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9WM Wlm fitemliei WiMin 
la Mmui al il-lea 

al Partidului Malisl M Mu Goana
Miercuri dimineața a părăsit Capitala plecînd spre Berlin delegația 

Partidului Muncitoresc Romîn care va participa la Congresul al V-lea al 
-Partidului Socialist Unit din Germania

Din delegație Tac parte tovarășii Gheorghe Apostol, membru al Biro
ului Politic al t.C. al P.M.R., Ștefan Voitec, membru supleant al Bi
roului Politic al C. C. al P.M.R., și Gheorghe Stoica, membru al C.C. 
al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Emil Bodnăraș, Nicolae Ceausescu, Alexandru Birlădeanu, 
Florian Dănălache, Paul Niculescu- Mizil, C. Scarlat, Anton Moisescu, 
Costin Nădejde, de activiști ai C.C. al P.M.R.

Au fost de față Ewald Moldt, însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.D. Germane la București, și membri ai^ambasadei. ^(Agcrpres)

CAMPIONATELE EUROPENE
FEROVIARE DE BOX

In primele două reuniuni boxerii romîni au avut comportări bune

Spartachiada de vară a tineretului

Noi vești din etapa raională

Am asistat mai î-ntîi la o fru
moasă festivitate de deschidere, pen
tru a urmări apoi un spectacol pugi
listic de bună calitate. Satisfacția a- 
ceasta ne-a fost întregită și de fap
tul că cei trei boxeri romîni care 
au evoluat marți seara — Aurel 
Morăruș (coccș), Ion Boceanu (pană) 

Ion Boceanu. (R.P.R.) a eschivat directa de dreapta 
Robert Bell (Anglia) și va contraataca 

(Foto M.

și Mihai Stoian (semimijlocie) — au 
coborât victorioși treptele ringului. 
Boxînd oarecum crispat și stăpînit 
vizibil de trac, Morăruș s a arătat 

, totuși la înălțimea redutabilului 
Viktor Silaev (U.R.S.S.). In ultima 
repriză, fiind rănit la cap, Silaev a 
" st oprit de arbitru să mai boxeze, 

fel că Morăruș și-a adjudecat Vic
toria prin abandon. Boceanu, 
surprinzător de dezordonat, dar și

Campionatele republicane individuale de atletism
• Anelise Reimesch, Vasile Weiss, Ion Baboie si Rudolf Licker primii cițtigători • La 190 m nu s-a 

alergat nici acum sub 11,0 sec șl deci... nu s-a decernat titlul pe 1958.

Marți după-aniiază au începui pe 
Stadionul Republicii din Capitală în
trecerile din cadrul celei de a Xl-a 
ediții a campionatelor republicane in
dividuale de atletism pe anul 1958. 
Din păcate, programarea acestora de-a 
lungul a șase zile de concurs (chiar 
dacă în intenția organizatorilor a stat 
punerea atleților noștri în condiții ase
mănătoare celor ce le vor avea peste 
cîteva săptămîni la „europenele" de la 
Stockholm) s-a dovedit neinspirată. 
S-a ajuns astfel la o diluare a spec
tacolului atletic, la calificări de cele

PROGRAMUL DE AZI...

1 oria 10.00; lungime femei calif. ; 
ora 16.00 : prăjină calific. ; ora 17.00: 
greutate bărbați calific. ; ora 17.15 î 
80 m garduri semi fin. ; ora 17.35 : 
180 m femei semi fin. ; ona 17.55 : 
400 m bărbați finală ; ora 18.00 :

, înălțime femei finală ; ora 18.10 :
, 400 m femei finală*, ora 18.25: 800 

m bărbați finală ; ciocan finală (se 
desfășoară pe Staff. Tineretului):

• ora 18.40 : 100 m femei finală ; ora 
’ 18.55: 400 m garduri semi fin. : ora 
1 19.15: 5.000 m serii.

...ȘI MllN'E

ora 10.00 : 110 m garduri serii ;
, triplusalt calificări ; ora 10.20 : 200
< m femei serii ; ora 1*7.09 : pră-
> jină finală ; orna 17.30 : 200

m bărbați serii ; disc femei finală;
1 ora 17.50: 80 m garduri finală : ora
' 18.10: 1.500 m serii ; ora 10.30 : 800 

m femei serii ; lungime femei fi
nală ; ora 18.50 ; 200 m bărbați
semi fin. ; disc bărbați fina îi :
ora 19.10: 400 m garduri finală ;
ora 19.30: 3.000 m obst. finală: era 
19.50: 200 m femei semi fin. La ?
Cimp'ia Turziii • proba de 59 km {

ț marș. (
♦ »

----------------------------- 

incomodat de garda pe dreapta a 
adversarului său, Robert Bell (Anglia), 
a găsit totuși resurse pentru a cîști- 
ga la puncte. Mai aproape de va
loarea normală decît ceilalți doi pu- 
giliști romîni, Stoian l-a pistonat în 
repetate rînduri cu directa de dreapta 
pe Iurii Sebaev (U.R.S.S.). Arbitrul

trimisă de

BANUȘ)

a opțit lupta în repriza a doua, atri- 
buihdu-i victoria prin abandon lui 
Stoian.

In limitele categoriei ușoară, John 
Sweeney (Anglia) folosind excelent 
directa de stînga și jocul de picioa
re, l-a întrecut la puncte, după un 
meci spectaculos, pe Iurii Zolotoriev 

M. GODEANU

(Continuare în pag. 3)

mai multe ori formale și fără efort 
din partea celor susceptibili să ne re
prezinte la campionatele europene și în 
plus, chiar la renunțări la seriile anu
mitor probe (80 m g., 3.000 m obsta
cole, suliță femei etc), din cauza nu
mărului redus al competitorilor.

Și este păcat că spectatorilor bucu- 
reșteni, care au venit în număr destul 
de mare să urmărească întreceri de o 
calitate cît mai bună, nu li s-au putut 
satisface așteptările decît într-o mă
sură prea mică.

In primele zile de concurs au îm
brăcat tricourile de campioni ai tării: 
VASILE WEISS la 10.000 m. ANE
LISE REIMESCH la suliță (Mana 
Diți, insuficient restabilită de pe urma 
unui accident la cot nu a participat), 
ION BABOIE ia 20 km marș și RU
DOLF LICKER la lungime.

lată acum rezultatele tehnice ale 
primelor două zile de concurs: SU
LIȚA FEMEI : 1. Anelise Reimesch 
(Rapid Buc.) 45,68 — campioană a 
R.P.R. ; 2. I. Miklos (Dinamo Or. 
Stalin) 44,82; 3. M. Iordan (T.G.H.) 
41,86; 4. Z. Ventzel (Constr. Arad) 
36,29; 5. El. Ivanovici (Rapid Buc.) 
34,27; 6. E. Toma (Recolta Buc.)
29,83; 10.000 m.: I. Vasile Weiss
(Dinamo Buc.) 31:07,8 — campion
al R.P.R.; 2. F. Moscovici (Stăruința 
B. Mare) 31:21,4; 3. N. foinea
(C.C.A.) 31:27,2; 4. 0. Dinu (leta
lul M.I.G. Buc.) 31:29,8; 5. 1. Pricop 
(Prog. Timiș.) 31:39,6; 6. N. Nico
lae (Met. M.I.G. Buc.) 31:54,6; 0Ă- 
LIF1CARI : lungime bărbați : R. 
Licker (Din. Buc.) 7,18; S. Ioan 
(C.C.A.) 7,02; V. Jurcă (G.S.U. Bttc.) 
6,84 ; W. Keller (Met. Reșița) 6,66 (9 
calificați)', ciocan: bl, Rășcănescu

La redacție continuă să ne sosească 
știri despre întrecerile etapei raionale 
a Spartachiadei de vară a tineretului. 
In general, concursurile care au avut 
loc în cadrul acestei etape s-au bucu
rat de o bună organizare și au prile
juit realizarea unor rezultate bune.

PLOEȘTI. Duminică, în comuna 
Boldești, a fost o adevărată sărbă
toare a tineretului. încă de diminea
ță, pe terenul Petrolistul din această 
comună au început întrecerile etapei 
raionale (raion Ploești) din cadrul 
Spartachiadei, la care au luat parte 
325 de sportivi din diferite comune. 
Dintre participant s-au remarcat 
printr-o bună pregătire muncitorul 
cărămidar Vasile Milos de la fabrica 
.,1 Mai" din Bucov, calcuiatoarea 
Matilda Miller din Plopeni, muncito
rul Traian Gheorghiță de la fabrica 
Petre' Poni din Valea Călugărească 
și irig. Ion Călescu de la rafinăria 
nr. 7 Brazi. O bună impresie a lăsat 
și țăranul muncitor Gh. Radu (G.A.S. 
Ploești) cîștigătorul întrecerii de ci
clism (categoria semicurse). Finala 
de fotbal a revenit echipei Energia 
Petroșani, iar la oină primul loc a 
fost ocupat de formația Recolta Cer
nești.

GH. ALEXANDRESCU, 
M. BEDROSIAN 

corespondenți
VASLUI. La sfîrșitul săptămînii 

trecute s-au desfășurat în localitate, 
pe terenurile Locomotiva, Voința și 
pe arena de popice Constructorul, 
concursurile din cadrul etapei raionale 
a Spartachiadei de vară. La întreceri 
au participat peste 400 de concurenți 
reprezenttnd 22 de colective sportive 
din oraș și din raion. Iată cîteva din-

(C'.C.A.) 61,26; C. Dumitru (Rapid 
Buc.) 54,61 ; D. Gralenstein (Corvi- 
nul Huned.) 52,75; C. Drăgulescu 
(T.G’.H.) 50,92 (12 calificați); 800 
m.: seria l-a: Z. Vamoș (Dinamo 
Buc.) 1:59,5; M. Stadeker (Rec. 
Buc.) 2:00,8; Gh. Biro (C.F.R. Cluj) 
2:02,0; A. Romfeld (Dinamo Buc.) 
2:02,0; seria a H-a: St. Mihal-y (Di
namo Buc.) 1:58,0; A. Palade-Ursu 
(Șt. Cluj) 1:58,2; Tr. Sudrigean (Șt. 
Cluj) 1:58,2; St. Berecsazi (Corvi- 
nul Huned.) 1:58,4 (primii 4 clasați 
din serii s-au calificat pentru finală) ; 
înălțime femei: I. Balaș (C.C.A.) 1,58; 
E. Mayer (Constr. Arad) 1,58; R. 
Voroneanu (Met. l.M.S. Roman) 1,45 
(12 calificate); 100 m. femei: seria 
l-a: I. Luță (Rapid Buc.) 12,4; E. 
Kineses (Rec. Tg. Mureș) 12,6; A. 
Drotleff (Stăruința Mediaș) 12,8; O. 

