonă care să preceadă fi
nalele. In felul acesta se renunță 
la formuia greoaie folosită pină 
acum și care ducea la reunirea a 
peste 200 de boxeri, la București, 
în zilele finalelor. Unde se ajun
gea în felul acesta ? La întinderea 
competiției pe un mare număr de 
zile, ducind la scăderea interesu
lui pentru campionate, mai ales că 
printre participant) se aflau des
tul de mulți boxeri cu pregătire

FOTBAL NOTE, ȘTIRI
PROGRAMUL JOCURILOR DE CAMPIONAT

rezultate
IN BUCUREȘTI

Intr-o ședință care a avut Ioc Ia Direcția de Fotbal, colectivele 
bucureștene din categoria A au căzut de acord să dispute meciurile 
ior din primele șase etape de campionat. în modul următor:

17 august: C.C.A. — ENERGIA PLOEȘTI pe stadionul 23 August
18 august: DINAMO—FLAMURA ROȘIE U.T.A., pe stadionul Re

publicii.
25 august: LOCOMOTIVA—ENERGIA STEAGUL ROȘU ȘI PRO

GRESUL—ENERGIA PETROȘANI, cuplaj pe stadionul 23 August
1 septembrie: C.C.A. — PROGRESUL BUCUREȘTI și LOCOMO

TIVA — DINAMO BUCUREȘTI, cuplaj pe stadionul 23 August
5 septembrie: DINAMO — DINAMO ORAȘUL STALIN și C.C.A. 

— ȘTIINȚA TIMIȘOARA, cuplaj pe stadionul 23 August.
8 septembrie: PROGRESUL — PROGRESUL ORADEA, dimineața 

pe stadionul Dinamo și LOCOMOTIVA — ENERGIA TG. MUREȘ 
după masă în Giulești.

15 septembrie: C.C.A. — LOCOMOTIVA BUCUREȘTI și PRO 
C-RESUL — DINAMO BUCUREȘTI, cuplaj dimineața pe stadionul 23 
August (după masă au toc campio natele internaționale de atle'ism
ale R.P.R.).

ECHIPELE 
„REINTRA"

DE CATEGORIA B 
LA 18 AUGUST...

Echipele de < ‘ ~
începe campionatul, cum se știe, 
la 25 august. Activitatea oficială 
însă, și-o vor relua mai devreme 
cu o săptămină, în cadrul Cupei 
R.P.R. La 18 august se va disputa 
o nouă etapă de Cupă cu care pri
lej vor debuta echipele din catego-

categoria B își vor

ria B. Programul cuprinde 38 de 
jocuri și anume: FI. roșie Boto
șani—Energia Fălticeni, Recolta 
Frasin—Progresul Suceava. Dina
mo Iași—Dinatno Bîrlad, Energia 
Bîrlad—Locomotivă Iași, Bacău I— 
Dinamo Bacău, Dinamo Brăila— 
Locomotiva Galați, Energia Bicaz— 
Progresul Focșani, Energia Steaua 
Roșie Bacău—Știința Iași, Energia 
I.S. Brăila—CSA Tecuci, Progresul 
Panciu—Energia 1 Mai - - ■

Azi pe Stadionul

Progresul București - Selecționata orașului

Ploeștt. E-

Republicii

Atena

atins Ș 
at le- ; 

tul norvegian se pregătea să plece *. 
la antrenament. Și în acele clipe f 
nimeni și nimic nu-l poate reține.

De astăzi, amatorii de lotoal din 
București iau din nou drumul 
stadioanelor, după o pauză relativ 
scurtă. Inaugurarea sezonului se 
face printr-un foarte interesant 
meci internațional în cursul căruia 
vom vedea la lucru pe cîțiva din
tre viitorii noștri adversari în pre
liminariile campionatului mondial. 
Este vorba de partida Progresul — 
Selecționata orașului Atena, în care 
vor evolua internaționalii greet 
Linoxiiakis, Papoulidis. Dermatis, 
Nestoridis, Panakis care au jucat 
contra noastră la Atena 
probabil, vor juca și la 
în noiembrie ,

Intîlnirea are loc pe 
Republicii, la ora 17,45, l
conducerea arbitrului iugoslav 
Mikulan și cu participarea urmă
toarelor formații:

PROGRESUL : Birtașu — Toma, 
Caricaș, Dobrescu — Ciocea, Știr
bei — Oaidă. Ozon, Br.nciu, Smă- 
răndescu. P. Moldoveanu.

ATENA : Aperghis 
Linoxiiakis, 
Theofanis - 
Stamatiadis,

Intîlnirea este așteptată cu mare 
interes și de membrii celor două 
echipe și mai ales de oaspeți. Am 
stat de vorbă cu doi dintre condu
cătorii delegației sportive elene. 
Dl. Savidis. membru în comisia 
tehnică a fede-ației din Atena, ne-a 

spus : „Dacă și echipa din București 
va fi la fel de bună ca aceea pe 
care am întîlnit o la Timișoara, 
meciul va fi foarte greu pentru 
noi. Dar așa cum trebuie să fie în 
sport, nu se va supăra nimeni dacă 
cel mai bun va cîștiga".

