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SUCCES LUCRĂRILOR
PRIMEI CONFERINȚE SINDICALE MONDIALE 

A TINERETULUI MUNCITOR!

I

Astăzi se deschide la Praga prima 
neretului Muncitor. Convocată în urma 
Mondial al Sindicatelor, această Conferință reprezintă im eveniment de mare 
însemnătate în viața tineretului muncitor și a mișcării sindicale din toate 
țările.

Retribuirea muncii, învățămîntul profesional, drepturile sindicale și so
ciale ale tineretului muncitor și lupta sindicatelor pentru reven
dicările tirieretului, împotriva discriminării; viitorul tineretului muncitor din 
întreaga lume și acțiunile lui unite în apărarea păcii, împotriva pericolului 
unui război atomic și cu hidrogen ; rolul sindicatelor în munca de organizare 
și realizare a unității tineretului muncitor și participarea tineretului muncitor 
la activitatea de întărire a sindicatelor — iată numai cîteva din sarcinile 
cuprinse în ordinea de zi a conferinței.

Această succintă enumerare a celor mai importante dintre problemele 
care vor fi dezbătute la Praga demonstrează utilitatea și importanța deose
bita a acestei largi intilniri internaționale, aportul pe care-1 va aduce la lupta 
im?retului muncitor pentru un trai mai bun, pentru unitate, pentru pace.

Tineretul muncitor din patria noastră a întimpinat cu entuziasm Confe- 
niila de la Praga. Delegații noștri la Praga vor vorbi cu tnîndrie tinerilor 
vendi din toate colțurile lumii despre grija părintească de care se bucură 
din partea partidului și guvernului nostru, despre viața nouă, liberă și fe
ricită pe care o trăiește tineretul Republicii Populare Romîne, despre suc
cesele obținute în cinstea primei Conferințe Sindicale Mondiale a Tine
retului Muncitor.

Tinerii sportivi ai țării au închinat acestui important eveniment de la 
Praga numeroase realizări abținute în producție și pe terenurile de sport.

Salutăm din toată inima prima Conferință Sindicală Mondială a Tine
retului Muncitor și îi urăm deplin succes în rezolvarea înaltelor scopuri pe 
care si le-a propus !
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■Sîmbătă dimineața » părăsit Capitala delegația sindicală a tineretului 

muncitor din țara noastră, în frunte cu tovarășii N. Pascu, secretar al’ 
C.C.S. și I. Cîrcei, secretar al C.C. al U.T.M„ care va participa la lucră
rile primei Conferințe Sindicale Mondiale a Tineretului Muncitor ce se vor 
desfășura la Praga între 14 și 20 iulie.

Conferință Sindicală Mondială a Ti- 
hotăririi celui de al IV-lea Congres

L

Finala alergătorilor pe 1.500 
m. In fotografie: Dumitru Rirdăii 
(clștigătorul probei) conduce plu
tonul de alergători, urmat de Con
stantin Grecescu.

Căiți tn pag. a Il-d desfășura
rea ultimelor două zile ale con- i 
cursurilor. j
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Reprezentativa de polo pe apă a R. P. Romîne 
învingătoare în dubla întîlnire susținuta 

’cu echipa R. D. Germane

ADRIAN OANȚA 
a realizat cea mai buni 

performantă europeană a anutoE^ 
iu 208 m. bras: 2:48,0

A Aseară, ta ștrandul „Da 
v Gherman", înotătorul Adrian Oau 
Kță (Dinamo) a realizat o perfor
ms mantă excelentă, parcurgând dis- 
I? tentai de 200 m. for.as în ti 
K de 2:49;5 (nou record republican) 
»— oea mai bună pertormaiațH ou- 
K rqpeanft a a rentai, » doua 
K mantă mondială a anului 
((treia din toate timpurile *' 
<< thercole — Australia 2:36,5 

2. Miaașkin (U.R.S.S.) 
»(1857$,; X  ........ ~ “
«ză (1957) 
»nia 1*58) 
« bă Mihai 
L timpul de 
Mfermanță europeana a anului. U 
« (Citiți celelalte rezultate ale oen-'^ 
«cursului în pagina a IV-a).

Numeroși au fost spectatorii care au ținut să fie prezenți sîmbătă și du
minică în tribunele din jurul bazinului de la ștrandul „Danie Gherman", la 
cele două intilniri de polo R.P.R. — R.D.G. Și nu au avut ce regreta. Par
tidele de polo au prilejuit întreceri sportive de bună calitate. Splendida 
demonstrație de înot artistic și concur sul de înot care le-au precedat, au 
ferit satisfacții în plus; pe de o parte un spectacol îneîntător, iar pe 
alta rezultate bune, printre care numeroase recorduri republicane
• Sîmbătă seara, la prima sa evo

luție în țară din acest an a reprezentati
vei noastre de polo, atn avut timp de a- 
proape 15 minute (din totalul de 20) 
explicația excelentei sale performanțe 
reușite cu trei săptămîni în urmă la 
Moscova. Intr-adevăr, pe parcursul a 
2/3 din partidă, jucătorii noștri și-au 
etalat clasa lor, demonsirînd o 
dentă superioritate tehnica și mai 
tactică. In această parte a jocului 
joritatea acțiunilor ofensive au
bine concepute și au semănat derută 
în apărarea oaspeților, prin rapidita
tea cu care se efectuau. Așa a fost po-

sibil ca tabela de marcaj .să arate,
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Reprezentativa R. P. Romine a cîștigat prima ediție 
a campionatelor europene feroviare de box

ta < 
un moment dat, scorul .de 9—3 în fa- i 
voarea echipei noastre. O s-a întîm- * 
pjat apoi? Jucătorii noștri — niulțu- j 
rtoți de rezultat au slăbit ritmul de < 
joc, au făcut greșeli după greșeli, dînd ‘ 
ocazie oaspeților — ]ț p<i moment dat j 
— să înscrie trei goLuri în mai puțin < 
de trei minute.

Scorul a fost deschis după 32 de , 
secunde: jucătorii noștri au ajuns pri- ■ 
mii la balon, au înjghebat cîteva ac
țiuni cu pase rapide care l-au pus în 
poziție favorabilă pe MetrchiUu. A- 
oesta a fost împiedicat, de Eifert prin 
fault să tragă la poartă și arbitrul a dic
tat lovitură de la 4 m., transformată de 
Marchițiti. După puțin timp, o acțiune 
clară Bădiță — Marchițiu — Blajec se

GH. NICOLAESCU 
D. STANCULESCU

i

Medalii de aur: I. Turca, A. Morăruș, M. Stoian, D. Cioboiara
(Continuare in pag. 4)

și a
1. <ta- 
(1958); 
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Ci Li-iun (iR. P. Chine 
și A. OANȚA (Romî- 
2:46,5. In aceeași 
Miirofatl a reallizat cu 
2:42,7 —- a patra per-»> 
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S-a sfîrșit prima ediție a Campio- 
atelor Europene de box ale feroviari-’ 
>r. Reuniunea de sîmbătă seara tre- 
uia să răspundă la întrebarea dacă 
îi 9 boxeri romîni prezenți în tot atî- 
■a finale din cele 10 vor reuși să a- 
ucă reprezentativei feroviare de box
R. P. Romîne mult dorita cupă Chal- 

inge U.S.I.O. Răspunsul a fost afir- 
lativ. Spre cinstea ei, formația noa- 
ra și-a înscris prima numele Tn car- 
-a de aur»a acestei ■ competiții. Dru-

CAMPIONII EUROPENI FEROVIARI
PE ANUL 1958

Categoria muscă: I .Turcu 
(R.P.R) cat. cocoș: A. Morăruș 
(R.P.R.) cat. pană: A. Bardin 
(U.R.S.S.) cat. semi-ușoară: VI. 
Vasiliev (U.R.S.S.) cat. ușoară: 
John Sweeney (Anglia), cat. semi- 
mijlocie: Mihai Stoian (R.P.R.) ; 
cat. mijlocie ușoară: V. Kirilov
(U.R.S.S.); cat. mijlocie: G. Lang
ner (R.D.G.), cat semigrea: B. De
min (U.R.S.S.), cat. grea: D. Cio- 
bdtaru (R.P.R.).

R. P. Romînă 31 p., U.R.S.S. 
o., Anglia 10 p., R.T 
R.P.U. 5 p„ R.F.G. 0 p.

CLASAMENT PE NAȚIUNI

Fază din meciul Mihai Stoian (R.P.R.) — Harry Perry (Anglia). 'Ambii 
boxeri reușesc să eschiveze in același timp loviturile trimise.