(Continuare in pag. 2)

Start intr-o serie la 100 m. plat.
(foto; TH. RO1BU)

tre rezultate : săritura în înălțime 
junioare: Aurica Verescu (Șc. medie 
nr. 2 Vaslui) 1,26 m., greutate ju
niori : Vasile Galan (Voința) 10,37 
m.; tir: la băieți Ion Pricop a rea
lizat 49 de puncte din 50 posibile, iar 
la fete Rodica Teodoresa (Voința) 
47 de puncte din 50.

A. HERȘCOVICI 
corespondent

NEGREȘTI. Peste 3.000 de spec
tatori au asistat sîmbătă și duminică 
la frumoasele întreceri sportive orga
nizate cu prilejul etapei raionale a 
Spartachiadei de vară. In turneul de 
fotbal, la care au participat 5 echipe, 
victoria finală a revenit echipei din 
comuna Băcești. Foarte bine pregă
tite echipele de volei, atît Ia băieți 
cît și la fete, precum și cea de oină 
ale colectivului sportiv Unirea Ne
grești s-au clasat pe primele locuri în 
concursurile respective. Dintre cei 40 
de concurenți care s-au prezentat la 
startul întrecerii de ciclism (biciclete 
de oraș) cel mai bun a fost Gh. Ro
tunda (com Ghibănești) care a trecut 
primul linia de sosire.

P. CODREA 
corespondent

LA GRIVIȚA ROȘIE,
in prag de adunare
Chiar de la intrarea în marele com

plex C.F.R. „Grivița Roșie", deoparte 
și de alta a aleii care taie în două 
vastele hale de vagoane și locomotive, 
privirea îți este atrasă de numeroase 
afișe prin care muncitorii sînt înști
ințați că, în curînd, colectivul sportiv 
va organiza adunarea generală semes
trială, prilej de trecere în revistă a 
succeselor dar mai ales de analiză a 
lipsurilor din această perioadă.

Alcătuită din vreme, darea de sea
mă oglindește aspectele principale ale 
activității sportive de la Grivița Ro
șie. Colectivul sportiv a reușit (și nu 
numai acum, înaintea „bilanțului") să 
angreneze un mare număr de tineri 
din toate atelierele în practicarea 
sportului. Primul și cei mai impor
tant obiectiv: participarea masivă la 
activitatea sportivă de masă, a fost 
realizat într-o măsură apreciabilă. 
Numeroase competiții interne (campi
onate de casă, pe secții, concursuri de 
orientare turistică, activitatea G.M.A. 
etc.) au atras pe terenurile de spori 
din „Parcul Copilului" foarte multi 
tineri. Și, pentru a întîmpina așa cum 
se cuvine adunarea generală semes
trială, colectivul sportiv a impulsio
nat și mai mult în ultimul timp viața, 
sportivă a întreprinderii. Tinerii cefe
riști au participat la concursuri de tir,

CANOTAJ ACADEMIC
• A doua edijie a Regatei 
Snagov

La sfirși/ul săptăminii viitoare (vi
neri 18, sîmbătă 19 și duminică 20 
iulie) se desfășoară pe apele lacului 
Snagov cea de a doua ediție a com
petiției internaționale de canotaj aca
demic „Regata Snagov”, organizată 
de Federația romină de sporturi nau
tice.

In programul concursului slut pre
văzute numai probe la ambarcațiuni ca 
cirmad: 2+L 4-\-l, 8-\-l.

Participă canotori din Republica A- 
rabă Unită, R.P. Bulgaria, R.P. Un* 
gară, R.D. Germană și R.P. Romină.

Echipa feminină 
a R. P« R. pe locul III 

la campionatele 
mondiale 

de gimnastică
(Citiți in pag. 4-a relatările tri

misului nostru special la Moscova)'.

generală semestrială
șah și atletism. Grupele sportive din 
ateliere au dus o campanie susținută 
și totodată reușită pentru înscrieri de 
noi membri în U.C.F.S. De la 900 
membri (cîfi număra colectivul spor
tiv cu puțin timp în urmă), azi la 
Grivița Roșie sînt peste 1000 de tineri 
și vîrstnici înscriși în U.C.F.S. Pe de 
altă parte, s-a dus o muncă susținută 
pentru ca fiecare membru al colecti
vului sportiv să aibă cotizațiile la zi.

Darea de seamă a consiliului colec
tivului sportiv, făcută pe baza infor
mărilor secțiilor pe ramură de sport 
și a grupelor sportive, mai ilustrează 
preocuparea colectivului sportiv pen
tru dotarea secțiilor cu material-- spor
tive (ca de pildă secția de haltere și 
schi) și pentru unele amenajări la ca
bana de la terenul din Parcul Copilu
lui. Ea se oprește îndelung asupra 
participării tinerilor de la „Grivița 
Roșie" la Spartachiada de vară a ti
neretului și amintește de faptul că 
sportivii ceferiști au cîștigat șase di
plome la faza pe raion a acestei com
petiții de masă. Și, spre cinstea lor și 
a colectivului sportiv, tinerii voleiba
liști — cîștigători ai etapei raionale 
a Spartachiadei — se vor întrece zile
le acestea în faza orășenească. Darea de 
seamă, la întocmirea căreia an partici
pat membrii consiliului colectivului 
sportiv Barbu Romînu — președinte, 
Gheorghe Ion — secretar și Ștefan, 
Petcu — membru, nu ocolește firește a- 
riumite lipsuri și greutăți constatate 
în perioada analizată: faptul că mal 
sînt unii membri „onorifici" (ca Mili
ca Olteanu) care nu ridică... „nici un 
pai" pentru impulsionarea activității 
sportive, sau că o veche doleanță a 
colectivului sportiv, montarea de tri
bune la terenul de rugbi din Parcul 
Copilului, a rămas nerezolvată, deși 
este prevăzută în contractul colectiv. 
In prezent darea de seamă a fost dis
cutată în cadrul consiliului colectivo- 
lui sportiv și, în urma unor noi pro
puneri făcute de muncitori, a căpătat 
un caracter definitiv. In curînd, ea va 
fi supusă discuției publice în cadrul 
adunării generale.

R. CĂLARAȘANU



Cicliștii sc pregătesc pentru „Cursa Scintei

CLUBUL „SPORTUL MUNCITORESC” DIN RĂDĂUȚI CONTINUĂ 
0 VECHE TRADIȚIE SPORTIVĂ

Orașul Rădăuți are o veche tradiție 
sportivă. Totuși, niciodată n-a exis
tat, ca în aceste zile, o atît de puter
nică activitate sportivă în rîtidurile 
tineretului. Este firesc: s-a creat clu
bul „Snortii! Muncitoresc" care va da 
posibilitate tinerilor talentați să urce 
cit mai sus pe treptele măiestriei 
sportive. Clubul este dotat cu un com
plex sportiv format din: sală de gim
nastică, săli de tenis de masă, tere
nuri pentru tenis de cimp, bazin de 
înot, terenuri de baschet (iarna ho
chei) cu instalații de nocturnă și două 
terenuri de fotbal. Secțiile sint condu
se. dm punct de vedere tehnic, de an
trenori pricepuți.

Clubul „Sportul Muncitoresc" are 
următoarele secții afiliate la federațiile 
de specialitate: hochei pe gheață, ho
stiei pe iarbă (băieți și fete), fotbal

încă o construcție sportivă 
Ia Petroșani

(cat. C), baschet (masculin cat. B) 
și atletism.

Majoritatea formațiilor divizionare 
din orașul nostru aii avut comportări 
meritorii in . competițiile la care par
ticipă. Exemple demne de relevat sini 
fotbaliștii juniori, echipa de baschet, 
formația de hochei pe gheață care par
ticipă în campionatul categoriei A. ș.a. 
Nu același lucru se poate spune însă 
și despre echipa de fotbal — seniori. 
Membrii acestei echipe, n-au luptat cu 
toată voința și astfel, în returul cam
pionatului categoriei C, au obținut re
zultate slabe. Conducerea clubului a 
analizat activitatea fotbaliștilor și 
prin măsurile luate a creat premiza u- 
nei redresări totale.

Clubul „Sportul Muncitoresc" din 
Rădăuți va face fără îndoială să se 
vorbească despre sportivii săi în com
petițiile de amploare 1

C. DAMIAN 
corespondent

In sprijinul colectiviștilor
De ciirind, sportivii din comuna 

Corlătești, raionul Caracal, s-au de
plasat pe ogoarele gospodăriei agri
cole colective „1 Mai" pentru a aju
ta pe colectiviști la strîngerea re
coltei. Peste 50 de flăcăi și fete, în 
frunte cu președintele colectivului 
lor sportiv. Eugen Gușatu, au sece
rat într-o singură zi o suprafață de 
șapte hectare de grîu. Toți au mun
cit cu entuziasm, dar parcă mai 
vrednici s-au arătat a fi atletele Ma
ria Braniște și Maria Moga, fotba
liștii Lucian Cantemir și Filip Du
mitru. Cu cei 580 de lei care li 
s-au cuvenit ca răsplată pentru 
munca depusă, tinerii din Corlătești 
și-au cumpărat diferite materiale 
și echipament sportiv. La sfîrșitul 
zilei de muncă, președintele gospo
dăriei, Marin Florea, a mulțumit spor
tivilor pentru ajutorul dat, urîndu-le 
succese tot atît de rodnice și pe te
renul de sport.