Antrenorul eclrpei, dl. Tsoutsos. 
este de aceeași părere : „li cunosc

pe fotbaliștii rom ini de 
me ; am jucat contra lor fiind 
selecționat în echipa Greciei. Ro
mînia avea și atunci jucători de 
valoare, așa cum are și azi. In ul
timele luni am văzut la lucru cî
teva excelente echipe romînești. 
De aceea socotesc și eu meciul cu 
Progresul ca foarte greu, deși pre
zentăm o formație cu cinci jucă
tori din prima echipă națională și 
Șase din a doua".

multă vre-

nergia IMUM Medgidia—Dinamo 
6 București, Recolta Ovidiu—Lo
comotiva Constanța, Locomotiva 
Ploești—Energia Cîmpina, Energia 
Tirgovrște—Energia <Moreni, Ener
gia 4 Cîmpina—Progresul CPCS 
București, Voința Călăraș!—Știința 
București, Energia Buftea—Energia 
23 August București. Energia Cîm- 
pulung—Progresul Corabia. FI. 
roșie Rm. Vîlcea—Locomotiva Gara 
de Nord București, Locomotiva Cra
iova—Locomotiva T. Severin, Pro
gresul Calafat—Știința Craiova, 
Energia Oțelul Roșu—Energia Re
șița, Energia Jimbolia—Energia A- 
rad. Energia 3 Reșița—Locomotiva 
Timișoara, Progresul Ineu—Loco
motiva Arad, FI. roșie Oradea—Lo
comotiva Cluj, Recolta Salonta— 
Energia Baia Mare. Recolta Zalău— 
Recolta Cărei, Energia Satu Mare— 
Recolta Sighet, Progresul Satu 
Mare—Știința Cluj, Progresul Tur- 
da-Energia C. Turzii, FI. roșie A- 
bator Tg. Mureș—Recolta loplița, 
FI. roșie Sf. Gheorghe—Energia 
Uz fr. Or. Stalin, Energia Copșa 
Mică—Energia 132. Energia Si
biu—Energia Mediaș, Locomotiva 
Simeria—Energia Hunedoara, Ener
gia Lonea—Energia Lupenl șî E- 
nergia Ghelar—Progresul Sibiu. 
Partida Progresui Bistrița—Recolta 
Reghin se va disputa la altă dată.
JOCURILE INTERNATIONALE 

DE AZI IN ȚARA

Tg. MUREȘ: Energia—Dorogi 
Banyasz (R.P. Ungară).

HUNEDOARA: Energia— Komloi 
Banyasz (R.P. Ungară).

ARAD: Flamura roșie UTA—Lo
komotive Leipzig (R.D. Germană).

• Textiliștii arădeni au fost in
vitați să susțină la 12 și 14 au
gust două jocuri în R. Cehoslovacă, 
dintre care primul la Gottwaldov.

și care,
București

Stadtonul 
sub 

■ 1.

Aloupis,
Darakis — Nebidis, 
Holevas Dermatis 
Nestoridis, Panakis.

123.594 LEI iată care este fondul 
inițial de premii al concursului 
Pronosport nr 32 de duminică 11 
august. Fără îndoială această sumă 
— una dintre cele mai mari repor 
tate pînă acum la concursurile de 
pronosticuri sportive — adaugă un 
plus de interes față de concursul 
acestei săptămîni al cărui program 
este alcătuit din două meciuri inter
naționale susținute pe teren pro
priu de formații romînești Casa 
Centrală a Armatei și Locomotiva 
Constanța și toate cele opt me
ciuri ale etapei Cupei de Vara a 
R. P. Ungare (categoria B seria 
T-a și a Il-a). La cele două meciuri 
internaționale din program vor tre- 
b'ui indicate și pronosticurile la 
pauză pe lingă obișnuitele pronos
ticuri finale. Acest lucru face con
cursul și mai atractiv deoarece știut 
este că întotdeauna concursurile 
care au solicitat participanțilcr ast
fel de pronosticuri au adus pre
mii însemnate datorită deselor sur
prize pe care le furnizează primele 
45 de minute de joc în raport cu 
rezultatul final.