.1! spre succesul final a fost însă plin 
emoții. Formația învingătoare a 

st cunoscută abia după ultimul su- 
:t de gong.
Reuniunea de sîmbătă a început e- 
ct la ora 20. Pe ring a urcat prima 
reche de boxeri în cadrul categoriei 
iscă: Ion Turcii (R.P.R.) și Gherman 
bastianov (U.R.S.S.). Confirmînd 
loarea manifestată în reuniunile an- 
icare, tînărul nostru reprezentant a 
cerit o bine meritată victorie la 
nete. Turcu și-a dominat copios ad-

versarul în repriza a doua, utilizînd cu 
succes directa de stânga, atît pentru a 
stopa acțiunile adversarului, cît și--pen-' 
trtv av iniția la rîndu-i atacuri pericu
loase. Turcu a terminat meciul dezlăn- 
țml, punîndu-1 în serioasă dificultate pe' 
Sebastianov. Intîlnirea a fost dinamică 
și a adus ambilor boxeri aplauze me- 
ri'ate din partea publicului.

La categoria cocoș, Aurel Morăruș 
a adus noi puncte prețioase formației 
noastre, învingîndu-1 la puncte pe Ist
van Korodi (R.P.U.,). Morăruș pornește 
vijelios Ia atac surprmzîndit-1 pe adver
sar cu o ploaie de lovituri. Punctează 
mult, dar și primește mult, deoarece 
boxează prea deschis. In repriza a 
treia, Morăruș îl îngenunche pe Ko
rodi cu un croșeu de stînga. Ultimele 
secunde ale întîlnirii aparțin lui Ko-

I. ȘEINESCU

(ConA/uiarg In pag. 2)

Peste 60 de alergători — selecționați 
de Federația Romînă de Ciclism — 
vor începe astăzi disputa pentru cuce
rirea titlului de cîstigător al celei de a 
Xl-a ediții a „CURSEI SCÎNTEÎI". Ci
cliștii cărora li s-a Tăcut cinstea de a 
fi invitați la competiția organizată de 
ziarul „Scînteia" stat socotiți, la ora 
actuală, cei mai valoroși din țară, și 
aceasta este o garanție în plus că 
disputele vor fi pasionante, iar rezulta
tele demne de relevat.

Caravana va porni astăzi la ora 13 
din Piața Universității, urmînd ea la 
ora 14 să se dea, din Piața Scînteiil, 
start’d efectiv. Prima etapă București 
— Ploești — Cîmpina — Sinaia — Pre-

ȘTIRI DESPRE SPARTACHIADA DE VARA
Majoritatea scrisorilor ce ne sosesc 

zilele acestea la redacție au ca su
biect întrecerile etapei raionale a 
Spartachiadei de vară a tineretului. 
Organizate în bune condițiuni și bu- 
curîndu-se de o masivă participare, 
concursurile care au avut loc cu pri
lejul etapei raionale a Spartachiadei 
au constituit evenimente importante în 
viata sportivă a centrelor dc raion.

SIGHIȘOARA. Stadionul 1 Mai 
a găzduit la sfîrșitul săptămînii tre
cute pasionante întreceri sportive la 
care au 
curenți. 
jocurile 
sala în ___ __ —----
de volei a fost plină pîhă la refuz. In ge
neral, cu prilejul etapei raionale S-au 
evidențiat echipele „Mătasea“-Sighi- 
șoara (cîștigătoarc la handbal fete); 
Nicovala Sighișoara (handbal băieți); 
Gloria Dumbrăveni (handbal băieți) 
etc. La atletism printre cele mai bune

luat parte peste 500 de con- 
[n mod -deosebit au plăcut 
de volei. Pînă noaptea tîrziu 
care s-a desfășurat turneul

performanțe înregistrate se numără 
și cea a junioarei Erika Kraft care a 
realizat 4,16 m. la săritura în lun
gime.

In concursul de tir pe primelo 
locuri s-au clasat loan Deneș cu 42 
de puncte și Georgeta Mina cu 29 de 
puncte, ambii de la Faianța-Slghișoara.

ION TURJAN, corespondent

TG. JIU. Aproape 200 de concurenți 
au luat parte la întrecerile etapei ra
ionale a Spartachiadei disputată în 
orașul nostru. Din păcate, din cauza 
unor defecțiuni tehnice mi s-ari' pu
tut disputa rntrecereile la natație, 
trîntă și oină. Iată o parte dintre 
cîșțigătorii probelor; tir: Vas'le He- 
bum (corn. Clinic): volei băieți.A- 
vîntul Tg. Jiu; volei fete: Șc. medio 
„Ecartrina Teodoroiu"; fotbal: Voință 
Tg. Jiu.

GH. FOMETESCU, corespondent

deal — Orașul Stalin cuprinde nume
roase puncte de atracf*e: sprinturile cu 
premii de la Ploești, Cîmpina și Sinaia; 
urcușul de la Posada: coborîrea ser
pentinelor Timișului ș.a. Toate acestea 
vor contribui fără îndoială la anima
rea întrecerii. Elementul cel mai im
portant însă rămîne dorința tuturor 
pariicipanților de a avea o comportare 
demnă de renumele și tradiția „Cursei 
Scînteîi".

Următoarele etape ale cursei se vor 
desfășura după itinerarul: marți: Ora
șul Stalin — Sibiu (etapa este împăr
țită în două părți: Orașul Stalin — 
Șercaia — 47 km. — individual contra 
cronometru și Șercaia — Sibiu ta

b1oc); miercuri : Sibiu — Cluj; joi ft 
de odihnă la Cluj; vineri: Cluj — SiJ 
bin; sîmbătă: Sibiu — Orașul Staling 
duminică: Orașul Stalin — București; 
In așteptarea cicliștilor, se va organizai 
duminică pe velodromul Dinamo un) 
concurs de pistă dotat cu „Cupa Scîtw 
teii", care va fi televizat. De asemenea 
se va transmite la televiziune și sosi
rea alergătorilor din „Cursa Scînfeii";

Cei 980 km., cit măsoară a Xl-a at 
diție a „Cursei Scînteîi" oferă cicliștilor 
an minunat prilej de a obține medii o- 
•rare ridicate dacă vor da dovadă de 
combativitate și curaj în inițierea acH 
ținui lor. Succes deplin celei de a Xl-g 
ediții a „Cursei Scînteiil"



Jocuri de factură modestă 
în „Cupa de vară" la tenis

Reprezentativa R. P. Romîne a cîștigat prima ediție 
a campionatelor europene feroviare de box

întrecerile „Cupei de vară", începu
se joi după-amiază cu disputarea ca
lificărilor și continuate pină ieri seara 
cu cele patru turnee masculine și două 
feminine, a întrunit pe terenurile cen
trului de antrenament nr. 2 majo
ritatea fruntașilor „sportului alb" de 
la noi. Cu mici excepții, calitatea jocu
rilor a lăsat de dorit, mulți dintre 
compețitori demonstrînd din nou aceleași 
lipsuri (joc static de pe fundul tere
nului, utilizarea unei game de lovituri 
încă prea reduse, servicii moi etc.) 
care frînează dezvoltarea tenisului din 
țara, noastră. Ne-am fi așteptat ca 
această competiție să reflecte tendin
ța jucătorilor spre mai multă iniția
tivă, spre încercarea unor procedee 
tehnice noi, spre un tenis modern, de 
perspectivă. Prea puțin din toate a- 

•cestea. Remarcăm totuși orientarea 
bună tactică a lui T. Bădin (minus 
comportarea în fața lui Zacop- 

■ceanu), cîștigătorul turneului prin
cipal masculin, vitalitatea lui Cara
lulis ca și a lui Cobzuc, revenirea în 
formă a lui Marin Viziru și jocul din 
ce în ce mai matur al lui Serester. 
4>in păcate singurul nume de tînăr în 
această înșiruire, pentru că deocam
dată nici Țiriac nici D. Viziru sau 
vreun alt reprezentaut al tinerei ge
nerații n-au „incomodat" liniștea vîrst- 
nicilor.

In concursul feminin nici nu putea 
fi vorba de această tentativă, pentru 
că încă nu există o nouă generație 
de jucătoare valoroase. Așa că lupta 
pentru întîietate s-a dat între Julieta 
-Namian și irina Ponova (în ascen

dență de formă), dar ea nu a fost 
tranșată încă, partida lor (de bună 
valoare) întrerupîndu-se.