G. DONCIU 
eoresp.

La 14 iulie se va da 
din Capitală, startul în 
cea de a Xl-a ediție a tra
diționalei competiții ci
cliste de fond „Cursa 
Scînteii". Cei mai valo
roși cicliști din Capitală 
și din provincie se pregă
tesc intens în vederea a- 
cestei mari întreceri, a- 
coperind la fiecare antre
nament zeci și zeci de 
kilometri. O parte dintre 
membrii lotului republi
can au participat la cursa 
dotată cu „Cupa 2 iulie", 
lotul de tineret a dat de 
curînd un sever examen 
în „Turul Bulgariei", pe 
care l-a absolvit cu suc
ces, iar ceilalți cicliști 
fruntași participă sub 
supravegherea antrenori
lor la antrenamente 
de rulaj pe șosele 
asfaltate. După cum se 
știe, cursa va măsura a- 
proape 1000 km. împăr- 
țiți în 6 etape, lată de 
altfel care este itinera- 
riul întrecerii: luni 14 iu
lie etapa I — București — Orașul 
Stalin; marți 15 iulie etapa a Il-a — 
Orașul Stalin — Sibiu; miercuri 16 
iulie etapa a IH-a — Sibiu — Cluj; 
joi 17 iulie, zi de odihnă la Cluj; vi
neri 18 iulie etapa a IV-a — Cluj — 
Sibiu; sîmbătă 19 iulie etapa a V-a — 
Sibiu — Orașul Stalin; duminică 20

Stadionul Jiul din localitate vă 
este, desigur, cunoscut. Necunoscute 
vă sint însă noile amena jări care vor în
tregi această bază sportivă. Astfel, 
fn următoarele cîteva zile va fi dat 
în folosința terenul de tenis, îm
prejmuit cu tribune cu o capacitate 
de peste 700 locuri. Această frumoasă 
realizare va permite formației Jiul, 
proaspăt promovată în campionatul 
calegoriei A la tenis, să-și dispute 
întîietatea în condiții optime cu cele
lalte echipe. Noua construcție va fi 
folosită și în timpul iernii cînd 
se va putea organiza aici jocuri de 
hochei pe gheață și întreceri de pa
tinaj. Ce se întîmplă cu vechiul te- 

Consiliul colectivului 
sportiv sprijinit de organele interesa- ■*- . ,.._i --- :i- ce]

fie 
de

ren de tenis ?

măsurile ca în 
acest teren să

te a luat toate 
mai scurt timp 
transformat într-o frumoasă bază 
■volei-baschet.

1OAN PALIȚA
eoresp.

La colectivul sportiv Metalul Oțe
lul Roșu a intrat în tradiție organi
zarea anuală a campionatelor de 
casă la fotbal. întrecerile intersecții 
la această disciplină atît de popu
lară au stîrnit în acest an un mare 
interes în rîndul muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor și funcționarilor 
din uzină. In prezent, își dispută în
tâietatea sistem tur-retur opt echipe. 
Iată primele rezultate: atelierul elec
tric — combinata construcții trans
porturi 4—2; atelierul mecanic —

Handbalul in plină dezvoltare la Buzău
Pînă nu de mult, handbalul era un 

sport nu prea popular în orașul Bu
zău. In ultimii doi ani însă, dato
rită condițiilor create ca și entu
ziasmului cîtorva profesori de educa
ție fizică (ca N. Balea, C. Căpățînă, 
Viorica Teodorescu și Liviu Georges
cu) acest sport s-a dezvoltat simți
tor, în special în rîndul elevilor din 
școlile medii și elementare.

In prezent, nu există competiție 
regională la care echipele școlilor 
medii din Buzău să nu participe și 
chiar să se claseze pe locuri frun
tașe. Deosebit de apreciat în rîndul 
elevilor a devenit în acest an și 
handbalul redus. Numai la Sparta- 
chiada pionierilor și școlarilor au par
ticipat 13 echipe de băieți și fete. 
Campionatele republicane școtore s-au

bucurat de asemenea de un 
succes. Locul întîi pe raion 
obținut de școala pedagogică,

frumos 
a fost 

„ „ iar în 
etapa regională, două echipe din Bu
zău s-au clasat "" 1 ' "

Condiții de 
balului există și 
tive Energia și 
însă, tocmai aci 
mare număr 
preocupă de atragerea 
lor spre acest frumos 

N.

iulie etapa a Vl-a — Orașul Stalin 
București.

Pentru îuUmpinarea caravanei
cliste a celei de a Xl-a ediții 
„Cursei Scînteii* se fac mari prepa 
five în orașele prin care va trece cu 
precum și ta orașele capăt de etap

de

pe tocul 2. 
dezvoltare a hand- 
în colectivele spor-

Voința. 
unde 
fete

Din păcate 
lucrează un 

nimeni nu se 
și îndrumarea 
sport. 
STANESCU 
eoresp.

In timp ce Ia Orăștie,

0 tradiție respectată la Oțelul Roșu
combinata laminor de tablă, laminor 
Ta rece 2—0, combinata laminor pla
tine și laminor de profile — oțelârie 
2—0. întrecerile continuă.

La terminarea acestei competiții 
va începe un nou campionat de casă 
la popice la care s-au înscris pînă în 
prezent un număr de zece echipe. 
De asemenea, în acest an se vor 
organiza campionate de casă și la 
alte ramuri de sport.

ROMULUS și ZENO RADU 
eoresp.

...numeroși tineri și tinere nu pot 
practica sportul lor preferat, atle
tismul, pentru că proprietarii stadioa
nelor Dinarno și Flacăra din această 
localitate nu se dovedesc buni gos
podari. La Dinamo, deși există pistă 
de alergări și gropi de sărituri aces
tea sint lăsate în paragină. Cons
trucția pistei' de la stadionul Flacăra 
a început de mai bine de cinci ani, 
dar și azi mai poți întiln: în jurul 
terenului de fotbal grămezile de 
zgură. Pînă cînd afîta dezinteres, se 
întreabă pe bună dreptate atleții din 
Orăștie ?

GH. BALOGH 
eoresp.

Campionatele republicane individuale
(Urmare din pag. 1)

Carabela (Prog. Buc.) 13,0; seria a 
Il-a : L. Bendiu (Rapid Buc.) 12,8; 
El. Fota (Dinarno Buc.) 13,4; S. 
Băltăgescu (Met. ALI.G. Buc.) 13,7; 
A. Popovici
13,9 ; seria a

(Met. I.M.S. Roman)
Ill-a :

București) 7,15 — campion al R.P.R.; 
2 S.
(CSU
Cluj)
Buc.)
Buc.)
1. St.
realizîndu-se norma de categ. l-a 10,9 
sec. nu s-a decernat titlul de campion;
2. E. Kineses (Rec. Tg. Mureș) 11,0;
3. M.
Kadar
nescu
cleanu 
SEMI

Ioan (CCA) 7,11; 3. V. Jurcă 
Buc.) 6,97; 4. N. Popovschi (Șt. 
6,75; 5. M. Băloiu (Dinamo 

6,72; 6. C. Țuțuianu (Met. MIG 
6.67; 100 m BĂRBAȚI FINALA:
Prisiceanu (TCH) 11,0 — ne-

Pop (CFR Cluj) 11,0; 4. St. 
(Dinamo Buc.) 11,0; 5. Al. Stoe- 
(Dinanio Buc.) 11,0; 6. Th. Fi- 
(TCH) 11,2; 400 m. BARBAȚI 

FINALE: 7 — 1. Tr. Sudrigean

lonescu

CI. Simionescu 
(Met. M.I.G. Buc.) 12,6 ; M. Zottu 
(Dinarno Buc.) 12,6; I. Zilli (Dinanw 
Buc.) 12,7; H. Gundisch (Șt. Cluj) 
13,0 (primele 4 clasate s-au calificat 
pentru semifinale); disc femei: P. 
Simionescu (C.S.U. Buc.) 46,77; M. 
Silaghi (Start Buc.) 45,79; L. Ma- 
noliu (Met. At.I.G.) 42,01 ; N. Barbu 
(Start Buc.) 39,94; M.
(T.C.H.) 39,90; O. Cataramă (S.S.T. 
C-lung) 39,03 (12 calificate) ; 400 m. 
g. : seria l-a : I. Savel (Dinarno Buc.) 
58,3; C. Tîlnariu (C.C.A.) 58,4; I. 
Sandu (Start Buc.) 59,7; V. Dimi- 
triu (Met. M.I.G. Buc.) 60,3; seria 
a Il-a : M. Ursac (Dinarno Buc.)
59.4 ; E. Constantinescu (Recolta 
Buc.) 59,7; D. Ovezca (T.C.H.) 59,8; 
N. lonescu (T.C.H.) 59,8; seria 
Ill-a : Gh. Stanei (Rapid Buc.) 
Gh.
58.4 ;
58.7 ; 
seria 
rad)
57.8 ;
Al. Pășcălău (C.S.U. Buc.) 57,9 (pri
mii 3 clasați din serii s-au calificat 
pentru semifinale) LUNGIME BAR- 

aCAȚI: 1. Rudolf Licker (Dinamo

a
58,3 ; 
Buc.) 
Buc.) 
59,0;

Simionescu (Afet. Aî.l.G.
St. Stoicescu (Dinamo 

H. Criniski (Recolta Buc.) 
a IV-a : I. Ațarconi (U. T. A-
57,8 ; V. Pop (C. S. Oradea) 
C. Tonei (Recolta Buc.) 57,9;

(Șt. Cluj) 50,1; 2. Gr. Enache (CCA) 
50,5; 3. Ad. Szabo (CFR Cluj) 
4. I. Karandi (Dinamo Buc.) 
II — 1. I. Savel (Dinarno Buc.) 
2. I. Sandu (Start) 50,9; 3. Gh.
man (CFR Timiș.) 51,3; 4. P. Geor
gescu (TCH) 51,6;
SEMI FINALE: / — 1. M. Cuțui (Șt, 
Cluj) 59,8; 2. A. Lipoczi (Spartac 
Timiș.) 60,5; 3. A. Czuli (Rapid Cluj) 
61,0; 4. M. Herlea (Corvinul Hunedi) 
61,5; II — 1. Al. Sicoe (Șt. Cluj) 59,8;
2. G. Dumilresc.il (Met. MIG Buc.) 60,2;
3. \V. Klimen (Dinamo Or. Stalin) 
60,7; 4. M. lonescu (Șt. Cluj) 61,1; 5 
N. Eana (Rapid Buc.) 61,8;
BARBAȚI CALIFICĂRI: M.

51,4;
51,5;
50,3;
Cse-

400 m FEMEI

D1SC 
Raica 

(Met. MIG Buc.) 48,60; V. Manolescu 
(Dinamo Buc.) 48,38; R. Coveianu 
(CCA) 45,66; E. Vilsan (CCA) 43,98 
(12 calificați).

Pentru unele comisii de baschet, 
desfășurarea campionatului feminin de 
calificare a însemnat un bun prilej de 
a dovedi că au înțeles însemnătatea 
acestei competiții, menită nu numai să 
desemneze formațiile 
în < ’
un impuls activității 
nin în întreaga țară, 
țelegere a arătat-o

care vor activa 
categoria A, ci să dea totodată 

baschetului femi- 
O asemenea în- 

= comisia raională
Sibiu, care a organizat ireproșabil fa
zele preliminarii. Terenul a fost bine 
amenajat și, în general, localnicii și-an 
dat tot interesul pentru a asigura 
perfecta desfășurare a întrecerilor. 
Bună a fost și organizarea comisiei 
orășenești Satu Mare, care a înțeles 
că fără o bună gospodărire, fără un 
perfect spirit obiectiv, nu se poate 
realiza un lucru cu adevărat folosi
tor.