In același timp, experiența a do
vedit partlcipanților la concursurile 
Pronosport că prezența în întregime 
a unei etape nu este atît de... pri- 
meidioasă ca meciurile alese dis
parat din mai multe competiții. Mo
tivul este ușor de găsit dacă ne 
gîndim că — în general — o etapă 
nu poate furniza mai mult de 2— 
cel mult 3 — rezultate neașteptate. 
Ca atare dintre cele opt meciuri 
maghiare cel puțin 5 vor lua sfîrșit 
cu rezultate normale. Mai rămîne

O’onosport
să găsiți care vor fi meciurile unde 
un „k“ sau mat ales „2" surpriză 
își va face apariția. Iată un lucru 
care depinde de inspirația fiecăruia! 
înainte însă de a vă fixa asupra 
uneia sau alteia dintre întâlniri vă 
reamintim cîteva amănunte extrem 
dc importante asupra Cupei de Vară 
a R. P Ungare : a) în Cupa de 
Vară nu există promovare sau re
trogradare; b) etapa de duminică 
este penultima etapă a competiției; 
echipele participante fie că au ter
minat campionatul categoriei B în 
a doua jumătate a clasamentului fie 
că sînt proaspăt promovate în rîn- 
durlie categoriei secunde. Șl acum 
ca de fiecare dată de altfel vă rea
mintim „prezența" șl la acest con
curs a premiilor speciale pentru „0* 
rezultate. Acei dintre dvs care vor 
citi mai jos lista deținătorilor pre
miilor speciale acordate prin tra
gere din urnă la concursul nr. 29 se 
vor convinge pe concret de frumoa
sele rezultate ce se pot obține la 
acest gen de participare (de exem
plu: ion Georgescu a obținut o mo
tocicletă și un aragaz participînd cu 
numai 8 lei!) Iată de altfel lista 
completă a celor care au obținut 
premiile speciale acordate prin tra
gere din urnă variantelor cu „0" 
rezultate de la concursul Pronos

necorespunzâtoare. Anul acesta, e- 
tapa de zonă se va disputa între 
4 și 8 septembrie. Orașele care au 
fost desemnate în acest scop smt 
Craiova, Orașul Stalin, Oradea șî 
— probabil — Galați.

Firește, se pune întrebarea cum 
pot ajunge boxerii să participe la 
etapa de zonă ? Răspunsul este 
destul de simplu ; pînă la 18 au
gust, boxerii de categorial, mae
ștri ai sportului sau maeștri eme
riti ai sportului, precum și fina- 
liștii campionatului de calificare, 
pot depune cererea de înscriere. 
Totuși, problema participării nu 
s-a rezolvat in felul acesta. Co
misia centrală a mai luat o hotă- 
rîre care sperăm să se dovedească 
salutară. Astfel, s-a decis ca la 
etapa de zonă să poată participa 
numai acei boxeri care, în de
cursul anului 1957. au susținut 
cel puțin 6 întilniri amicale (de la 
categoria muscă și pînă Ia cate
goria mijlocie-ușoară inclusiv) și 
3 întilniri amicale (de la categoria 
mijlocie și pînă la categoria grea 
inclusiv). Specificăm că este vor- 
ba numai de întilniri amicale, cele 
prevăzute în calendarul intern sau 
internațional nefiind luate în con
siderație. Urmărind impulsionarea 
activității amicale care, după un 
„start" meritoriu s-a lovit din 
nou de nepăsarea colectivelor spor
tive, hotărîrea comisiei centrale 
este in măsură să-i „trezească" și 
pe acei pugiliști care nu acceptă 
să se urce pe ring decît în me
ciuri internaționale sau la cam
pionate...

Odată terminată operațiunea în
scrierii, comisia centrală de box se 
va întruni pentru a fixa cei patru 
„capi de serie" la fiecare categorie. 
Desigur, fixarea lor se va face 
și după configurația clasamente
lor de anul trecut, dar se va avea 
in vedere, în primul rînd, criteriul 
valorilor actuale ale boxului nos
tru. Pentru a exemplifica, să pre
supunem că la categoria muscă 
vor fi desemnați „capi de serie" 
Mircea Dobrescu. Ludovic Ambruș, 
Puiu Nicolae și Toma llie. In ca
zul acesta, fiecare va fi repartizat 
in cîte o zonă, pentru a nu se în- 
tîlni intre ei pînă la finale (dacă 
se vor califica). Introducerea eta
pei de zonă prezintă, după păre
rea noastră, un singur neajuns: 
disputîndu-se la ^aceleași date, in 
patru orașe diferite, situate la 
mare depărtare unul de altul, an
trenorii care vor avea elevi la mai 
multe zone, vor fi, practic, în im
posibilitatea de a-i asista. Ceea ce 
în box contează foarte mult...

In sfîrșit, vă comunicăm că fi
nalele au fost fixate la 18—22 sep
tembrie, iar ca oraș-gazdă a fost 
desemnat Bucureștiul.

M. G.

LOCAȚIUNE DE BILETE
Biletele pentru jocurile interna^ 

țlonale de sîmbătă șî duminică 
din Capitală se pun în vînzare de 
azi:

Pentru Locomotiva Gara de 
Nord—Lokomotive Leipzig la agen
țiile Pronosport din Cal. Victoriei 
9 șî Bd. Dinicu Golescu, la casele 
din Giulești șî la casa din str. I. 
Vidu.

Pentru CCA—Vorwarts și Di
namo—Spartak Sofia, la Dinamo. 
CCA, Pronosport Cal. Victoriei 9 
și în str. I. Vidu. Biletele cu preț 
redus se găsesc numai la Dinamo.

port nr. 29 (etapa din 21 Iulie 1957):
Cîte o motocicletă de 125 cmc.: 

Stana Vasilc din Pîteștd str. Viilor 
nr. 8 și Georgescu ion din Bușteni 
str. Libertății nr. IM.