Rezultate mai importante: MASCU
LIN: seria I-a: Năstase — Zacopcea- 
nu 6—1, 6—3, 1—6, 6—2; T. Bădin
— Caralulis 7—5, 6—3, 7—5; Zacop- 
ceanu — T. Bădin 6—1, 3—6, 7—5, 
6—4; Caralulis — Năstase 5—7, 3—6, 
10—8 (într.);, seria a 11-a: Georgescu
— Dancea 6—8, 7—5, 6—2, 6—3;
Cobzuc — Albert 6—3, 6—2, 6—0; 
Georgescu — Albert 6—2, 6—3, 6—4; 
Cobzuc — Dancea 6—3, 6—4, 8—6; 
seria a IlI-a; M. Viziru — D. Viziru 
6—3, 4—6, 6—1, 6—1; Rakosi — 
Pusztai 8—10, 8—6, 6—3, 1—6, 6—4; 
M. Viziru — Rakosi 6—4, 6—3, 5—7, 
6—0; D. Viziru — Pusztai W—0; 
seria a IV-a: Kiselef — Burcescu 
6—2, 6—4, 6—8, 6—4; Serester — 
Țiriac 6—2, 6—4, 3—6, 6—8, 6—3; 
Serester — Burcescu 6—2, 6—3, 6—4; 
Tiriac — Kiselef 8—6, 6—2, 6—3. 
FEMININ: seria l-a: Irina Ponova — 
Hermina Brenner 7—5, 6—1; Julieta 
Namian — Rodica Andriescti 6—3, 
6—3: Brenner — Andriescu 6—1,
6—3; Namian — Ponova 4—6, 6—2,
5— 4 (într.); seria a Il-a: Eleonora 
Roșianu — Mariana Nasta 6—3, 8—6; 
Livia Avram — Ecaterina Pusztai
6— 4, 7—5; Roșianu — Avram 6—3, 
6—3; Nasta — Pusztai W—0.

Partidele întrerupte (Namian — 
Ponova și Caralulis — Năstase) vor 
continua astăzi de la ora 17, tot pe 
terenurile centrului de antrenament 
nr. 2.

{Urmare din pag. 1) 
rodi, boxerul romîn ne mai avînd re
surse.

Ion Boceanu (R.P.R.) și Anatolii 
Bardin (U.R.S.S.) s-au întîlnit în ca
drul categoriei pană. Boxerul romîn 
pare să evite loviturile durului Bardin, 
încercînd să-l țină pe acesta la dis
tanță cu stînga. După o -primă repriză, 
terminată cu ușor avantaj pentru Bar
din, Boceanu începe să lucreze și cu 
mîna dreaptă (rănită la meciul ante
rior). Bardin trimite puternice „un-do- 
iuri“, la care Boceanu ripostează des
tul de curajos. In ultima repriză schim
burile de lovituri sînt foarte dure, 
Boceanu reușind să-și incomodeze ad
versarul. Juriul, ținînd seama de avan
tajul din primele două reprize, acordă 
victoria la puncte lui Bardin.

Comportarea lui Vasile Czegeli 
(R.P.R.) în meciul cu Vladimir Vasi- 
liev (U.R.S.S.) a dezamăgit profund. 
Lipsit de convingere, boxînd la un ni
vel nepermis pentru un campion al 
țării, Czegeli a fost întrecut clar la 
puncte de Vasiliev.

Un meci agreabil au furnizat John 
Sweeney (Anglia) și Gyorgy Pall (R. 
P. Ungară) în cadrul categoriei u- 
șoare. Boxerul maghiar a fost mai a- 
gresiv, dar John Sweeney a răspuns 
prompt la atacurile acestuia ieșind 
din lupta corp la corp cu puternice 
croșeuri. A impresionat plăcut boxul 
curat al ambilor pugiliști. Victoria la 
puncte a fost acordată lui Sweeney, 
pentru un plus de claritate în lovi
turi.

Unul

PE .TEME ACTUALE

Regiuni codașe in îndeplinirea unor sarcini importante
Ziarul nostru a scris nu o dată despre succesele atît de grăitoare realizate 

de mișcarea de cultură fizică și sport în importanta acțiune a reorganizării. 
CȘi, de fiecare dată, am consemnat cu bucurie numele celor mai harnici ac- 
rtiviști, cei care s-au evidențiat în această muncă. Acum însă vom vorbi de- 
-spre... codași, despre regiuni în care sarcinile Hotăririi din 2 iulie 1957 sînt 
îndeplinite într-un ritm cu totul necorespunzător; despre colective și activiști 

(sportivi care nu își aduc aportul în măsura cerințelor și, mai ales, a posibi
lităților lor. Ne vom opri doar asupra cîtorva prdblenie ale acțiunii de re- 
•organizare, socotind că această sumară analiză oglindește, de fapt, lipsurile 
rji deficiențele existente în unele regiuni.

cial, este necesar să fie îndreptată 
toată atenția spre regiunile care mun
cesc în pțezent- foarte slab în această 
problemă. In regiunea lași, de exem
plu, s-au încasat doar 29.212 lei față 
de 73.567 membri care trebuiau să 
pfătească taxe de înscriere și cotizații 
pe șase luni. Astfel de exemple ne 
oferă și regiunile Constanța și Bacău 
precum și orașul București.

___  din cele mai așteptate me- cele mai spectaculoase a adus o fru 
ciuri s-a desfășurat în limitele cate
goriei semi-mijlocie, între Harry Perry 
(Anglia) și Mihai Stoian (R.P.R.) Bo
xerul englez a urcat treptele ringului 
recomandat de o impresionantă „carte 
de vizită" și în special de selecționarea 
sa în echipa Europei. Perry a pornit 
vijelios la atac, încercînd să-l surprin
dă pe Stoian cu excelentul său joc de 
picioare. Stoian primește însă calm a- 
tacul boxerului englez și treptat pune 
stăpînire pe meci, în care va domina 
cu autoritate. Boxerul romîn a făcut o 
repriză a doua de înaltă valoare, ac- 
ționînd cu directe care și-au atins re
gulat și cu precizie ținta. Perry încear
că în repriza a 3-a să schimbe soarta 
meciului, dar nu reușește, astfel că 
Stoian obține una din cele mai frumoa
se și meritate victorii din cariera sa.

In meciul cp Vasili Kirilov (U.R.S.S.) 
din cadrul ^ategoriei mijlocie ușoară, 
Ștefan Cojan (R.P.R.) a lovit puternic 
cu croșeuri, l-a pus uneori în dificultate 
pe Kirilov,< dar i-a dat posibilitatea a- 
cestuia să ’recupereze și să contreze cu 
eficacitate prin puternice directe de 
dreapta. Ci -’Țipsă a Cojan a fost j" 
aceea că nus a insistat în atac atunci 
cînd Kirilovț se afla în dificultate și în 
plus a boxat cu garda prea deschisă. 
Apreciind boxul mai clar a lui Kirilov, 
juriul îi acordă acestuia victoria la 
puncte. Un meci anost, confuz, au fur
nizat Victor Vlădescu (R.P.R.) și Ge
org Langner (R.D.G.) la categoria 
mijlocie. Sfătuit să folosească upercutu
rile în fața unui adversar cu garda er
metică Vlădescu n-a ținut seama de 
aceasta, permițîndu-i lui Langner să-și 
impună tactica. Victoria i.-a fost acor
dată boxerului german. Boris Demin 
(U.R.S.S.) și-a confirmat valoarea 
disptmînd - clar la puncte de Petre Za- 
haria, care a boxat în general slab și | 
a abuzat de țineri.

Ultimul meci al reuniunii și unul din
»f-r4Oi ■

moașă victorie lui D. Ciobotaru ș 
punctele necesare victoriei echipei R. P 
Romîne. Ciobotaru a întîlnit pe Leonii 
Senkin (U.R.S.S.) un boxer valoros 
foarte puternic, finalist al campiona 
telor U.R.S.S. Ciobotaru a reușit ui 
meci entuziasmant, s-a mișcat în rin; 
cu ușurință, surprinzîndu-1 pe Senkii 
cu lovituri clare și puternice. Dumitri 
Ciobotaru — evident cel mai bin 
„greu" al nostru în momentul- de faț. 
— merită felicitări pentru comporta 
rea sa.

De remarcat arbitrajul competen 
prestat de arbitrii în ring cu o men 

James Campbel
prestat de arbitrii în 
țiune specială pentru 
(Anglia).

Înfierăm atitudinea huliganică tna 
nifestată de o parte din spectatori a 
prilejul deciziei în meciul Cojan — Ki 
rilov. Antrenorii și specialiștii romîn 
care au asistat din imediata apropie 
re a ringului, au declarat că decizi 
dată de juriu în meciul respectiv a for 
justă.