La Iași, în schimb, această compe
tiție n-a fost privită cu suficient simț 
de răspundere. Comisia locală nu a 
sprijinit deloc organizarea fazei de 
zonă, propaganda a fost ca și inexis-

de atletism

tentă și în general s-a vădit lipsă 
preocupare.

Mai grave decît aceste aspecte 
ganizatorice sînt însă numeroasele 
prezentări înregistrate la faza de 
nă. Dacă Ia Iași absența echipei lo 
le Țesătura în meciul cu Voința ' 
Mureș poate fi catalogată „doar" 
lipsă de seriozitate, nrorganiza 
campionatelor locale de către regiu 
le Hunedoara, Constanța, Pitești și 
participarea la întrecere a echipe 
Voința Focșani, Progresul Giur 
(caliiicate din fazele anterioare) ci 
stituie acte, care trebuie să pună 
gardă federația de baschet. Noi sînt 
convinși că în regiunile Hunedoz 
Constanța.i-și Pitești există numea» 
elemente încadrate în cluburi și col 
tive cu secții de baschet, care ar d 
să se întreacă într-un campionat 
ganizat, dar că lipsa de preocup 
a comisiilor regionale și orășene 
comoditatea lor și insuficienta înț< 
gere față de problema dezvoltări) 6 
chelului feminin duc la limitar 
tivită'.ii. De aceea, considerăm ca _ 
necesar ca federația de baschet, 
cerceteze îndeaproape activitatea b 
chefului feminin în aceste regiuni 
să ia măsuri față de acele comisii 
icale, care au dovedit că nu știu : 
nu vor să-și facă datoria. Cît des 
(formațiile Țesătura Iași, Voința F

a cucerit astfel pentru a 5* Progresul Giurgiu care
consecutiv titlul de camJ absentat - socotim că este de date 

\colectivelor și a comisiilor orășeni 
csă sancționeze așa cum sc cuvine lij 
Clor de seriozitate. In plus, corniței 
C U.C.F.S. respective sînt obligate 
1 controleze dacă absența echipelor 
Veste cauzată cumva de însăși nei 
Zjența colectivelor.

boie, care 
doua oară 
pion al acestei probe.

Trebuie să consemnăm aici buna 
organizare a cursei, asigurată de co
lectivul sportiv Industria Sîrmei.

lată clasamentul: I. ion Baboie 
(P.T.T. Buc.) 1.39:25,4 — campion
al R.P.R.; 2. M. Neagu (Dinamo 
Buc.) 1.39:55,6 ; 3. Gh. Popeea (Spar- 
tac Buc.) 1.42:20,8 ; 4. D. Chiose
(P.T.T. Buc.); 5. V. Mitrea (P.T.T. 
Buc.) ; 6. H. Răcescu (Dinamo Buc.). 
Pe echipe primul loc a revenit for
mației P.T.T. București (Baboie, 
Chiose, Mitrea).

I. BALOI și P. ȚONEA,
corespondenți

ION BABOIE DIN NOU CAMPION ( CfO STÎO. Ep
LA 20 KM. MARȘ ) baSCElCl

Cîmpia Turzii (prin telefon). Marți 
după-amiază s-a desfășurat în loca
litate proba de 20 km. marș din ca
drul campionatelor republicane indi-5 g>ramează ia sfîrșitul săptâmî-nii urmă- 
viduale de atletism. Deși în tot tim
pul cursei a bătut un vînt foarte 
ternic, concurenții ''s-au străduit 
realizeze rezultate de o valoare 
mai ridicată. Imediat după start
instalat în frunte dinamovistul Marin 
Neagu, care a condus pi'nă aproape 
de stîrșit. El a fost întrecut abia pe 
ultimii 3i)0 de metri de vechiul nos
tru atiet, maestrul sportului Ion Ba-

A V-a etapă a campionatului mascu
lin al categoriei B la baschet pro-

D. SI

Rezultate exceleate
in coorsul republica# de pop

la Cîmpinade
duminicâ amatorii

toareie meciuri: SERIA I: Voința
pu-Z Satu Mare — Voința Oradea, Medicina 
să / Timișoara — Voința Rm. Vîlcea, Voința 
cît 'i Tg. Mureș — Mureșul Deva, Rapid 
S-aț Cluj — ICAB București; SERIA A II-A:

Sportul Muncitoresc Rădăuți — Farul 
Constanța, Progresul Roșiorii de Vede
— Medicina Iași, Torentul Galați — 
Știința Craiova, C.S.A. Bacău — AwX 
Negru Pioeșli. 1

Sîmbătă și 
popice din Cîmpina au avut prilejul 
admire pe cei mai buni jucători vis 
pentru lotul național. Cei 14 selec* 
arabili au avut o comportare excelei 
realizînd în două jocuri a cite I 
bile mixte, o medie care depășește 
mult granița a 800 popice dobor 
Dar să dăm cuvîntul cifrelor c 
vorbesc de la sine d-’spre evidei 
progres al popicarilor noștri, exprir 
de recentul concurs republican:

Ladislau Gallo (Oradea) 876,1 
p.d., Carol Zombori (Orașul Stal 
864,853 p.d.; I. Dragomirescu (Ploes 
851,836 p.d. '.Tiberiu Negru (Timiș 
ra) 843,813 p.d. ; P. Pur e (Cîmpn

Francisc MVola (CI 
■ (Sib

;cu (Rom;
Var a (Oradi 

Mumetmu (Sib

p.d. ; 
p-d.; 
p.d.;

p.d. 
p.d.

p.d.: 
p.d.

p.d. ; 
p.d. ;
p.d.

V. Fe'vhi
P. Pul
I.
I.

L. Berecz- (T,r. Mur
N. Saemo (Bn

T. Tudor (Crato-
Gh. l\acso (Tg. Mur

Dumilresc.il


Culorile colectivului
Pentru culorile colectivului nostru!
Cît de frumos sună aceste cuvinte 

rostite de un tînăr sportiv! Căci cu
lorile colectivului înseamnă mai mult 
decît un tricou albastru cu dungi albe 
sau roșu cu dungi negre. înseamnă 
fabrica, uzina, gospodăria agricolă co
lectivă. înseamnă echipa în care joacă 
împreună Alecu de la „motoare", cu 
Sandu de la „sculărie", cu Grigore de 
la „forje". înseamnă moralul, încrede
rea în propriile forțe, sprijinul tonic 
în momentele de descumpănire, cînd 
înfrîngerea se profilează la orizont dar 
speranțele în 
spulberat...

victorie încă nu s-au

bețivului" are
Semnificația aceasta a „culorilor co- 

mai mult un sens fi
gurativ. Există însă și un sens propriu 
al acestor cuvinte. Ne referim chiar Ia 
culorile colectivului și anume la stea
gul colectivului, la insigna colectivu
lui. Ați văzut vreodată o bază spor
tivă deasupra căreia flutură în bă
taia vîntului steagul colectivului? Ima
ginea aceasta — din păcate, încă des
tul de rar întîlnită pe terenurile noas
tre de sport — lansează parcă o ire
zistibilă chemare la întrecerea sporti
vă, la îngroșarea rîndurilor membri
lor colectivului.

Steagul colectivului are un bine de
terminat rol propagandistic. Educativ, 
chiar. Se cuvine deci să ne ocupăm 
cu seriozitate și spirit de răspundere 
oe această problemă. Am răsfoit zilele 
trecute, la sediul consiliului orășenesc 
UCFS-București, un album cu mache
tele steagurilor propuse de colectivele 
sportive din Capitală. Și am rămas 
impresionat de simțul estetic dovedit 
de cete mai multe colective în alege
rea culorilor și desenului pentru stea
guri. In majoritatea cazurilor, consi
liile colectivelor sportive s-au orientat 
spre culori vii, luminoase, tinerești,

Concursul internațional de pentatlon modern al R.P.R.

K. Salnikov și echipa IJ. R. S. S 
ennduc înaintea ultimei probe

Marți dimineață, la Tunari, cei 17 
pentatloniști participanți la concursul 
internațional al R.P.R. și-au măsurat 
forțele ia tragerea cu pistolul. Proba 
ae-a adus satisfacția unei frumoase 
victorii realizată de campionul țării, 
Dumitru Țintea. El a obținut 192 p. 
din 200, întrecîndu-1 pe fostul campion 
mondial, Konstantin Salnikov, un spe
cialist al probei. Păcat bisa că per
formanța lui Țintea a rămas izolată 
în ansamblul comportării pentatlo- 
niștilor primei noastre echipe. Ceilalți 
doi component!: Dan Ionescu și Wil
helm Roman au tras sub așteptări, 
pierzînd puncte care ar fi fost de 
mare folos echipei, lată clasamentul 
individual al probei de tir: 1. D. Țin
tea (R.P.R. I) 192 p. = 940; K. Sal
nikov (U.R.S.S.) 191 p. 
N Tatarinov (LI.R.S.S.)

= 920; 3.
189 p. = 

880; 4. V. Mahciu (R.P.R. II) 189 p.;
5. I. Bodi (Ungaria) 188 p. = 860;
6. N. Nikolov (Bulgaria) 187 p. 
840; 7. A. Balczo (Ungaria) 187 
8. B. Patiotnov (U.R.S.S.) 186 p 
820; 9. Bogdan (Polonia) 186 p.;
I. Nagy (Ungaria) 184 p. = 780
II. Ai. Stoenescu (R.P.R. 11)
P
i:_ t. .
177 p. = 640; 14. V. Roman (R.P.R. 
I) 177 p.; 15. Kostov (Bulg.) 176 p. 
=--= 620; 16. Ceruz (Pol.) 170 p. = 
500; 17. lichîărdopol (R.P.R. II) 165 
p. = 400. Pe echipe: 1. U.R.S.S. 
2620 p.; 2. Ungaria 2480 p.; 3. Ro- 
rrfnia 1 2280 p. In urma acestor re
zultate, s-au produs modificări în 
ambele clasamente generale. LA IN
DIVIDUAL, K. Salnikov a trecut pe 
primul loc cu
Balczo cu 2585 p., Nagy cu 2582 p., 
Țintea cu 2553 p., Tatarinov cu 2547

P-l

10.
P-l 

>83 
~ = 760; 12. D. Ionescu (R.P.R. I) 
180 p. = 700; 13. Przybilski (Pol.)