Cîte un aragaz cu 3 ochiuri și bu
telie: Hluscu victor din Piatra
Neamț str. Fermelor nr. 3; Băitoiu 
Dumitru din Roșiorii de Vede str. 
I L. Caragiale nr. 107; Kusu ion 
din B a loteș ti-Sanatoriul TBC și 
Georgescu ion din Bușteni str. Li
bertății 189.

Cîte un aparat de radio: Nichifor 
Ion din Iași str. 6 Martie nr. 43; 
Tonescu VeMzarie din T. Severin 
str. Adrian nr. 160; Diaconescu Nic. 
din Pietroșani str. Dimitrov nr. IC; 
Conforti Ion din Mărghita—Oradea; 
Băltoiu Dumitru din Roșiorii de 
Vede str. I. L. Caragiale nr 107; 
Tănăseecu Dumitru din București 
str. Echinoxului nr. 60 A; sa-bău 
Alexandru din Mediaș str. Aureii 
Vlaicu nr. 2; Nina M. Gheorghe din 
Craiova str. Peneș Curcanul nr. 9; 
Breazu Constantin din Dezna-Ora- 
dea și Petrescu Petre din Lehliu- 
București. La acest concurs au fost 
acordate și premiile speciale repor
tate de la concursul nr. 28 (etapa 
din 14 iulie). In urnă au fost intro
duse 830 variante cu „0" rezultate 
Premiațil își pot ridica premiile 
după expirarea termenului de con
testație .21 august).

$ Plata premiilor de Ia concursul 
nr. 31 (etapa din 4 august 1957) în
cepe în Capitală mîine după amiază 
de la ora 17 la Agenția Centrală din 
Calea Victoriei nr. 9.



Ultimele știri de la MOS C O VA
U. SI. S. S. și K. P. Ungară în finala turneului de fotbal Astăzi, vor 

fi desemnate echipele cîștigătoare ale competițiilor de rugbi și handbal (băieți) J Echipaje 
romAnes*i în finale la caiac — canoe A Prima clasată în turneul de polo decisă 

la golaveraj

Reportajele de la Moscova au fost trans- 
?> mise telefonic de trimișii noștri speciali: 
>> RADU URZICEANU, VALERIU CHIOSE, 
« DIMITRIE CALIMACHI și RADU VOIA

Sovietici, japonezii și bulgarii 
â&min turneul de lupte libere

După trei zile de concurs a în
ceput să se lămurească situația în 
turneul de lupte libere. In general, 
în toate finalele vor lupta pentru 
medalii luptătorii sovietici, japonezi 
și bulgari. Singurul nostru repre
zentant, Francisc Ballo (cat. semi
grea) l-a învins la puncte în al 
doilea tur pe elvețianul Neos, dar 
a pierdut apoi prin tuș în fața lui 
Stancev (R.P.B.) și a fost elimi
nat. Ca’ificați pentru finalele care 
se desfășoară vineri sînt: cat. 52 
kgr.: Djesidov (R.P.B.), Moedis- 
vili (U.R.S.S.), Suva (Jap.), Lei
ner (Austria), cat. 57 kgr.: Arse- 
nian (U.R.S.S.), Vlcev (R.P.B.), 
Isidzava (Jap), cat. 62 kgr.: Ba
laev (U.R.S.S.), Tigrov (R.P.B.), 
Esihiro (Jap.), cat. 67 kgr.: Sini- 
avski (U.R.S.S.), Aliev (R.P.B.), 
Okura (Jap.), cat. 73 kgr.-. Murta- 
zov (R.P.B.), Dadasev (U.R.S.ST, 
Kaneko (Jap.), cat. 79 kgr.: Nei- 
tang (R.D.G.), Dobrev (R.P.B.), 
GobedsCivili (U.R.S.S.), Nakai 
(Jap.), Pehlivanov (R.P.B.), cat. 
87 kgr.: Anghelov (R.P.B.), Stan
cev (R.P.B.), ’ /I. r. «- o <
Tagaki (Jap.), 
dov (R.P.B.), 
Siseki (Jap.),

Stefan lonescu, primul înotător romin
“ la ------

ECHIPA UNGARIEI A CIȘTIGAT 
TURNEUL DE POLO PE APA 
Mult așteptata partidă de polo 

pe apă care avea să decidă pe cîș- 
tigătoarea turneului s a disputat 
între reprezentativele Ungariei și 
U.R.S.S.-ului. La meci egal, primul 
loc ar fi revenit echipei maghiare, 
mulțumită unui golaveraj superior. 
Așa s-a și întâmplat, dar cu prețul 
unui joc obstructionist din partea 
jucătorilor unguri, care după ce 
au înscris golul egalizator au ținut 
mingea, aproape, toată repriza a 
doua. Au marcat Mesvenieradze 
(min. 6.23) pentru U.R.S.S. și 
Markovits (min. 7,26, pentru 
R.P.U. Rezultat final r 1-1 (l-l).