Rezultatele din campionatul

s-au disputat două: partide de
în campionatul de, calificare 1

lo

Ieri 
cisive 
handbal. La București a avut 
partida dintre echipele masculine Re 
colta Hălchiu și Feroviarul Timișoarc 
După un joc aprig discutat, vie1" 
a revenit cu scorul de 11-10 (6 
cliipei Recolta Hălchitl, care astlel 
promovat în categoria B. Un alt jo 
important a avut loc la Sibiu tind 
s-au întîlnit formațiile feminine Con 
structorul Timișoara și Spicul Bistrița 
Victoria a revenit tiinișorencelor car 
au învins cu scorni dț 3-1 (1-0). E 
chipa Constructorul Timișoara a pre 
movat astfel în categoria A.
; • - . ■ ■ ;'1 ■ }-•. - .

.»L« »ol cînd se va organiza 
colectiva! sportiv ?**

Cine își mai pune o astfel de în
trebare? Sînt constituite în în
treaga țară mii de colective 

rsportive și totuși nenumărați oameni 
-ai muncii din unități forestiere. C.F.R., 
•din mici întreprinderi situate mai... 
•departe de centru așteaptă (pînă 
<cînd?) să se. organizeze și la ei co
lective sportive. Dar, nu numai des- 

’pre aceste unități este vorba. Ne re
ferim mai ales la satele și comunele 
în care nu au fost constituite colecti
ve sportive. O recentă măsură a Con
siliului General al U.C.F.S. prevede 
constituirea de colective sportive și la 
sate. Iată însă că în unele regiuni 
acțiunea dc reorganizare a mișcării 
sportive la sate se desfășoară destul 
de slab. Din cele 375 de colective 
sportive constituite îri regiunea Stalin 
numai vreo 100 sînt în sate și comu
ne. Aceeași situație există și în re
giunea Hunedoara și chiar în orașul 
București.
Ctnd activiștii sportivi se mulțu

mesc cu primele succese
n acțiunea de înscriere a membri

lor în U.C.F.S. activiștii sportivi 
din întreaga țară au pornit la mun-

• că entuziaști, hotăriți să lupte cu 
toate forțele lor pentru a asigura un

succes deplin acestei sarcini. Unii 
s-au mulțumit însă să înregistreze 
primele succese și apoi au trecut pe 
plan secundar acest obiectiv. Cum alt
fel se poate explica faptul că în unele 
regiuni cu mari posibilități numărul 
membrilor U.C.F.S. este cu mult sub 
prevederi, cit mult sub angajamen
tele luate? Și pentru ca lucrurile să 
fie mai clare, vom aminti și citeva ci
fre. Pînă la începutul acestei luni 
trebuia realizat pe întreaga țară un 
procentaj de 71 la sută din angaja
mentele luate de fiecare regiune. Cum 
se prezintă însă la acest prim bilanț 
unele regiuni? Socotim că cifrele de 
mai jos ne scutesc de orice alte co
mentarii:

BUCUREȘTT 48,57 la sută; BACAU 
57,09 la sută; PITEȘTI 57,56 la sută; 
SUCEAVA 58J4O la sută. Destul de 
slab se prezintă situația înscrierii de 
membri în UiC.F.S. si în regiunile 
CLUJ (64,02 la sută), REGIUNEA 
AUTONOMA MAGHIARA (63,01 la 
sută), PLOEȘTI (65,16 la sută), 
CONSTANTA (65,37 la sută), TIMI
ȘOARA (67,05 la sută).

Toate aceste regiuni au, firește, po
sibilitatea să Te ajungă din urmă pe 
cele fruntașe. Așteptăm s-o facă!

Un ah obiectiv important: 
COTIZAȚIILE SPORTIVE

i la acest capitol vom spicui 
unele aspecte negative. In ge
neral, trebuie subliniată nece

sitatea ca această activitate să fie in
tensificată în .foițe regiunile, deoarece 
o situație reseniă arată că sumele 
realizate din cotizații reprezintă doar 
1/6 din fondurile care trebuiau reali
zate de la începutul anului. In spe-

Așa arată un buletin Pronosport cu
12 rezultate exacte Ia conc-unsul Nr. 25 
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O tingură recomaadaro: 
EFORTURI SPORITE

Lipsurile manifestate în unele re
giuni pot și trebuie desigur să fie li
chidate. Nu trebuie să uităm că pînă 
la sfîrșitul acestui an U.C.F.S. și-a 
propus să cuprindă 2.000.000 de mem
bri, că acești membri trebuie să a- 
chite cotizațiile, să fie încadrați în 
activitatea unui număr cit mai mare 
de colective sportive puternice. Desi
gur, acestea nu sînt singurele obiec
tive ale mișcării sportive dar, în orice 
caz, se numără printre cele mai im
portante. Cum pot fi realizate? lată 
o întrebare la care se poate da un 
singur răspuns: PRIN EFORTURILE 
SPORITE ALE TUTUROR ACTIVIȘ
TILOR SPORTIVI, li. ne referim, în 
primul rînd, la acei activiști care s-au 
culcat pe laurii primelor victorii și 
care consideră că acum sarcinile re
organizării pot fi neglijate sau chiar... 
uitate! Cu ajutorul organizațiilor de 
partid, al organizațiilor U.T.M. și sin
dicale, colectivele sportive pot realiza 
multe alte victorii. Masele de spor
tivi vor da și ele un ajutor efectiv. 
Organele U.C.F.S. au datoria să spri
jine inițiativa în colectivele sportive, 
să asigure în continuare indrumarea 
și controlul acestora. Printr-un efort 
general, la care să participe din plin 
colectivele sportive și organele 
U.C.F.S din TOATE regiunile, sarci
nile cuprinse în Hotărîrea din 2 iulie 
1957 vor putea să fie îndeplinite în 
mai bune condițiuni, vor prinde viață 
obiectivele mișcării de cultură fizică 
și sport pe anul 1958.

DAN GIRLEȘTEANU

Petre Tdche (Dinamo} campion de viteză 
al orașului București

Căldura caniculară de ieri dimi
neață nu i-a oprit' pe iubitorii ciclis
mului de pistă de a veni să asiste 
la întrecerile din cadrul campiona
tului orășenesc de viteză care au avut 
loc pe velodromul Dinamo din Ca
pitală.

Proba de viteză rezervată avansa- 
ților a dat loc la o dispută îndîrjită 
la care au participat cu șanse egale 
mai mulți concurenți. Dintre aceștia 
s-a remarcat, în primul, rînd cam
pionul probei Petre Tache (cârti și la 
acest concurs a dovedit forma bună 
în care se află dc mai multă vreme) 
și tînărtil Dan Budișteanu (Din. Buc.)

a cărui comportare l-a. jmpus atenți 
tutiiror. Spectaculoasă și dinamică 
fost și proba rezervată, juniorilor ucid 
lupta s-a dat între C. Bărbătesc 
(Șc. sp. tin. Buc.), M Klein (P.T.T. 
D. Rotaru (C.C.A.) • și O. Codrean 
(Șc. sp. tiu. Btic.).

REZULTATE: Viteză băieți ii 
■sați) : 1. Petre Tache (Dinamo); : 
Vasile Oprea (C.C.A.).: 3. JZ Bi 
dișteanu (Dinamo); 4. Ion loniț 
(U.C.A.). SEMI-FOND: I. /. Baci 
(C.C.A.) ; 2. V. lordachț (Dinamo) 
3. M. Voinescu (Dinamo) ;,4. N. Gr 
gore (C.C.A.). Eliminare: 1. C. Fk 
rescu {C.C.A.). (o. g.).

Meciuri amicale de fotbal
• BOCȘA ROMINA, 13 (prin tele

fon). Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la înființarea secției de fotbal 
a colectivului sportiv Metalul din lo
calitate, s-a organizat sîmbătă și du
minică o competiție care s-a încheiat 
cu următoarele rezultate: Olimpia Re
șița — Metalul Oțelul Roșu 3—2 
(1—L 2—2); Metalul Reșița — Mi
nerul Bocșa Vasiovei 2—0 (0—0). In 
finală: Metalul Reșița — Olimpia Re
șița 2—1 (0—0). '

Duminică a avut loc și un meci 
amical între Metalul Bocșa Romînă
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Steama Roșite Belgrad s-a jucat sîm- 
tb-ăită 12 Me. metclwile T și TI din pro- 
Sgraimfua ootnctiurmtiui Nr. au fost anu- 
itote. Cocnif-oiran ite^ulameintulul, toate 
nnairilanitele depinse ptrim-esc pramosfirc 
^gnrtubt la aceste meciuri. Ua acest 
rtooniciurs am fost dejpuse aproximativ

Volei
STEJARUL RM. VILCEA — CASA 

OFIȚERILOR TIMIȘOARA 3-1. Un 
meci slab, în care ambele echipe au 
greșit foarte multe servicii. Victoria 
obținută de echipa locală cu 3—1 
(15-13, 15-1, 14-16, 15-9 este meri
tată. S-au evidențiat: Mareș (Steja
rul) și Ciuntu (Casa Ofițerilor). A 
arbitrat foarte bine: Șt. Stănescu 
(Ploești). D. ROȘIANU. coresp.)