2710 p.. urmat de

In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 27 
din 6 iulie au fost stabilite următoa
rele premii:

Premiul I : 35 variante cu 12 re
zultate exacte revenind fiecăreia cîte 
4.768 tei. Premiul 11: 829,8 variante cu 
11 rezultate exacte revenind fiecăreia 
cîte 241 tei. Premiul 111: 6.997,63
variante cu 10 rezultate exacte reve
nind fiecăreia cîte 42 tei.

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 27 din 6 iulie se va 
face în Capitală vineri și sîmbătă 
începînd de la ora 17 numai la filia
lele raionale C.E.C. în raza cărora 
și-au depus participant» buletinele, 
prima cifră de pe ștampila agenției 
indică raionul astfel: 1— Lenin Ca
lea Victoriei 13; 2 — Tudor Vladimi- 
rescti Calea Văcărești 41: 3 — Stalin 
Str. Nikos Beloianis 5; 4 —■ Gh.
Gbeorghiu-Dej Calea Griviței 119; 5 — 
23 August -Cal'a Aleșilor 328 ; 6 — 
1 Mai Piața Rosetti 4; 7. — Nicolae 

spre un desen simplu și elegant. Ne-au . 
plăcut cu deosebire machetele de stea
guri ale unor colective ca Metalo- 
sport, Navrom, Tînăriil feroviar, Î.S.B., 
clubul sportiv Metalul, Start etc.

Dar ne-a impresionat, de astă dată 
mai puțin plăcut — atitudinea super
ficială a altor colective în această pro
blemă. De pildă, colectivul sportiv al 
fabricii de țigarete a prezentat drept 
model al viitorului său steag un desen 
pe fond cenușiu, reprezentînd două 
frunze de tutun și o... țigară fumegînd. 
Este bine ca un colectiv sportiv să 
caute a sugera prin desen sau culorile 
steagului specificul de producție al 
întreprinderii’pe lîngă care funcționea
ză, dar aceasta nu înseamnă să ajun
gem la astfel de „rezolvări", să folosim 
desene care ar putea să meargă desi
gur foarte bine drept reclamă pentru 
produsele întreprinderii, dar în nici un 
caz drept... steag al colectivului spor
tiv!

Se remarcă de asemenea, în unele 
cazuri, o oarecare lipsă de variație 
în alegerea combinațiilor de culori. 
Abundă, de pildă, combinațiile de 
roșu și albastru. Colectivele Voința, 
Electrofar, LTMAS, Avîntul, IOR, 
ISEM, Vulcan, Metaloglobus și al
tele n-au găsit altfel de culori decît 
roșul și albastrul pentru a alcătui stea
gul colectivului. Alte steaguri sînt 
încărcate inutil cu fel de fel de mo
tive sau cu prea multe culori. Este 
cazul steagurilor colectivelor sportive 
CER Triaj, Gloria etc.

Colectivele sportive bucureștene, care 
au înregistrat frumoase succese în 
munca de reorganizare, ar trebui să dea 
mai multă atenție și problemei ale
gerii steagului, simbol al colectivului, 
element important pe plan propagan
distic.

C. SALNIKOV (U.R.S.S.)

P, 
P-.

etc. PE ECHIPE: U.R.S.S. 7233
Romînia I 7105 p., Ungaria 6654 p.

ANDRAS BALCZO ȘI ECHIPA 
U.R.S.S. ÎNVINGĂTORI LA ÎNOT

Penultima probă a concursului i-a 
reunit pe pentatloniști la ștrandul 
„Dante Gherman". Pentru proba de 
înot, concurenții au fost obligați să 
străbată 300 in., în orice stil, soco- 
tindu-se timpul de 4 minute echivalent 
cu 1.000 de puncte. Cel mai aproape 
de această performanță a fost ma
ghiarul Andras Balczo care, realizînd 
timpul de 4:00,8, a fost răsplătit cu 
995 p. Pe echipe, proba a fost cîștiga- 
tă de reprezentativa Uniunii Sovietice 
care a dovedit aceeași remarcabilă o- 
mogenitate ca și Ia scrimă și tir. Pri-

onospori
Bălcescu Calea Rahovei 185 și 8 — 
Grivița Roșie Bd. Banu Manta 7.

• Sezonul oficial de fotbal din țara 
noastră luînd sfîrșit, începînd cu con
cursul Pronosport Nr. 28 de duminică 
13 iulie programele de concurs pînă 
la data de 27 iulie inclusiv, vor fi 
axate pe campionatul maghiar de fot
bal și „Cupa de Vară" care se desfă
șoară în R. P. Ungară și la care sînt 
angrenate echipe din categoria B din 
campionatul maghiar.

Datorită rezultatelor surpriză care 
se înregistrează în fiecare etapă a 
campionatului maghiar, concursurile 
Pronosport continuă să suscite interes 
și bineînțeles să acorde și în conlinu- 
are premii importante în bani și

Categoria. 4 îsa comentarii

Mai întîi, despre formula de disputare,
regularitate și clasament

Sezonul fotbalistic competițional a luat știr: 
au intrat în vacanță. Parte din tre jucători 
He munte nnrfp ha aa! iitn rnliilîi t

majoritatea echipelorezonul fotbalistic competițional a luat sfîrșit și
_ ........ ... ------ r_.î- 31.. l._ j h„.i au luat drumul stațiunilor 
de munte, parte pe cel al litoralului, plecînd în concedii de odihnă 

la tratamente. Cîteva echioe — și 
se mai mențin însă, în

necesare pentru refacerea forțelor sau 
acestea sînt numai din categoria A — 
întreprinzînd turnee peste hotare.

Gîndul lor se îndreaptă spre viito
rul sezon și campionat, dar nu uită 
nici un moment pe cel care s-a în
cheiat. Pentru că de la concluziile 
trase vor pleca în pregătirea compe
tiției care va începe la 24 august.

Campionatul pe 1957—58 a fost —' 
din toate punctele de vedere —, bo
gat în învățăminte, pe lîngă abun
dența de momente pasionante pe care 
le-a oferit, mai ales în ultima sa par
te. Ne vom ocupa — pe rînd — de as
pectele și problemele importante pe 
care le-a ridicat acest campionat, cîș- 
tigat cu cel mai mic număr de puncte 
pe care l-a înregistrat istoria campio
natului primei categorii în ultimii 10 
ani (27 puncte (1) față de 28 în 1950 
și 1953 și 32 în 1951, din tot atîtea 
meciuri disputate: 22).

In rîndurile de față, însă, vom face 
cîteva considerațiuni cu caracter ge
neral privind formula de disputare și 
regularitatea campionatului categoriei 
A, precum și aspectul final al 
samentutui.

Spre sfîrșitul competiției 
făcut auzite pe ici pe colo 
— destul de interesate —

cla-

s-au 
voci 
care 

au căutat să pună în discuție formula 
de disputare, mai precis eventualita
tea majorării numărului echipelor din 
categoria A. Lipsite de temei, aceste

ma echipă a țării noastre, al cărei 
principal țel în acest final de concurs 
este menținerea locului II, a mai făcut 
un pas spre îndeplinirea lui. Cu toate 
că s-a clasat doar pe locul 4 la 
înot, echipe R.P.R. I păstrează încă 
un avantaj destul de mate față de 
echipa Ungariei.

Iată acum rezultatele.

p-;

_ ___v ____ Clasament
individual înot: I. Balczo 4:60,8=995 
p. ; 2. Pahomov 4:03,1 •= 980 p.; 3. 
Lichîărdopol 4:06,5 = 965 p.; 4. Sal
nikov 4:08,0 = 960 p.; 5. Nagy 
4:11,7 = 940 p. ; 6. Ionescu 4:11,7 = 
940 p. ; 7. Stoenescu 4:19,9 == 900 
p.; 8. Tatarinov 4:24,0 = 880 p. Pe 
echipe: I. U.R.S.S. 2820 p. ; 2. Un
garia 2720 p. ; 3. Romînia II 2615 p. ; 
4. Romînia 1 2605 p. ; 5. Polonia 1975 
p. Clasament individual după 4 probe: 
1. Salnikov 3670 p. ; 2. Balczo 3580 
p.; 3. Nagy 3522 p.; 4. Țintea 3433 
p.; 5. Tatarinov 3427 p.; 6. Ionescu 
3337 p. ; 7. Roman 3212 p.; 8. Pa
homov 2870 p.; 9. Ceruz 2760 p.; 
10. Lichîărdopol 2723 p.; 11. Nikolov 
2609 p.ț 12. Przybilski 2549 p. Pe 
echipe: 1. U.R.S.S. Î0.053 p. ; 2. Ro
mînia I 9710 p.; 3. Ungaria 9374 p. ; 
4. Polonia 7799 p. ; 5. Romînia II 
7185 p. Azi la ora 17, ultima probă: 
crosul, la Căkigăreni.

Selecționatele seriilor categoriei C la fotbal 
evoluează din nou astă-seară pe Stadionul Republicii

a federației de fot- 
alcătui selecționate 

și de a le opune 
București. In felul

O acțiune bună 
bal: aceea de a 
ale categoriei C 
într-un turneu Ia 
acesta, ieri pe stadionul Dinamo au 
putut fi văzuți o serie de jucători 

obiecte. Ca încheiere vă reamintim că 
și la acest concurs se acordă premii 
în obiecte pentru variantele cu „0“ 
rezultate. Pentru cete mai multe va
riante cu „0“ rezultate pe același for
mular în ordine: o motocicletă de 350 
cmc., o motoretă, un frigider. Prin 
tragere din urnă :o motocicletă de 125 
cmc., 2 aragazuri cu 3 ochiuri și bu
telie, 2 aparate de radio „Opereta" și 
4 ceasuri de mînă „Pobeda". Tuturor 
vă dorim „Succes"!

La tragerea din urnă a concursu
lui Pronoexpres nr. 25 din 9 iulie au 
fost extrase următoarele numere:

9 49 35 42 5 17
Numere de rezervă: 27 47
Nu uitați depunerea buletinelor

Pronosport 1

*) Rubrică redactată de l.S. Loto-
Pronosport

activitate.

voci au rămas, cum era și 
ecou. Astăzi este unanim 
că o formulă cu 12 echipe 
cel mai bine posibilităților 
actuale ale fotbalului nostru, fie din 
punct de vedere tehnic, fie din punct 
de vedere calendaristic. Pentru mo
ment nu dispunem de mai multe echipe 
bune. Mai mult chiar. Recentul cam
pionat a subliniat că nici cele 12 e- 
chipe nu dispun toate de efective omo
gene ca valoare și nu sînt apropiate 
ca forțe și posibilități tehnice. Există 
o disproporție între aceste formații, 
în raport cu valoarea și posibilitățile 
lor. In plus, formula cu 12 echipe 
înlesnește alcătuirea unui program 
mai calitativ, cu etape eșalonate rațio
nal, asigurînd în același timp și o des
fășurare regulată, pe vreme mai bună, 
și perioade de pregătire’ sau vacanță 
absolut necesare în ■■■ ■ ■■■
liștilor. Totul duce fa concluzia că 
în condițiile actuale 
zarea unei categorii 
măi apropiată de aceea a categoriei 
A, formula cu 12 echipe este cea 
mai potrivită.