ECHIPA R- P. UNGARE A

Albul (U.R.S.S.), 
cat. grea: Mehme- 
Abmedov (R.P.B.), 
Jarazov (U.R.S.S.).

sub 20 min
Ieri au luat sfîrșit la bazinul 

Lujniki întrecerile de înot. Ulti
mele finale s-au desfășurat la ace
lași nivel ridicat care a caracteri
zat toate probele disputate pînă a- 
cum. In prima finală a zilei, 400 
m. liber fete, pe primul, loc a so
sit Skupilova (Ceh.) 5:13.8 urmată 
de Sziilcz (Pol.) 5:26,6 și de Step- 
pin (R.D.G.) 5:27,3. Finala probei 
de 1.500 m. liber bărbați a revenit 
înotătorului sovietic Nikitin ciî tim
pul de 18:25,2 (nou record unional 
și al Jocurilor). Pe locurile urmă
toare tot doi sovietici: Strujanov 
18:41.7 și Lavrinenko 18:48,7... Pe 
locul Vil concurentul romîn Ștefan 
lonescu cu 19:59,4 nou record al 
țării, (v.r. C. Meder 20:03,6). S-au 
disputat apoi ștafetele probei de 
4 x 100 m. mixt.

La băieți ordinea sosirii a fost 
următoarea : U.R.S.S. 4:21,3 (nou 
record unional), Cehoslovacia 
4:24.6, R.P. Chineză 4:24,9, iar la 
fete pe primul loc a sosit echipa 
U.R.S.S.-ului cu timpul de 5:04,2, 
ăpoj a R.D. Germane cu 5:08,9 și 
a Ungariei 5:24.1.

MOSCOVA... FESTIVAL... JOCURI...
(urmare din pag. I)

Ivanov, despre bucuria întâlnirii cu 
sportivii chinezi și coreeni...

STELA STAN 
MOSCOVA 
Ut Mir... 
un lucru 

ni l-au 
mulți 

reveniți 
zile in

Dar, mal 
am ațlat 

Ste'a Stanciu. Șl aoum pare

CIU:
M-.4

Este 
pe care
spus mai 
dintre cel 
în aceste 
(ară. 
multe

de la . .
emoționată. Ne mărturisea că vede 
aevea Mo; :ova din zilele Festiva
lului : bogăția de culori, străzile 
pline de oameni ai căror cintec de 
pac? și prietenie răsună pînă de
parte, înfrățirea miilor de tineri 
oaspeți ai capitalei Uniunii Sovie
tice...

Numeroasele locuri vizitate Ia 
'Moscova, marile magazine, arhi
tectura noilor și impunătoarelor 
construcții, au impresionat-o deo
sebii de plăcut pe Stela Stanciu. 
Și, ce plăcere să întîlnesti aici 
prieteni din atîtea țări. Au vizitat 
împreună Moscova, s-au bucurat 
de fiecare lucru nou, de fiecare 
construcție ridicată în ultimul timp, 
de numeroasele lucruri care iți 
Incintă privirea.

„Moscova m-a uimit" — ne 
’mărturisea Stela Stanciu. Dar, cițt 
dintre svortivii noștri nu vor spu- 
ile același lucru ?

Echipajul U. R. S. S. învingător în proha de caiac 4
întrecerile de caiac-canoe 

continuat miercuri 
caiac simplu 1.000 m. ( 
curenți), la caiac 2-1.000 
noe dublu viteză și cu o 
finală: caiac 4-1.000 m.

Iată rezultatele tehnice 
trate: caiac simplu 1.000 
ria I: 1 Andersen (Suedia)
4:07.4; 2. Ku’cear (R.P.U.) 4:10.2; 
3. Pisarev (U.R.S.S.) 4:11.2. se
ria a ll-a: 1. Petreczi (R.P.UJ 
4:14.4; 2. Szundin (Suedia) 4:14.6: 
3. A. Vernescu (R.P.R.) 4:15.6.
seria a lll-a: 1. Naumov (URSS) 
4:11.8; 2. Perlberg (R.D.G.)
4:25.6; 3. Boldjef (R.P Bulgaria) 
4:35.4. Toți s-au calificat pentru 
finale. Caiac 2-1.000 m. seria I: 
1 U.R.S.S. (Kaaliste-Demiatkov) 
3:39.0; 2. Finlanda 3:41.8; 3. Sue
dia 3:43.0. Echipajul nostru for
mat din Radulescu și Andreescj 
a ocupat locul IV cu 3:43.2 și 
nu s-a calificat. Seria a Il-a: 1. 
U.R S.S II (Klimov-Romașov) 
3:43.0; 2. Belgia 3:48.2; 3. R.P U. I 
3:53.4. Seria a Hl-a 1. R.P.R. I 
(Anastasescu-Todorov) 3:44.8; 2
R.P.U II 3:45.4; 3. Finlanda I 
3:50.2. Canoe dublu 1.000 m., _se- 
ria 
tex)

au 
cu serii la 

(13 con- 
l m„ ca- 
> singură

înregis-
m.: se-

Finlanda I

I-a: 1. U.R.S.S. (Harin-Bo-
4:12.2; 2 R.PR. I (Ismail-

1500 m.