C.S. SNAGOV — POLITEHNICA 
ORAȘUL STALIN 1-3. După un joc 
echilibrat, echipa studenților din O- 
rașul Stalin a reușit să-și impună su- 
perioritatea, cîștigînd cu 3-1 (15-10,

5-15, 15-7, 15-10). Jucătorii de la 
C. S. Snagov au greșit foarte multe 
servicii. A condus corect M. Bolinti- 
neanu (Buc.). (R. PITULAN, coresp.).

Baschet
MEDICINA TIMIȘOARA — VO

INȚA RM. VILCEA 53-36 (22-16). 
SP. MUNCITORESC RĂDĂUȚI — 
FARUL CONSTANȚA 60-57 (24-32). 
Jocul a fost de slabă factură tehnică, 
dar rezultatul este just S-au eviden
țiat jucătorii Vianu (Farul) și Walter 
(Sp. Muncit). (Gh. Damian, coresp.).

RAPID CLUJ — LO.A.B. BUCU-

teqoria B
RESTI 46-58 (23-29), VOINȚA SA- 
TU' MARE — VOINȚA ORADEA 
62-51 (31-27).

Polo
VOINȚA TIMISOARA — C.S.M. 

LUGOJ 6-6 (2-2);' INDUSTRIA LI
NEI TIMISOARA — VOINȚA ORA
DEA 14-2 (7-2); C.F.R. ARAD — 
RAPID CLUJ 3-0 (2-0); Primuî meci 
de campionat disputat în bazinul din 
Arad a revenit pe merit echipei a- 
rădene, net superioare. Au marcat: 
Salomon (2) și Borza. (ȘT. WEIN
BERGER, coresp.).

C.S. Oradea — T.C.H. BUC. 15-2 
(8-0).. ------

(promovată în categoria C) și C.F.I 
Timișoara. După un meci spectaculo 
localnicii au obținut o frumoasă vi 
torie cu scorul de 4—3 (3—I). Pei 
tru gazde au înscris Gruia (2), M 
rinovici și Periau, iar pentru oa 
peți, Popusia (-2) și Manciti.

P. PETRIȘOR, P. RF.ICHMBAC 
și T. ȚARANU, coresp.

• BRAD, 13 (prin telefon). In î 
tîlnirea amicală cu echipa Aurul d 
localitate, Corvinul-Hunedoara — cc 
firmînd comportarea bună din ultin 
vreme — a obținut o victorie cu sc 
rul de 3—1 (0—0), prin punctele î 
scrise de Voinescu (min. 47), Zap 
(min. 59) și Balint (min. 85). Pun 
tuf gazdelor se datorește lui Man 
(min. 86).

MIHAI SUSAN, coresp.

• ORAȘUL STALIN (prin telefoi
Echipa Tractorul Orașul Stalin 
întîlnit într-un meci amical o form 
ție alcătuită din fotbaliștii care 
terminat aici un curs de antrenori. 1 
capătul unui meci viu disputat, v 
toria a revenit localnicilor cu 4- 
(0—0) prin punctele înscrise d
Roșea, Kneipp, Ursu și Zăinescu. Pe 
tru învinși a înscris Zare, Ferenc 
și lncze III. S-au remarcat Vk 
Cornșa și Kneipp de la învingăto 
Fl. Marinescu, Ferenczi, Cioboată 
Pereț de la Iotul de antrenori.

ȚR. BRENER, coresp.



Ieri au luat sfîrșit pe Stadionul Republicii întrecerile celei de a Xi-a ediții a campionatelor re
publicane de atletism. La toate probele, prevăzute în program, au fost desemnați campionii 
țării pe anul 1958 (singurele excepții fiind cursele de 100 și 200 m la bărbați). De-a lungul celor 

șase zile de concurs au fost înregistrate o serie de performanțe de valoare, în fruntea cărora se 
situează cele 5 recorduri republicane.

In generai, ediția din acest an a campionatelor republicane a prilejuit o puternică afirmare a 
tineretului, care asaltează pozițiile deținute de atleții consacra)!.

In legătură cu desfășurarea ultimei zile de concurs, trebuie să arătăm că iubitorii atletismului au 
plecat de la stadion nemulțumiți de faptul că din program a lipsit festivitatea de închidere a cam
pionatelor. Ca ia toate competițiile sărbătorești, ei au ținut să revadă la încheierea întrecerilor pe 
cei care și-au disputat întîietatea, să-i aplaude pe campioni și pe recordmani. Din păcate, organiza
torii nu au răspuns acestei dorințe firești...

Pentru prima oară 
campioni ai țării...
• După primii 5.000 m desfășurări 

într-un ritm prea lent pentru a mai 
spera în realizarea normei de 31:30,0, 
care să-i poată aduce titlul de cam
pion al țării pe 10.000 m, Vasile 
Weiss a pornit apoi singur să lupte 
cu distanța și cu vîntul puternic. A- 
runcînd în luptă toată energia sa, 
alergătorul dinamovist a reușit să 
realizeze 31:07,8 și să cucerească tit
lul de campion al țării.

e Paraschiva Lucaci-Simionescu a 
cîștigat, după mari emoții, din ultima 
sa aruncare .titlul de campioană la 
disc, cu‘=o performanță la 19 cm de 
recordul țării.

» Singurul dintre atleții juniori 
care a cfștigat titlul și la seniori a 
fost dinamovistul Mircea Stein.

• Gheorghe Popescu a reușit ieri 
un dublu' succes: campion al țării la 
aruncarea suliței și un rezultat de 
peste 70 metri, record personal.

• Deși de mai bine de trei ani 
Mire! Raica a dominat cu autoritate ma-

ritatea concursurilor interne și a fost 
și cel mai bine clasat dintre romîni în 
mai toate concursurile internaționale, 
deși a realizat anul trecut la Aue un 
excelent record cu 17,42 m, totuși el 
nil a îmbrăcat niciodată pînă acum 
tricoul de campion al țării noastre. 
Sîmbătă, Aurel Raica și-a văzut, în- 
sfîr.șit, împlinită și această frumoasă 
dorință, cîștigînd proba de aruncare 
a greutății. O bine meritată răsplată 
pentru eforturile sale 1

AUREL RAICA

La poarta consacrării 
numai doi ani de atletism !*

O familie de sprinteri: Emese și 
Eîod Kineses. Nu căutați numele lor 
în anuarele atletice din 1956 sau di
nainte. Și Emese, clasată a treia în 
finala probei de 100. m. femei la cam
pionatele republicane de seniori din 
acest an, cu 12,7 sec. (în serii 12,6) 
—- și Elod, al 2-lea la 100 m., cu 
11,0 sec., pot fi considerați — fără 
nici o rezervă — începători în ale a- 
tletismului. Dar începători care îi lasă 
în urmă pe Claudia Simionescu, Ma
ria Zottu, Mircea Pop, Alexandru 
Stoenescu, Ștefan Kadar și alți vechi 
sprinteri ai noștri! Emese Kineses, 
care abia a împlinit 15 ani, a făcut 
cunoștință cu atletismul acum doi 
ani, la un concurs pentru pionieri. A 
remarcat-o antrenorul Iosif Buzdu
gan și în vara anului 1957, după cî
teva luni de atletism, făcea parte din 
lotul național de junioare. Iar acum 
este ă treia sprinteră a țării! Elod, 
care la început practica înotul, a ve
nit la atletism .mobilizat" de sora-i

Un excelent rezultat la triplu salt
Probă mai puțin spectaculoasă, mai 

puțin atrăgătoare pentru cel care ur
mărește din tribună lupta atletică, 
triplu-saltul a ținut totuși încordată a- 
tenția generală în după-amiaza pen
ultimei zile a campionatelor. Prota
goniștii au trecut cu succes la condu
cere, iar cel mai bun dintre ei, cam
pionul, a obținut un rezultat deosebit 
de valoros. Prima săritură este „de 
studiu"... Stein se instalează în frun
te cu 14,31 m. In a doua săritură Ru
dolf Licker obține cu 14,46 m, record 
personal, și preia conducerea în cla
sament. Este rîndul. lui Sorin Ioan: 
14,71 m. Dar tot Mircea Stein are 
ultimul cuvînt: 14,88 m. In a treia 
săritură, Licker și Ipăn nu pot reali
za mai mult, în schimb Stein reali
zează 15,24 m, performanță superioară 
cu 13 cm. recordului de juniori pe care 
îl deține (la 15 cm. de recordul se
niorilor). Pină la sfirșit, Stein mai 
înregistrează 14,83 m, 15,08 m, 14,94 
m, iar Zăvădescu obține 14,71 m 
într-o săritură în care a bătut de
parte de prag.