Privind campionatul prin prisma 
regularității desfășurării lui, se 
cuvine să subliniem că această 

ediție s-a bucurat din acest punct de 
vedere de multă grijă din partea fede
rației. Poate că într-un singur caz 
s-ar putea face obfecțiuni și anume 
atunci cînd o etapă a fost devansată 
și programată în cursul săptămînii (de 
Ia 8 ta 5 iunie) pentru a face loc 
unor pregătiri în vederea unui joc in
ternațional incert (cu Argentina). In 
rest însă, au fost amînări de meciuri

firesc, fără 
recunoscut 
corespunde 
și nevoilor

activitatea fotba-

și pînă la reali- 
B de valoare cît

Campionatele europene feroviare de b

Risko
aseme-
Bardin

(Urmare din pag. 1)

(U.R.S.S.). Foarte bine a boxat la 
categoria muscă Gherman Sebastia- 
nov (U.R.S.S.). El a utilizat lovituri 
variate și rapide, izbutind să-l în
treacă la puncte, de o manieră cate
gorică, pe curajosul Tibor 
(R.P.U.). Am remarcat, de 
nea, partida Anatolii 
(U.R.S.S.) — Jeno Kovăcs (R.P.U.), 
din limitele categoriei pană, în care 
avantajul a alternat, Bardin cucerind 
în cele din urmă o meritată victo
rie la puncte. S-au mai impus, prin 
boxul prestat, Harry Perry (Anglia), 
Karl Schwettlick (R. D. Germană), 
Vasilii Kirilov (U.R.SlS.) și Boris De
min (U.R.S.S.).

ALTE REZULTATE: muscă: Gun
ter Bakofen (R.D.G.) b. k. o. II 
Rudi Thilen (R.F.G.); cocoș: Istvăn 
Karadi (R.P.U.) b. p. Gerald Co
ventry (Anglia),’ semiușoară: VI. Va- 
siliev (U.R.S.S.) b. p. Rudolf Pagels 
(R.D.G.) ; semimijlocie : Harry Perry 
(Anglia) b. p. Hans Peterman 
(R.D.G.); mijlocie ușoară: Va
silii Kirilov (U.R.S.S.) b, p. Karl 
Schwettlick (R.D.G.); Richard John- 

talentați (Dragomir—Giurgiu, Simi
na—Pașcani, Merle—Tecuci, Lambru— 
Craiova, Manea—Brad, Salomon— 
Cluj, Ferenczi—S. Mare etc.). Chiar 
dacă nu și-a atins în totul scopul, a- 
ceastă acțiune trebuie continuată. In 
felul acesta vor fi depistați nume
roși jucători valoroși.

în meciurile de ieri. Șei. seria II a 
dispus cu 4—1 (3—0) de Sel. seria 
I (au marcat: Iordache, Mețkaș, 
Dragomir, Datcu respectiv Niculescu), 
iar Sel. seria 1V a întrecut cu 2—1 
O-0) Sel. seria III (au marcat 
Marin și Ferenczi, respectiv Coicea).

Astă-seară, pe Stadionul Republicii, 
au loc meciurile: Sel. seria Il-Sef. 
seria IV (ora 20) și Sel. seria I-Sel. 
seria III (ora 21.45). Biletele se gă- 
sesp în vînzare la chioșcul din str. 1. 
Vidu.

Campionatal orășenesc 
de ciclism pe pistă

pe veiodro- 
campio natul 

Alergă-

Duminică se desfășoară 
mul Dinamo din Capitală 
orășenesc de ciclism pe pistă. Alergă
torii se vor întrece în proba de viteză 
la categoriile avansați și juniori. In 
completarea programului vor avea loc 
probe de eliminare și semifond. 

motivate, pentru a se face față i 
angajamente internaționale („( 
Campionilor Europeni" și „Cupa 
nării"). Regretabil este faptul că 
tanțele determinate de „Cupa D 
rii“ n-au îngăduit disputarea etaj 
întregi și aceasta s-a resimțit 
desfășurarea campionatufui și în 
mul rînd a luptei pentru primul 
Schimbarea ulterioară a progran 
„Cupei Dunării" (inițial jocurile 
cestei competiții erau fixate în ci 
săptămînn) a pus federația no; 
în situația de a amina jocurile < 
pelor Știința și C.C.A. IMxcep 

aceste cazuri, campionatul a avu 
sigurată regularitatea necesară 
care o dorim realizată și în viito; 
ediții, adăugîndu-se la aceasta < 
mai armonioasă îmbinare a jocu 
de campionat cu cele internațioi 
In felul acesta campionatul va cîț 
în importanță și în continuitate.

In încheiere, un ultim aspect: 
primă oare clasamentul final 
dinea echipelor în raport cu 

loarea și posibilitățile lor reale 
tuale ? După părerea noastră, nu. 
curînd considerăm acest clasamen 
oglindă fidelă a inconstanței ecl 
lor noastre și chiar a scăderii de 
loare, la un moment dat, a unc 
chipe, ca Dinamo București, C.< 
Progresul, Petrolul. Egalitățile 
puncte sau diferențele mici de pt 
dintre echipe lasă numai impi 
unui echilibru valoric. In realitaf. 
și aceasta este una din caracle: 
cile campionatului încheiat — 
produs un fenomen cunoscut în, 
bal: o nivelare mai mult de sui 
jos decît de jos în sus. Acest : 
împreună cu fluctuațiile de forme 
la etapă la etapă și uneori dhia 
cursul aceluiași joc, au dus la pa1 
de nivel mediocru și Ia rezultate 
prinzătoare.

P. GA1

folosească și e 
la podea, fiind 
K-O. O victor» 
cucerit și V 

lui Horst Sch

son (Anglia) b. p. Ernst Wei 
(R.F.G.); semigrea: Harry Moosb 
(R.D.G.) b. k. o. Karl Ca 
(R.F.G.); Boris Dernin (U.R.5 

b. ab. Iănos Tantos (R.P.U.).

Ca și îa prima reuniune, as 
am asistat la cîteva partide de r 
atracție, trei dintre ele terminînc 
înainte de limită. Toți boxerii n 
— cu excepția lui Iosif Demetei 
au terminat învingători, calificînd 
o parte în semifinală iar alții 
finala compionatelor europene 
viare. Semifinala va avea loc 
seară începînd de la ora 20 pe sti 
nul Giulești.

Aurel Morăruș, pe linia uit 
comportări, a obținut o victorie 
K.O. chiar în primul round în d; 
boxerului Huber Werner (R.F.G.). 
prezentantul nostru și-a sufocat 
versarul și l-a punctat eficace la 
mac. Boxerul german, deși are ; 
je, nu știe să o 
mis de două ori 
clarat învins prin 
cilă la puncte a 
Czegeli în fața 
(R.F.G.). In repriza a treia bo- 
nostru I-a dominat copios pe pu; 
tul vest german silindu-I să intri 
tr-o defensivă disperată. Iosif 
meter în schimb, nu a boxat la 
loarea lui, dar nu este mai puți 
devărat că adversarul său, magii 
Gyorgy Pali s-a dovedit a fi un t 
de valoare. Cu o apărare ermetic 
lovind des din viteză, tînărul r 
list maghiar l-a depășit evident 
Demeter, care în repriza a trei 
primit și > un avertisment pentru 
neri repetate. învingător la pu 
Gyorgv Pali. Un meci frumos ș 
o rară dîrzenie l-au furnizat „n 
ciii" Vasili Kirilov (U.R.S.S.) 
Laszlo Molnar (R.P. Ungară), 
xerul sovietic a folosit cu mult 
ces directa de stînga. găsindti-1 
proape regulat deschis pe pugil 
maghiar. Acesta este numărat 
repriza a doua dar, foarte rezis 
reușește să ducă lupta pînă la ci 
Juriul îi acordă lui Vasili Kirilo’ 
unanimitate victoria la puncte. Vi 
Vlădescu în formă remarcabilă a 
cerit o victorie muncita dar mer 
în fața pugilistului sovietic Ana 
Topoci, iar în ultimul meci al reuni 
Petre Zaharia a încheiat repede 
Harry Moosbauer (R.D.G.) pe 
l-a învins prin K.O. în repriza i 
Alte rezultate: A. Sevastir
(U.R.S.S.) cîșiigă prin neprezent, 
lui J. Muray (Marea Brilanie); 
Bavdin (U.R.S.S.) b.p. Horst K 
tan (R.D.G.): Harry Perry (M, 
Britanic) b. KO I Henrich We: 
(R.F.G.); In meci amical, Gh. 
niescu a învins ptin abandon d 
de arbitru pe Hans W-ltond (R.F 

R. CALARĂȘAN



In compania echipei R. D. G,

i După cum am mai anunțat, repre
zentativa țării noastre de polo pe apă 
intîlnește ’ sîmbătă și duminică la 
ștrandul „Dan'te Gherman" din Ca- 
iitală, selecționata R. D. Germane.

Pînă în prezent, echipele R. P. 
?omîne și R. D. Germane au jucat 
împreună de 13 ori. Oaspeții și-au 
idjudecat primele două partide, des- 
lășurate în anul 1951 (Berlin) și un 
in mai tîrziu la Helsinki, cu prile- 
iil Jocurilor Olimpice. Din anul 1953, 
n jocul de polo pe apă din țara 
toastră se produce un reviriment, ur- 
hare firească a unei, politici mai să- 
îătoase, de întinerire a lotului și 
ihiar a... concepției de joc. Rezulta
tul? Intîlnirile disputate din anul 
953 și pînă astăzi între protagoniste- 
a de sîmbătă și duminică s-au sol- 
lat — în afară de 2 meciuri nule — 
iumai cu victorii ale echipei noastre.

multe 
echipa 

posi- 
„7“-le, 
sîmbă-

ne a susținut pînă acum mai 
partide internaționale decît 
țării noastre; a avut, așadar, 
bilitatea să-și pună la punct 
pe care-1 va arunca în luptă
tă și duminică la ștrandul „D. Gher
man". Dintre rezultatele reușite de 
ea în acest sezon remarcăm vic
toria obținută la Brno în dauna se
lecționatei R. Cehoslovace.