/'sZ

ciuc-Dumitru) 4:21.6; 3. R.P.B.
4:56.4. Seria a ll-a: 1. R.P.R. 11 
(Lipalit-Kalinov) 4:25.8; 2. URSS 
4:28.0; 3. R.P.U. 4:50.8. Seria a 
lll-a; 1. Franța (Dransardt-Thor- 
ley) 4:43.6; R.P.U. 4:49.10; R.P.B 
II 4:56.8. Au participat 12 echi
paje. In singura întrecere finală 
a zilei (caiac 4-1.000) victoria a 
revenit echipajului sovietic format 
din N. Ruzniskas, Svezdkin, A 
Ruzniskas. Stepanov, cu timpul de

Echipa feminină de gimnastică a U.R.S.S. pe

3:15.2. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. U.R.S.S. II 3:16.8; 3. 
R.D.G. 3:18.8; 4. R.P.R. (Grigore. 
Bardaș, Oprea, Balint) 3:19.8; o. 
R.P.U. 3:21.2; 6. R.D.G. II 3:21.6: 
7. Finlanda 3:22.8; 8. Finlanda 11 
3:34.0.

Mîine (n.r. astăzi) se desfășoară 
3 finale: simplu caiac 1.000 m„ 
dublu caiac 500 m. și canoe du
blu viteză.

(urmare din pag. I)

această dată, fiind depunctată 
consecință ți primind doar

locul I

de 
în 
9,20 p.

Larissa Latînina, campioana 
olimpică și recenta cîștigătoare a 
„Cupei Europei" de la București 
nu s-a dezis nici la Moscova. Ea 
a cucerit cu siguranță primul loc 
la individual compus, la sol și la 
sărituri, fiind pe locul II și la 
paralele. Excepționalele ei calități 
și pregătirea sa desăvîrșită aa 
fost subliniate de evoluție la pa
ralele. unde a obținut maximum

GEORGETA HURMUZACHE, 
avut un aport deosebit în obți- 

noastre
a 
nerea succesului echipei

CÎȘTIGAT TURNEUL DE SABIE,
IAR RIDZ (POLONIA) CONCURSUL INDIVIDUAL DE SPADĂ

Întrecerile de sabie pe echipe 
s-au încheiat cu un clasament sui- 
generis: o echipă — R.P. Ungară 
— învingătoare detașat (fărâ în— 
frîngere) și alte trei formații la 
egalitate de victorii însă departa
jate mai întîi prin diferența asal
turilor cîștiga‘e și apoi, prin acea 
a tușelor primite. Clasamentul fi
nal: 1. R. P. UNGARA 3 V.; 2.
U.R.S.S. 1 v. (21 asalturi cîștiga- 
te); 3. Franța 1 v. <J9 asalturi câș
tigate și 104 tușe primite); 4. R. 
P. Polonă 1 v (19 asalturi cîștiga- 
,te, 106 tușe primitei).

Echipa Franței care cu o zi mai 
înainte reușise să se califice în 
dauna formației noastre, întrucît 
tușaverajul i-a fost favorabil la 
scorul de 8—8, a beneficiat în tur
neul final de o nouă situație a- 
vautajoasă datorită tușaverajuhii; 
la 8—8 în întâlnirea cu R.P. Polo- 

fnă a reușit să cîștige datorită unei 
Itușe mai puțin primită (61—62). 
Mai târziu, după ce Franța a fost 

lîntrecută detașat de R.P. Ungară 
)cu 11—5 și de U.R.S.S. cu 10—6. 
.iar R.P. Polonă a pierdut la R.P.U. 
'cu 13—3 și a cîștigat, în scjymb, 
lla tușe la U.R.S.S. 8—8 (64—66), 
.Franța a fost din nou avantajată 
de adunarea tușelor primite — 

I tot în defavoarea echipei R.P. Po

rt N. Tatarinov (U, R. S- S-) a

I
» Ultima probă a pentatlonului mo
ft dern — crosul — s-a desfășurat pe 
7un traseu lung de 4.000 metri care 
A trecea peste colinele lui Lenin, pe 
(lingă trambulina de schi. Concu- 
irentul sovietic Tatarinov și. polone

zul Pzibilski au terminat „cap la 
cap" în timpul de 14 min. 43 sec. 
7. Pe locul trei, un alt sportiv so
vietic : Pahomov, cu timpul de 14 
min. 55 sec,. 0. Iată de altfel cla
samentul probei: 1. TATARINOV 
(U.R.S.S.) 1.048 p.; 2. Pzibilski

(Polonia) 1.048 p.; 3. Pahomov

long — cucerind medalia de bronz.
Turneul individual de spadă a 

luat sfîrșit cu victoria polonezului 
Ridz care în meci de baraj a în
trecut pe Cernikov (U.R.S.S.) cu 
5—4.