Cercetind rezultatele, constatăm că 
8 dintre participanți au realizat per
formanțe de peste 14 metri, lucru ce 
se intimplă pentru prima oară în 
istoria competițiilor noastre interne.
La 5000 m. victoria a fost decisă 

la sprint!
Tinărul alergător timișorean Ion 

Veliciu a țîșnit din pluton de la bun 
început, pornind de unul singur în 
prunele ture. Riposta celorlalți alergă
tori a fost promptă și pe prima jumă
tate a distanței, cursa a fost con
dusă într-un ritm foarte viu de Va

1954.încă din

Cel mai tinăr...
Mircea Stein este mezin printre 

campionii republicani ai anului 1958. 
El are 19 ani și a început să prac
tice atletismul in cadrul cercului 
„Tinărul dinamovist".
de la primii pași făcuti pe stadion, 
Stein s-a simții atras către triplu 
salt. Pregătindu-se pe îndelete, 
cu toată seriozitatea, el a reușit 
in primul său an de atletism re
zultatul de 1371 m. De atunci, perfor
manțele sale au crescut an de an. An
trenorul său Gh. Steriade i-a asigu
rat o pregătire multilaterală. Anul a- 
cesta a cîștigat trei titluri de campion 
la juniori: 100 m — 11,1 (cel mai 
bun rezultat al său 11,0), lungime — 
7 fii m și triplu salt — 14,88 m. Dar, 
Mircea Stein a obținut remarcabile 
succese și la învățătură. El a promo
vat cu deplin succes 4rl anul 111 al fa
cultății de stomatologie din București.

mai mică. Și n-a avut ce regreta. S-a 
afirmat chiar din anul primei vizite 
pe stadion: cu 11,5 sec., el a cîștigat 
proba de 100 m. a Spartachiadei de 
vară a tineretului — ediția 1957. Tn 
1958, Elod a cunoscut și alte succese: 
campion școlar la 100 m. și campion 
de juniori la 200 m. Cei care au vă’ 
zut finala cursei de 100 m. la cam
pionatele seniorilor susțin că dacă 
mai era un metru Kineses se clasa 
primul. Se prea poate 1 Altceva e si
gur : cînd Elod va ajunge să fie pri
mul, el va ști să alerge sub 11 se
cunde. Abia la toamnă va împlini 17 
ani...

Copiii președintelui Tribunalului Re
gional al R.A.M. se numără printre 
cei mai buni elevi ai Școlii medii 
Bolyai din Tg. Mureș. Părinții lor 
dovedesc aceeași exigență și pentru 
notele școlare.

Atenție, vechi sprintericu elevii 
antrenorului Buzdugan nu-i de glu
mit 1 

sile Weiss. După 3.000 de metri, 
Weiss a abandonat, în timp ce Bu- 
nea pierdea contactul cu cei din 
frunte. Cursa urma să fie decisă în
tre Grecescu și Veliciu. Cei doi can
didați s-au supravegheat însă prea 
mult slăbind serios ritmul alergării. 
Deoarece știa că Grecescu îi era 
superior la finiș, Veliciu a încercat 
în cîteva rînduri să se distanțeze, 
dar a făcut-o totuși fără prea multă 
insistență. In acest fel, finișul i-a 
găsit tot alături pe cei doi alergă
tori și desnodăinintul a fost cel aș
teptat... Grecescu a cucerit titlul, iar 
Veliciu a realizat cea mai bună per
formanță a sa
La greutate, cîștigătorii scontați...

In cercul de aruncarea greutății 
s-au întrecut mai întîi fetele. Cum 
era de așteptat, Ana Coman a cîști
gat fără emoții cel de al 5-lea titlu 
de campioană. Rezultatul de 14,13 m 
nu reflectă adevăratele ei posibilități, 
dar trebuie avut în vedere faptul că 
ea se mai resimte după o inactivita
te de cîteva săptămini, impusă de 
boală.

A venit apoi rindul băieților... Au
rel Raica a cîștigat destul de ușor în
trecerea, în timp ce Nicolae ivanov 
nu a mai reeditat performanța din ca
lificări (15,89), iar Gheorghe Popescu a 
trecut cu greu de 14 m, deși în acest 
sezon el a aruncat și peste 15 metri.
Surprize în ultima zi: Gh. Popescu 
campion la aruncarea «uliței, iar 

Grecescu învins pe 1.500 m.
La aruncarea suliței bărbați, prin 

absența lui Alexandru Bizim, (care, îm 
preună cu un grup de reprezentanți ai

viață, 
i-a

LĂ 47 DE ANI 
DIN NOU CAMPION!

Peste cîteva zile maestrul emerit al 
sportului DINU CRISTEA își va săr
bători aniversarea a 47 de ani de 

dintre care mai bine de 25
consacrat activității atletice corn-, 

petiționale. Tocmai de aceea, faptul 
că la o vîrstă la care cei mai mul ți 
atleți și-au pus de mult pantofii în 
cui'. Dinu Cristea găsește nebănuite 
resurse de energie tinerească, este 
nelipsit de la startul tuturor concursu
rilor și se află. mereu în frunte, este 
un punct de onoare pentru acest mi
nunat atlet. —..................

Duminică, pe un traseu foarte di
ficil, Dinu Cristea a dominat cu 
autoritate întrecerea maraioniștilor. 
reușind ca la capătul celor 42,195 
km să obțină o frumoasă victorie și 
să cucerească un nou titlu de campion 
al Republicii noastre. In lunga și la
borioasa sa carieră atletică, muncito
rul metalurgist Dinu Cristea a cucerit 
de peste 50 de ori tdlul de campion 
al țării, dar se pare că nici unul nu 
l-a bucurat mai mult ca acela cucerit
ieri la Cimpia Turzii...

Tineri atleți ai țării noastre I Luați 
exemplu de dirzenie, seriozitate și per
severență de la acest neobosit atlet!

-------------------- ★

Rezultate,
PROBELE DE SIMBATA: GREUTATE 

FEMEI: 1. Ana Coman (Dinamo Bucu
rești) 11,13 — campioană a R.P.R.; 
2. M. Silaghl (Start Buc.) 13,54; 3. E. 
Scherer (Voința Or. Stalin) 12,65; 4.
A. Gurău (Frog. Buc.) 11,79; 5. V.
Guzgan (Rapid Buc.) 11,68; 6. M. Dla- 
conu (S.S.T.C-lung) 11,86; 200 m FE
MEI: 1. ioana Luță (Rapid Buc.) 25.2- 
campioană a R.P.R.; 2. A. Sicoe (St. 
Cluj) 25,7; 3. Cr. Maksay (Recolta
Buc) 25,8; 4. L. Bendiu (Rapid Buc.) 
26,6; 5. H. Giindiseh (St. Cluj) 27,3; 200 
m BARBAȚI' (nerealizîndu-se norma 
de oatg. I-a 22,2 sec nu a lost decer
nat titlul de campion): 1. I. Wlesen- 
msyer (Dinamo Buc.) 212,3; 2. Gr. Ena- 
che (C.C.A.) 22,5; 3.Tr. Sudrigean (St.
Cluj) 22,6; 4. M. Pop (C.F.R. Cluj) 22,6;
5. Al. Stoenescu (Dinamo Buc.) 22,7;
6. E. Kineses (Rec. Tg. Mureș) 23,3;
TRIPLU SALT: 1. Mircea Stein (Dinamo 
Buc.) 15,21 (record republican de ju
niori) campion ai R.P.R., 2. S. Ioan 
(C.C.A.) 14,71; 3. V. Zăvădescu (C.C.A) 
14,71; 4. R. Licker (Dinamo Buc.) 14,46; 
5. S. Ciochină (Dinamo Buc.) 14,40; 6. 
St. Stoian (C.S.U.Buc.) 14,23; GREU
TATE BARBAȚI: 1. Aurel Raica 
(C.C.A.) 16,36-camplon al R.P.R.; 2. 
N. Ivanov (Dinamo Buc.) 15,77; 3. M. 
Raica (Met. MIG Buc.) 15,12; 4. Gh. 
Popescu (CSU Buc.) 14,03; 5. D. Stoian 
(Dinamo Buc.) 13,93; 6. E. Rablnovicl
(Rapid Buc.) 12,42; 5.000 m: 1. Constam- 
tin Grecescu (Diuamo Buc.) 14:32,2-