Iată fapte, care obligă reprezen
tativa noastră de polo să acorde a- 
cestor două partide o importanță de-

JN PRONOSTIC PENTRU ACESTE 
MECIURI...

| R.P.R. — R.D.G. (Palmares) •
1951 (Berlin) 1—6, 1952 (Helsinki) (

} 4—8, 1953 (București) 6—6, 4—1, ■
1 4_ ] n_ Q- moi /a q j

I 7—4;
| 1955 (Rostock) 7—5, 3
j 1957 (Arnstadt) 7—3;
J curești)...?
V r r ..- rr- —. -

1, 5—3: 1954 (București) 4—3, i 
4; 1955 (Varșovia) 5—3, 8—3; j 

-_3; 1956—; | 
1958 (Bu- |

i ...apare ijtuși ca o sarcină destul 
e dificilă pentru noi.
După meciul strîns (3—6) reușit de 

ttcătorii germani în compania echi- 
iei Ungariei, cronicarul de speciali
ste de la „Nepsport" remarca: „Ad
versarii noștri sînt în vădit progres. 
51 practică acum un joc modern șl 
lestul de eficace..."
In plus, reprezentativa R.D. Germa-

din ultimele 
vederea jo- 

acestei sap-

osebită. Aseară, la una 
ședințe de pregătire în 
curilor de la sfîrșitul 
tămîni, lotul nostru (Al. Marinescu. 
Ștefănescu, Bădiță, Zahan , Blajek, 
Marchițiu, Grînțescu, Kroner, Chir- 
văsuță) „lucra" destul de -intens, 
arătînd, astfel, că dorește să confir
me excelentul rezultat reușit la 
Moscova în compania echipei U.R.S.S.

(gh. n.)

Moscova 9 (prin telefon de la tri
misul nostru) — Gimnaștii sovietici 
sînt primii campioni mondiali pe anul 
1958. Marți, cei 20.000 de spectatori 
prezenți în saia sporturilor de la 
Lujniki, au urmărit cea de a doua 
parte — exercițiile liber alese — a 
campionatului mondial masculin. Am 
fost martorii unor neuitate demonstra
ții de gimnastică. Sportivii sovietici 
care, în urma desfășurării exercițiilor 
impuse se aflau pe primele locuri atît 
în clasamentul pe echipe, cît și în 
cel individual, au trebuit să facă față 
unui puternic asalt al giimnaștilor ja
ponezi, recunoscuți ca maeștri ai e- 
xercițiilor libere. Publicul a urmărit 
cu emoție acest duel extraordinar, la 
capătul căruia, dată fiind egalitatea 
sensibilă de forțe manifestată la e- 
xercițiile liber alese, victoria a re
venit celor care se dovediseră mai 
buni la exercițiile impuse: gimnaștii 
sovietici. Pentru a vă putea face o 
idee despre nivelul excepțional al e- 
voluțiilor pe care le-am urmărit 
marți, iată cîteva din notele obținute 
de protagoniști: inele: Azarian 9,95, 
Aihara 9,95, ” '
lele : 
9,85, 
Ono 
nale

1?
Muratov, Lipatov) 575,45 p. — cam
pioană mondială; 2. laponia 572,60

Tsukawaki 9,80; para- 
Șahlin 9,90; bară fixă: Ono 

Șahlin 9,80, Takemoto 9,80; sol: 
9,80 etc. Iată clasamentele fi- 
ale campionatului masculin: 
U.R.S.S. (Șahlin. Titov, Azarian,

Concursul international de iahfing de la Warnemiinde
Veliștii rom ini printre fruntași —

Warnemiinde 9 (prin telefon). — 
a pitoreasca stațiune maritimă situa- 
5 la 14 km. de marele port al R.D. 
lermane Rostock, se desfășoară, de 
ouă zile întrecerile concursului in- 
ernațional de iahting din cadrul „Săp- 
ămlnii Mării Baltice". Alături de spor- 
vi din U.R.S.8., R.D. Germană, R.F. 
lermană. Finlanda, Suedia participă 
I veliști romtîni. Pînă acum, după 
îsputarea a două regate, reprezen- 
șnțti noștri tii avut comportări fru- 
ioase la clasele lă care au partici- 
at, mai ales 
oncursului, și 
rternațională. 
i fost realizat
are s-a clasat în ambele regate 
olă olimpică — atît marți cît și mier-

avînd în vedere tăria 
redusa lor experiență 
Cel mai bun rezultat 
de tînărul Petre Btircea 

de

curi dimineața — pe locul 2, imediat 
după primul echipaj al R.D. Germane. 
De remarcat că Petre Burcea a lăsat 
de fiecare dată cîte 7 concurenți în 
urma sa și tă In cea de a doua cursă 
a condus tot timpul pierzînd pe ul
timii metri.

La clasa star, Puia Mânu și Gheor- 
ghe Petrescu au obținut locul 3 în 
cele două întreceri de pînă acum, ur 
mînd echipajului U.R.S.S. și primei 
echipe a R.D.G. Ei au întrecut în 
schimb alte trei echipaje din R.D.G 
La clasa F.D., echipajul nostru V. Gos- 
tescu—M. Saghin s-a situat pe locu
rile 14 și apoi 9, din 17 ambarcații 
prezente la start. Trebuie să subliniem

însă că această comportare este mul
țumitoare, deoarece participăm pentru 
întîia oară la o asemenea clasă; Con
cursul s-a desfășurat pe un timp fa
vorabil (vînt 4—6). Ultimele două re
gate au loc joi și vineri dimineață.

GH. GIURCANEANU

Siinbătă la Moscova

Dubla intilnire de handbal
U.R.S.S.—R.P.R.

vor 
în-

^ampionatul mondial studențesc de șak

teprezentativa noastră învinsă
VARNA 9 (prin telefon). — Tntîl- 

ilrea din runda a 2-a, U.R.S.S.—R. P. 
romînă a continuat cu disputarea 
partidelor întrerupte. Drimer a reușit 
ă cîștige la Nikolaevski, iar Gtins- 
>erger a făcut remiză cu Nikitin. Scor 
iinal: U.R.S.S. — R.P.R. 2i/2 — U/2. 
n întîlnirea decisivă, cu R. D. Ger- 
lană, reprezentanții noștri aveau 
levoie de o victorie, pentru a se pu- 
ea califica în turneul final. Șahiștii 
țermani au jucat însă neașteptat de 
fine, reușind să cîștige un punct prețios 
>rin Fuchs, în fața lui Szabo. Celelalte 
rei partide s-au terminat remiză: 
Uititelu — Malik, Drimer — Bert- 
lold, Partos — Juttler. In felul a- 
:esta, echipa R. D. Germane, cîști- 
;înd întîlnirea cu 2*/2 — l'/2, se ca- 
ific.ă în turneul final, în care se dă 
fipta pentru primele 8 locuri ale cla
samentului general.

Iată clasamentul final al seriilor 
«■eliminare. Grupa 1: 1. U.R.S.S. 9 
p.! 2. R. D. Germană 8 p.; 3. R. P. 
fomînă 7 p.; 4. Irlanda 0. p. Grupa 
i Il-a : 1. S.U.A. 9lfî p.; 2. Bulgaria 
r p., 3. Albania 5 p.; 4. Islanda 2*/2 
>. Grupa a IlI-a1-2 Cehoslovacia

în meciul cu R,
3. 
p-;
2.

D. Germană
R. P. Mongolă 
grupa a IV-a : 

Argentina &'/2 p-, 
Suedia 2’/2 P-

și Ungaria 7l[2 p.;
5 p., 4. Olanda 4
1. Iugoslavia 9 p.;
3. Polonia 4 p., 4.

Echipa țării noastre joacă acum în
a doua serie finală, în care se decide 
ordinea pentru locurile 9-16.

In cursul dimineții de astăzi 
părăsi Capitala, pe calea aerului, 
dreptîndu-se spre Moscova, reprezen
tativele masculine și feminine de 
handbal ale țării noastre. Sportivii 
romîni vor susține ia Moscova două 
duble întîlniri cu selecționatele Uniu
nii Sovietice Prima întîtnire va avea 
loc sîmbătă după-amiază pe stadionul 
Dinamo din Moscova: la ora 17 va 
începe partida dintre echipele feminine 
iar la ora 18 aceea dintre formațiile 
masculine. Luni după-atniază tot pe 
stadionul Dinamo sportivii romîni vor 
juca din nou în compania reprezenta
tivelor sovietice. Jocurile vor fi con
duse de doi arbitri din R.D. Germană.

p.; 3. Cehoslovacia 549,30 p.; 4. fin
landa 549,15 p.; 5 Polonia 541,85 p.; 
6. Iugoslavia 
539,85 
R.F.@.
P-; îl
Franța
p-; 14.

541,05 p.; 7.
R.D.G. 539,10

p.; 1Q. Bulgaria
Chineză 529,65
p.; 13. Romirtia 528,40

S.U.A. 
P-; 9- 
533,20 

p.; 12.

p.; 8.
538,65
R. P.
529,35
Ungaria 526,40 p.; 15. Africa 

de Sud 452,70 p. După cum se vede, 
echipa țării noastre a mai cobonît cu 
un loc față de-exercițiile impuse. Con
trar speranțelor. gimnaștii noștri

Z..4R/Szl LAT IN IN A (U.R.S.S.)

19,35; Ono 19,35; Tsukawaki 19,30; 
Takemoto 19,30. CAL: Șahlin 19,30; 
Stolbov 19,25; Kerar (lugoslaviai 
19,10; Lipatov 19,05; Kono (Jap.) 
18,95; Azarian 18,90; Sharlock 
(S.U.A.) 18,90. SĂRITURI: Titoo 
19,30; Takemoto 19,20; Ono 19,05; 
Șahlin 19,05; Aihara 18,95; I.ipatou 
18,90.

Gimnaștii noștri au ocupat locurile 
următoare în clasamentul individual 
compus: 20. Fr. Orendi 109,20 jm 
79. Ion Zamfir 103,80 p.; 81. A. Ke- 
rekeș 103,75 p.; 85. St. Harko 103,30 
p.; 86. I. Focht 103,40 p.; 93. H. 
Orendi 100,55 p.