Astăzi începe turneul individual 
de sabie.

Și echipa de fotbal 
a R. P. Ungare s-a calificat 
pentru finală, după prelungiri

A doua semifinală a turneului 
de fotbal, R.P. Ungară—R.D. Ger
mană, a necesitat și ea prelun
giri pentru a desemna formația 
învingătoare. Reprezentativa ma
ghiară a învins cu 2—0 (0—0, 
0—0) prin punctele marcate de 
Varga în min. 99 și 112. Ambele 
echipe au combinat spectaculos, 
dar au tras puțin la poartă. De 
altfel, fazele de poartă n-au abun
dat în acest meci. Echipa maghia
ră a meritat victoria. In u-ma a- 
cestui rezultat, R.P. Ungară s-a 
calificat pentru finala turneului cu 
U.R.S.S., cu care se va întîlni 
sîmbătă. R. Cehoslovacă și R.D. 
Germană se vor întîlni mîine, în 
finală pentru locul trei al turneu
lui

ciștigat pentatlonul mcdern
(U.R.S.S.) — 1.015 p.: 4. Lehi
Ero (Finlanda) 1.003 p.: 5. Kurt 
Lindeman (R.D.G.) 994 p.; 6. No
vikov (U.R.S.S.) 988 p.

Medalia de aur Ia pentatlon mo
dern i-a revenit, în urma acestor 
rezultate sportivului sovietic Niko
lai Tatarinov, care a totalizat 4-8f>3 
puncte. Pe locurile următoare : 2. 
Boris Pahomov (U.R.S.S.) 4.708
p.; 3. Igor Novikov (U.R.S.S ) 
4.543 p.; 4. Czerny (Cehoslovacia) 
4.211 p.; 5. Lohi Ero (Finlanda) 
4.166 p.

Baschetbaliștii sovietici 
și cei maghiari iși dispută 

azi primul tec
Reprezentativa masculină de 

baschet a Romîniei a avut un în
ceput bun în meciul cu echipa 
Uniunii Sovietice și a condus cu 
6-0, 8-2, 10-4, dar de la jumătatea 
primei reprize campionii europeni 
au pus stăpînire pe joc, au egalat 
și pînă la urmă au cîștigat la 
diferență de cinci coșuri. Baschet
baliștii romîni au făcut o partidă 
bună, dar au fost nevoiți să ce
deze în fața unui adversar supe
rior în pregătirea tehnică și tac
tică. Scorul : 50-40 (29-20).

In celelalte întâlni: i au fost în
registrate următoarele rezultate: 
MASCULIN, turneul 1-6: Bulga
ria—Brazilia 73-67 (32-27), Unga
ria—Cehoslovacia 88-71 (39-26);
turneul 7-12: Franța I (P.U.C.) — 
Franța II (Caen) 44-43 (18-16), 
R.P. Chineză—Siria 100-65 (45-30); 
turneul 13-17: R.P D. Coreeană — 
Elveția 64-46 (38-23), Finlanda — 
Tunisia 122-55 (61-22); FEMI
NIN, turneul 1-6: Bulgaria —R.D. 
Germană 78-45 (42-21),U.R.S.S.— 
R.P. Chineză 77-43 (33-21).

Echipa Romîniei nu a jucat.
In clasamentul echipelor mascu

line conduc neînvinse echipele LJ- 
niunii Sovietice și Ungariei, care 
se întâlnesc azi. Echipa Romîniei 
joacă cu Brazilia. La fete, repre
zentativa țării noastre își dispută 
azi în compania Franței locurile 
8-9. In clasament conduce neîn
vinsă echipa U.R S.S.

mondiale la haltere

de punctaj, nota 10.
Urmind să revenim 

nunte asupra desfășurării acestui 
excepțional concurs, iată clasa
mentele finale: echipe: 1. U.R S.S. 
229,827 p.; * “ “ .........
222,858 p.; 
220,993 p.; 4. R.P. Polonă 220,358 
p.; 5. R.P. Bulgaria 219,827 p.; 
6. R. Cehoslovacă 219,023 p.; 7- 
R.P. Ungară 217,193 p.; 8. R.P. 
Chineză 216,426 p.; 9. Finlanda 
209,223 p. INDIVIDUAL COM
PUS: 1. Latînina 38,333 p.; 
Luhina (U.R.S.S.) 38,265 p.; 
Manina (U.R.S.S.) 38,066 p.; 
Bogdanova (U.R.S.S.) 37,965 p.; 
5. El. Teodorescu 37,832 p.; 6. Ta
naka (Japonia) și Boșakova 37,798 

SOL: 1. Latînina 9,633 p.: 
Teodorescu și Luhina 9,600 

4-5. Hurmuzache și Boșakova 
9,500 p.; BIRNA: 1. Manina 9,700 
p.; 2-4 Teodorescu, Luhina și Bo
șakova 9,666 p.; PARALELE: 1. 
Bogdanova 9,833 p.; 2. Latînina 
9,800 p.; 3. Luhina 9,666 p.; SĂ
RITURI: 1. Latînina 10. 2-3 Ere
mina și Manina (U.R.S.S.) 9,833 
D.; 4-5. Emilia Vătășoiu și Ta
naka 9.466 p.