Start în finala probei de 800 m plat femei

cluburilor sportive universitare din țara 
noastră participă la competițiile jubi 
leului A.Z.S. de la Cracovia), princi
palul favorit al probei apărea campio
nul de anul trecut, .Andrei Demeter. Dar 
Gheorghe Popescu, proaspătul absol
vent al I.C.F., a manifestat o formă 
remarcabilă rcalizînd chiar din prima 
încercare 70,88 m., performanță care i-a 
adus titlul de campion. A doua sur
priză a zilei s-a înregistrat la 1.500 m., 
unde Grecescu era recomandat de per
formanțele sale anterioare. Totuși, lip
sit de data aceasta de acea clar-viziime 
în final, care i-a adus atîtea satisfacții, 
Grecescu a ezitat și a fost întrecut de 
Dumitru Bîrdău. Rezultate remarcabile 
s-au înregistrat la 800 m femei. Ocor- 
geta Dumitrescu și Marilis Cuțui au 
cucerit clar primele locuri, iar toata 
celelalte alergătoare din primele 6 
locuri au obținut recorduri personale.

Noi cifre pe tabelul recordurilor țării
Un nou record al R.P.R. prileju

iește totdeauna nhiltă bucurie. în 
primul rînd sportivului care-1 reali
zează ; apoi antrenorului care s-a 
preocupat cu. perseverență și conștiin
ciozitate de pregătirea și de educarea 
atletului respectiv; tovarășilor de 
muncă, ai recordmanului ; arbitrilor 
care l-au oficializat cu toată obiecti
vitatea ; spectatorilor care l-au urmă
rit, de tpulte ori cu răsuflarea între
tăiată de einoție’f într-un cuvînt, tu
turor!

Un nou record at republicii noastre 
nu reprezintă numai o simplă per
formanță statistică/ El oglindește cum 
nu se poate mai bine strădaniile atle
tului, munca antrenorului său și a- 
rată concret creșterea nivelului rezul
tatelor înregistra^ într-o probă sau 
îii alta, într-un sport sau în altul, 
iar recordurile sînt rezultatul condi
țiilor tot mai bune de activitate cre
ate, de regimul democrat popular pen
tru practicarea spprtului de către 
mase mereu mai largi ale tineretului 
nostru.

Tn întrecerile din cadrul celei de a 
XI-a ediții a campionatelor republi
cane individuale ,dp atletism 3 recor
duri au fost întrecute, iar unul e- 
galat. S|'(,

La săritura cu prăjina Zoltan Sza
bo a trecut din .prima încercare pes- 
ste ștacheta înălțată la 4,35 m, în- 
scriindu-și numele pentru a patra oa
ră pe tabelul recordmanilor țării și 
rcalizînd astfel o performanță de va
loare europeană, i Cercetind evoluția 
recordului nostru la săritura cu pră
jina, observăm că de la 2,98 ni. (în 
1921) cifrele sale au fost îmbunătățite 
de 24 de ori de către 6 atleți: 1. Vaj- 
na (de 6 ori), A. Pavel (2 ori), L. Biro 
(4 ori), C. Eilhard, (2 ori), Z. Dra-

* 
rezultate,
campion al R.P.R;; 2. I. Veliciu (St. 
Timiș.) 14:32,8: 3. N. Bunea (C.C.A.)
14,52,6 4. I. Pricop (Prog. Timiș.) 15:00,6; 
5. V. Pop (Dinamo Buc.) 15:15,6; 6. T. 
Voicu (Rapid Buc.) 15:40,0.

PROBELE DE DUMINICA: 110 m 
GARDURI: 1. Tiiberiu Ardeleanu (CSU 
Buc.) 14,9-campioji al R.P.R.; 2. E. Ig
nat (Rapid Buc.) 15,2; 3. Gh. Vintilâ 
(Prog. Buc.) 15,3; 4. M. Ursac (Dinamo 
Buc.) 15,3; 5. Gh. Stănel (Rapid Buc.) 
15,4; 6. Al. Dinei (C.F.'R. Cluj) 16,<2;
1.560 m: 1. Dumitru Birdiu (Dinam o 
Buc.) 3:53,0-campion al R.P.R.; 2. C.
Grecescu (Dinamo Buc.) 3:53,2; 3. v.
Popa (Dinamo Buc.) 3.54,0; 4. A. Ba- 
rabaș (Dinamo Buc.) 3:54,4; 5. Gh. Bo- 
ghian (Șt. Cluj) 3:55,8; 6. I. Veliciu
(St Timiș) 3:59,0; 800 m FEMEI: 1.
Georgeta Dumitrescu (Metalul MIG 
Buc.) 2:13,5-campioană a R.P.R.; 2. M. 
Cuțui (Șt. Cluj) 2:14,1; 3. o. Z-ammer 
(Rec. Buc.) 2:15,9; 4. M. Ionescu (Șt. 
Cluj) 2:17,6; 5. L. Păuleț (Met. IMS Ro
man) 2:18,5; 6. N. Sana (Rapid Buc.) 
2:18,5; SULIȚA BARBAȚI; 1. Gheor
ghe Popescu (CSU Buc.) 70,88-campion 
al R.P.R.; 2. A. Demeter (Dinamo
Buc.) 68,55; 3. D. Zamfir (Dinamo Buc.) 
65,55 ; 4. I. Cristea (Rapid Buc.) 59,46; 
5. I. Stanciu (CSU Buc.) 59,33 ; 6. H. 
Wentzel (Făgăraș) 58,38; ÎNĂLȚIME: 1. 
Ion Knaller (C.C.A.) 1,93-campion al 
R.P.R.; 2. Al. Merit® (Dinamo Buc.) 
1,90; 3. X. Boboc (C.C.A.) 1,90; 4. C. 
Porumb, (șt. Cluj) 1,90; (în calificări a 

La înălțime, Ion Knaller și-a păstr 
titlul, la fel ca și ștafetele de 4 x 1< 
m și 4 x 400 m ale clubului Dinan 
București. La ștafeta de 4 x 100 
femei, alergătoarele de la Rapid au o 
cerit tricourile de campioane, deși ; 
sosit pe locul doi în cursă, după j 
nioarele lotului republican — pârtii, 
pante în afară de concurs.

De la Cîmpia Turzii, coresponden' 
noștri. Petre fonea și Ion Băfoi, ne-; 
transmis rezultatele maratonului. „V 
teranul" Dinu Cristea a fost din n< 
primul. Pînă la km. 32 l-a însol 
și Nicu Niculac, după care 
cesta, avînd o criză de ficat, a răma 
Pe ultimii kilometri, Dinu a știut i 
facă față revenirii dovedite de Bab, 
raica și Moscovici (care a debutat < 
acest prilei la maraton).

ROMEO VILARA 
IACI NT MANOLIU

gomir (6 ori) și Szabo (4 ori); Esi 
interesant de arătat că -acest recor 
a crescut în decurs de 2 ani '(J9F 
și 1958) cu 15 cm., și are toate șar 
sele- să mai crească eu ălți 'cent 
metri chiar în acest sezon.'O' Conir 
buție însemnată la această" er^șter 
și la dcsăvîrșirea ca atlet a* lui* Zo 
tan Szabo a- avut-o maestrul emer 
al sportului sovietic Piotr Denisenkt 
care anul trecut ș-a ocupat de pr< 
gătirea ‘'săritorilor noștri cu prăjim 

La 400 m. plat, Traian Sudrigea 
a egalat recordul de 47,5 sec dețirn 
anul trecut de Ion Wiescnmayer. Ti 
nărui inginer clujean (antrenor lo 
Arnăut) a arătat că are depline pc 
sibilități pentru a îmbunătăți âceast 
performanță și de a duce recordu 
țării spre 47,0 sec.

La triplu salt, Mircea Stein a dobo 
rît pentru a șasea oară recordu 
de juniori al țării : 14,56 ni. în 1956 
14,71 in., 14,80 m. și 14,86 in. î( 
1957; 15,11 m. și 15,24 m. în 1958 
Acest rezultat constituie una dintr< 
cele mai bune performanțe înregis 
trate în lume de un tinăr de 19 ani.