U.R.S.S. ÎNVINGĂTOARE 
ȘI LA FETE

invitată in Anglia
Federația noastră de fotbal a pri

mit din partea clubului britanic New
castle care ne-a vizitat anul a- 
cesta — o adresă prin care o echipă 
roniînească este invitată să susțină 
trei jocuri în Anglia. Turneul urmea
ză să aibă loc la 3, 6 și 10 noiem
brie la Newcastle, Middlesbrough și 
Londra, în compania echipelor New- 
dcstle Middlesbrough și Tottenham.

s-au prezentat și mai slab la exerci
țiile liber alese. Notele obținute de 
echipă au fost extrem de mici la pri
mele aparate (sol: 42,80, cal: 42,45; 
inele: 44,80). Abia la ultimele apa
rate, băieții au concurat la o valoare 
acceptabilă, obținînd în medie note de 
9 (bară : 45,50; paralele : 45.00; să
rituri : 45,80). Dacă ei ar fi avut 
comportarea de la ultimele evoluții de-a 
lungul fntregului concurs, ar fi 
puîut ocupa, cu siguranță, un Ioc 
între primele 8 echipe.

Iată acum clasamentul individual: 
1. BORIS ȘAHLIN (U.R.S.S.) 116,05 
p. campion mondial absolut; 2. Takasi 
Ono (Japonia) 115,60 p.; 3. larii Titov 
(U.R.S.S.) 115,45 p.; 4. Makao Take
moto (Jap.) 115,30 p.; 5. Pavel Stol
bov (U.R.S.S.) 114,75 p.; 6. Nobuiki 
Aihara (Jap.) 114,30 p. Primii 6 cla
sați la fiecare aparat (după totali- 
zarea notelor obținute de concurenți 
la cele două exerciții) s-au calificat 
pentru a-și disputa joi titlurile de 
campioni pe aparate. Aceștia sînt; 
SOL: Takemoto 19,50; Ono 19.50; 
Titov 19,30; Aihara 19,30; Stolbov 
19,25; Terai (Jap.) 19,15. BARA 
FIXĂ: Stolbov 19,60; Ono 19,55; Șa
hlin 19,55; Titov 19,40; 
19,30; 
Șahlin 
19,35;
T erai 
Aihara

Takemoto
PARALEEE:

Stolbov 
Takemoto 19,20; 

INELE: Azarian 19,85;
Șahlin 19,40; Titov

Ăzarian 19,30.
19,70; Ono 19,40; 

Titov 19,25;
19,15.

19,65;

Confirmîndu-și superioritatea mani-' 
testată la exercițiile impuse, gimnas
tele sovietice au dominat și la liber 
alese, cucerind o categorică victorie 
în clasamentul pe echipe. La indivi
dual compus, campioana olimpică La
risa Latînina s-a dovedit a fi din no» 
cea mai bună din lume, cîștigîrid 
titlul suprem fără emoții. O surpriză 
o constituie locul 2 ocupat de Ev» 
Bosakova, care se datorește într-o 
măsură și faptului că principala ad
versară a Larisei Latînina, Sofia Mu
ratova a căzut la. paralele. Echipa 
noastră se află pe locul 3, pe care 
pentru a-1 cuceri a trebuit să depună 

'eforturi extraordinare. Intr-adgvăr, 
chiar la primul aparat la care au •- 
voluat—bîrna—trei dintre gimnastei» 
noastre (inclusiv Elena Teodorescu) 
au căzut, realizîndu-se astfel puncta
jul de 42,465 în loc de 46 cît ar I 
trebuit. Dintr-odată ne trezisem ca 
perspectiva locului... 81 Concentrîn- 
du-se și apelînd la ultimele resurse 
gimnastele noastre și-au revenit, reu
șind să întreacă la mare luptă echipa 
japoniei și să ocupe în cele din urmă 
al treilea’loc. Clasamentul pe echipe: 
1. U.R.S.S. (Larisa Latînina, Sofia 
Muratova, Polina Astakova, Lidia Ka
linina, Raisa Borisova, Tamara Ma
nina) 381,620 p. — campioană mon
dială; 2. Cehoslovacia 371,855 fM 
3. Romînia 367,020 p.; 4. Japonia
366,951 p.; 5. Ungaria 365,387 p.; 6. 
Bulgaria 365,053 p.; 7. R.P. Chineză 
363,390 p.; 8. Polonia 363,183; ft 
R.D.G. 363,057 p. Individual compus: 
1. Latînina (U.R.S.S.) 77,464 p. — 
campioană mondială absolută; 2. Bo
sakova (Ceh.) 76,332 p.; 3. Manina 
(U.R.S.S.) 76.197; Muratova
(U.R.S.S.) 75,897 p.; 5. Tanaka (Jap.) 
'I5,79i7 p.; 6. Kalinina (U.R.S.S.) 
75,732 p. Clasamentul complet nit a 
fost comunicat. Joi, la concursul pe 
aparate, va evolua la sol și gimnasta 
noastră Elena Teodorescu.

ELENA MATEESCU

Se apropie jocurile 
pentru nCupa Calea” la tenis

O săptămînă ne mai desparte de 17 iulie încep pe terenurile ție la bai» 
' * - ' sportivă Progresul, întîlnirile pentru

„Cupa Galea", la juniori. Competiția 
este considerată ca o veritabilă „Cupă 
Davis" a tinerilor tenismani, dovadă 
interesul deosebit care este acordat 
acestor întreceri în toate cele 16 țărt 
participante.

Bucureștiul găzduiește jocurile gru
pei a IV-a, la care — pe lingă re
prezentativa R.P. Romîne — mat par
ticipă echipele Franței, R.P. Ungare 
și Elveției. Lotul reprezentativ al țării 
noastre este alcătuit din Țiriac, Se- 
rester, D. Viziru și Albert. După cum 
se știe, primii trei jucători au concu
rat recent la turneul de tineret de la 
Zinowitz (R.D. Germană), clasîndu-se 
în două dintre finale, la simplu D. Vi
ziru, iar la dublu perechea Țiriac-Se- 
rester. In primul meci al „Cupei Ga
lea", echipa romînă întîlnește pe eea 
a Elveției.

un important eveniment în tenisul in
ternațional, al cărui loc. de desfășu
rare este capitala țării noastre. La

Concursuri inter na-
ATIFTKM ționale: la Milano:AlLtllbM greutate: Nieder

(S.U.A.) 17,33
5000 m: Hiotis (Grecia) 
800 m: Courtney (S.U.A.)

La Berlin: R.P. Polonă — 
Germană (feminin) 107—91; 
Figwer (Pol.) 
mayer 10,8.

51 m; 80 m.g.:

cel mai
FOTBAL

rn.
14:32,4; 

1:48,5; 
R. D. 

suliță.: 
Birken-

impor- 
campio-

motiv -2—1, Flamurtari — Skendeer- 
bei 1—1 și Bosa — 17 Noiembrie
I — 1 (V. Kraja —coresp.).

(R.D.G.) urmat de Schur (R.D.G.) 
și Vcrpaelst — • ■ -

M.T.K. ÎNVINSĂ IN ETAPA DE IERI 
A CAMPIONATULUI MAGHIAR!

In 
tant joc al 
natului U.R.S.S., s-au 
întîlnit echipele frun- 
și Dinamo Moscova.tașe Spartak

Victoria a revenit cu 1—0 echipei 
Spartak, care a trecut astfel în 
fruntea clasamentului

• Meciuri internaționale: la Lenin
grad, Racing Club Paris — Admirai- 
teeț Leningrad 4—1 (1—0); La Kiev: 
Dinamo Kiev — Nacional (Montevi
deo! 0—0.

• In etapa de ieri a campionatului 
maghiar s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Pecs-Csepel 1—1, Szeged- 
Vasas 0—4, Diosgyor-M.T.K. 2—1, 
Honved-Dorog 5—1, Ferencvaros’-Tata- 
banya 2—2, Dozsa-Komlo 0—1, Szom- 
batheJyi-Salgotarjan 4—1. In clasa
ment conduc Honved, M.T.K. și Ferenc- 
varo- care au cîte 30 p.

In Turul Franței, 
Andre Darrigade și-a 
pierdut tricoul galben 
în prima etapă din 
(Dax-Pau, 233 km.), 
la Pau francezul Ber- 

la

CICLISM

• In campionatul Albaniei, pe pri
mul loc s-a clasat echipa Partizan. 
In ultima etapă Partizan a învins 
Dinamo cu 2—1, Vilaznija — Loko-

munții Pirinei 
Primul a sosit 
gaud în 6 h 15:48,0 întrecînd 
sprint pe Datnen (Ol.) și Vlayen 
(Belg.). Pe primul loc în clasamen
tul general se află acum R. Gemi 
niani (Fr.l.

• După trei etape în turul ciclist 
al R.D. Germane conduce Hagen

(Belgia).
La Duisburg: R.F. 

Germană — R. P. 
Polonă 21—11 (mas
culin); R. F. Germa- 
Polonă 5—4 (feminin).

Turneul internațio
nal de la Moscova a 
luat sfîrșit cu urmă
torul clasament: 1.

U.R.S.S. 152 p.; 2. R.D. Germană 
119 p.; 3. R.P. Ungară 99 p.. Iată 
cîteva rezultate: 100 m. liber: Luș 
kovski (U.R.S.S.) 57,4; 100 liber fe
mei: Voog (U.R.S.S.) 1:06,6; 1500 m: 
Katona (R.P. Ung.) 18:45,8; ștafeta 
4x100 m mixt femei: U.R.S.S. 4:57,8; 
4x100 m mixt bărbați: U.R.S.S. și 
R.D.G. 4:24.7.

• La polo, R.P. Ungară—U.R.S.S. 
5—3; U.R.S.S. (B) — R.P. Ungară 
(Bl 6-3

HANDBAL
nă - R. P

NATAȚIE

TENIS
tre echipele

La 18—20 iulie va 
avea loc la Varșovia 
finala zonei europene 
a „Cupei Davis“, îri- 

R.P. Polone și Italiei.

Progresul 
a plecat în Albania

Echipa de fotbal a Progresului Bu 
curești a plecat ieri dimineață in 
Albania unde va susține trei sau pa
tru IntlMri. Prima dintre ele are loc 
chiar azi la Tirana, în compania e- 
chipei Partizan, cu prilejul aniversă
rii împlinirii a 15 ani de la înființarea 
Armatei albaneze. Au făcut deplasa
rea următorii jucători: Mîndru, Bir- 
tașil, Dobrescu, Garicaș, Soare, Cojo
carii, lonifă, Mihăilescu, Ciocea, Știr
bei, Oaidă, SmărSrîdescu, Ozon, Di- 
nalesca. Moldoveana și Banciu, An
trenori: Lupaș și Drăgușin.
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