Două noi recorduri
In cursul zilei de miercuri au 

continuat întrecerile Ia haltere.
Pe primul loc la categoria semi- 

ușoară s-a clasat halterofilul so
vietic Ev. Mineaev care a obținut 
o excelentă performanță: 355 kg. 
întrecînd vechiul record mondial 
(care aparținea americanului Ber
ger) cu 2,5 kg. Mineaev a realizat 
115 kg. la împins, 100 kg. la smuls 
și 140 kg. la aruncat.

fatiniri decisive pentru rugbist» și haiulbaliștii noștri
Pentru 

angajate 
titluri la 
Moscova, 
mează întâlnirile decisive.

Rugbiștilor, care marți au dispus 
cu greu de echipa Cehoslovaciei, 
le revine dificila misiune de a da 
din nou replica puternicei formații 
galeze Llanely. După oum se știe, 
prima întâlnire dintre cele două 
echipe s-a soldat cu un rezul'atde 
egalitate, 6—6, astfel că pentru

cu amă-

2. R. P. ROMINA
3. R.D. Germană

două din 
direct 

Jocurile 
ziua de

2.
3.
4.

*

La categoria ușoară pe primul 
loc s-a clasat tînărul Victor Bușueu 
(U.R.S.S.) cu 385 kg. (120. 115. 
150) rezultat care constituie un 
nou record mondial (Vechiul re
cord era deținut de Nic. Kostîlev 
cu 382,5 kg.) Pe locul II s-a cla
sat Huan Tzian Jun (R.P. Chine
ză) cu 367,5 kg. urmat de Abad- 
jiev (R.P. Bulgaria) 355 kg.

Astăzi intră în concurs 
cin și Lazăr Baroga.

Hie Jen-

echipele noastre 
în lupta pentru 

Sportive de la 
astăzi progra-

turneului 
de astăzi, 

același

desemnarea cîș'.igătoarei 
este necesară partida 
Echipa noastră va alinia 
„15“ ca și în primul meci cu Lla- 
r>ely, cu o ’ 
rinache îl

Sortii au 
toare să se 
a turneului 
de partida . .
la edițiile precedente ale Jocurilor, 
celle două echipe își vor disputa și 
de data aceasta primul loc în 
clasament.

singură excepție: Ma- 
va înlocui pe Dor-uțiu. 
făcut ca partida hotărî- 
joace abia în ultima zi 
de handbal. Este vorba

R.P.R.—R.D.G. Ca și

Gheller, Szabo și Ciociltea pe primele locuri 
din R. P. Polonăin

VARȘOVIA 7 (Agerpres).
S-a încheiat prima jumătate a 

turneului internațional de șah de 
la Szaczwno Zdroj. După opt 
runde, în clasament conduce ma
rele maestru sovietic Elini Gheller 
cu 7‘/2 puncte urmat de marele 
maestru Szabo (R.P. Ungară) cu 
6 puncte și o partidă întreruptă și 
reprezentantul țării noastre Vic
tor Ciocîltea cu 6 puncte.

In runda a 7-a Ciocîltea a jucat 
foarte bine în partida cu șahistul 
polonez Gromek obținînd victoria. 
Cu un rezultat de remiză a termi
nat partida din runda a 
Frantz (R.D. Germană).

Celelalte partide s-au 
cu următoarele rezultate:
a Vil a: Szabo (R.P. Ungară) — 
Nac.hlik (R.P. Polonă) î-0; Gliei- 
Ier (U.R.S.S.) — Winiwater (Aus
tria) 1-0 ; Bogdanovic (R.P.F. Iu
goslavia) — Orbann (Olanda) 

Doda (R.P. Polonă) —Pla
ter (R.P. Polonă) '/2-‘/2.

Runda a VlII-a-. Gheller (URSS) 
— Gromek (R.P. Polonă) 1-0; 
Holmov (U.R.S.S.) — Szuczta 
(R.P. Polonă) 1-0; Szabo (R.P. 
Ungară) — Sliwa (R.P. Polonă) 
,/2-,/2; Bogdanovic (R.P.F. Iugo
slavia) — Winiwater (Austria): 
Nachlik (R. P. Polonă) — Plater 
(R.P. Polonă) 0-1: Orbann (Olan
da) — Fichtl (R. Cehoslovacă) 
W-’/z-

«»-

8-a cii

încheiat 
Runda

Belgia — Italia 3 •— 2
in ,,Cupa Davis”!

BRUXELLES, 
In finala zonei europene 
petiției de tenis „Cupa Davis" echi
pa Belgiei a învins Italia cu 3-2. 
In meciul decisiv belgianul Was
her l-a învins pe Pietrangelli( Ita
lia) cu 3-2.
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