La săritura în înălțime, lupta spor 
tivă care a angrenat de la începutu 
acestui an pe tinerii Cornel Poruml 
și Grigore Marinescu a făcut ca re
cordul de jupiori al țării să crească 
neîncetat. Sîmbătă, în cadrul califi
cărilor, Porumb a reușit cu 1,93 m 
unul din cele mai bune rezultate 
mondiale înregistrate de un atlet ju
nior !

Tinerele alergătoare Herta Giindiseh, 
Crista Maksay, Anelise Drotleff și 
Emese Kineses au compus, echipa care 
în proba de 4x100 m a stabilit un 
nou record republican de juniori, cu 
49,4 sec.

★ --------------------

rezultate...
sărit 1,93 m-record de juniori); 5. E. 
Ducu (Prog. Buc.) 1,8C; 6. Tr. Lut ic 
(Met. IMS Roman) l,B0; MARATON: 1. 
Cristea Dinu (Metalul MIG București) 
2:41,07,0-campion al R.P.R.; 2. M. Baba- 
raica (Rec. Buc.) 2:45,16,0 3. D. Dra- 
gomir CRec. Buc.) 2:51,36,0; 4. F. Mos
covici (Stăruința B. Mare) 2:53,37,0; 5. P. 
Lazăr (Prog. Buc.) 2.53:36,4; 6. N. Ni- 
culae (M*et. MIG Buc.) 3.01:02,0; 4x100 
m FEMET: 1. Rapid București (Dragc- 
mirescu, Bendiu, I. Luță, G. Luță) 
49,4-campioană a R.P.R.; 2. Metalul 
MIG București 51,5; 3. Metalul IMS Ro
man 55,2. Proba a fost cîștigată de fapt 
de echipa reprezentativă de junioare 
(Giindiseh, Maksay , Drotieff, Maksay) 
care a realizat cu 49,4 un no-u record re
publican de junioare. (Această echipă a 
participat însă în afară de concurs). 4x 
100 m BARBAȚI: 1. Dinamo București 
(Ste^n, Kadiar, Stoenescu, Wiesenmaycr) 
42,4'campioană a R.P.R.; 2. Dinamo H 
Buc. 44,1; 3. T.C.H. Buc. 44,5; 4x400
m: 1. Dinamo București; (Ursac, Vamoș, 
Mihaly, Savefl) 3:19,4-eampdoajnă a R.P.R. 
2. T.C.H. Buc. 3:20,8; 3. Recolta Biuc.’ 
3:30,5; 4. C.F.R. Cluj 3:310; 5. Metalul 
MIG Buc. 3:32,4.

CLASAMENTUL CUPEI F.R.A. 1. 
Dinamo Boc. 120 p; 2. C.C.A. 76 p.ț 3. 
Rapid Buc. 57 p; 4. Știința Cluj 46 p; 5. 
Metalul MIG Buc. 32 p; 6. T.C.H. Buc. 
24 p; 7. Progresul Buc. 22 p; 6-0. Cor- 
vinul Hunedoara și C.S.U. București 19 p; 
10. C.F.R. Cluj 18 p. Au fost punctate 37 
de clMburi și colective sportțve.



Pe marginea campionatelor mondiale de gimnastica

Mulți dintre cititori noștri au ră- 
nas desigur surprinși de faptul că, 
pre deosebire de alte ocazii, în care 
in-nastele noastre au înregistrat suc- 
ese mai puțin prețioase, dar mai fa- 
orabil comentate, acum, după ce 
-au clasat pe locul III în campiona
te mondiale recent desfășurate la 
toscova, comentariile sînt mai puțin 
logioase. Acest paradox este tisă 
lumai aparent, in 
ut III pe echipe 
tpndial reprezintă 
ivel superior, el 
devărata valoare

realitate, deși lo- 
la un campionat 
o performanță de 
nu reflectă totuși 

a 
loastre, care porneau în 
ompetiție cu justificate 
erformanțe individuale 
i pe echipe) mai bune.
Deci, comportarea 

oastre în campionatul 
ie-a satisfăcut pe deplin. La Mosco- 
a ele puteau și TREBUIAU să ob- 
ină locul II, doar cu mai multă 
trăduință, ambiție și încredere în 
regătirea și posibilitățile lor. Dar a- 
easta nu s-a întîmplat, spre regre- 
nl delegației noastre fa campionate, 
I miilor de spectatori din Moscova, 
are așteptau cu nerăbdare evoluția 
w (ziarele din Moscova au scris că 
îngurele adversare ale sovieticelor 
fot romîncele) și desigur, al celor 
le acasă, din țară, cărora doream să 
t' transmitem vești și mai bune.
Plecasem la Moscova cu convinge- 

ea că vom obține focul 11. Știam 
ă pentru campionatele mondiale,

gimnastelor 
această mare 

pretenții la 
(bineînțeles

gimnastelor 
mondial nu

Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
— prin federația de specialitate — 
asigurase lotului de gimnastică cele 
mai bune 
cunoșteam valoarea celor ce făceau 
deplasarea 
înregistrate pînă atunci de acest mă
nunchi de sportive, succese care ne-au 
umplut inimile de bucurie. Dar, așa 
cum au evoluat ele în recent înche
iatele campionate mondiale, nu ne-ar 
fi surprins să te vedem clasate chiar 
pe un loc mult inferior posibilităților 
lor.

Am făcut cunoscut la timp cititorilor 
că după primul aparat în cea de a 
doua zi a întrecerilor feminine ne a- 
menința perspectiva locului VIII. Și 
numai un efort deosebit — care 
mod normal nu era necesar — 
schimbat situația. După exercițiile 
puse în care, fără să dea tot ce 
teau, gimnastele noastre reușiseră 
tuși să se facă remarcate, ele au 
zut și la propriu și ia figurat, în 
ma parte a concursului cu exercițiile 
liber alese. Apoi, cînd ne mai rămă
seseră foarte puține speranțe de în
dreptare, să se comporte aproape de 
adevărata lor valoare, să refacă ceva 
din punctele pierdute și să acumuleze 
un total necesar locului III.

Care este cauza aesfei comportări 
inconstante și nesatisfăcătoare? După 
părerea noastră, slaba pregătire mo
rală, ca rezultat al insuficientei munci 
educative. Considerîndu-le — în mod 
greșit — destul de. mature, de con-

condiții de pregătire. Mai

și succesele remarcabile

în
• a
im- 
pu- 
to- 
că- 
pri-

>E REIA CUPA BALCANICA LA FOTBAL
-In 1959, turneul va avea foc la Sofia între 28 iunie și 10 iulie—
SOFIA 13 (Prin telefon de la co- 

espondentul nostru). — Sîmbătă după 
miază a avut foc o nouă consfătuire 

delegaților federațiilor de fotbal din 
ările balcanice (prima consfătuire s-a 
mut la sfîrșitul lunii martie), pentru 

discuta și hotărî asupra proiectului 
>rganizării unei competiții balcanice, 

această consfătuire au tuat parte 
lelcgații federațiilor din: BULGARIA, 
tOMINIA. ALBANIA, TURCIA ȘI IU
GOSLAVIA.

Participanții au hotărît cu 4 voturi 
lentru și unul contra (Iugoslavia) re- 
uarea „Cupei Balcanice" inter-țări, 
>ub formă de turneu, în fiecare an în 
ikă țară. S-a decis ca în 1959 turneul 
ia se desfășoare la Sofia, între 28 iu
lie și 10 iulie. Delegatul iugoslav a 
notivat votul său contra prin aceea că 
lederația sa i-a dat mandat să sprijine 
organizarea Cupei campionilor Balca

nici și nu a unei cohipetiții inter-țări, de
oarece anul viitor, forul iugoslav are 
perfectate numeroase înttlniri inter- 
țări, apropiate ca date de turneul Cu
pei Balcanice. Forul iugoslav urmează 
să comunice într-un viitor apropiat ho- 
tărîrea sa definitivă. Consfătuirea a 
trimis o telegramă federației elene 
(care n-a fost reprezentată la această 
ședință), prin care este invitată să par
ticipe la turneul de Ia Sofia.

Tot sîmbătă a fost ales un comitet 
de organizare al turneului din 1959, 
compus din cîte un membru al fede
rațiilor participante și avînd ca pre
ședinte pe St. Petrov, președintele sec
ției republicane de fotbal din Bulga
ria. Cu prilejul turneului de la Sofia 
din 1959 se vor stabili locul și datele 
ediției din I960.

TOMA HR ISTOV

știente de misiunea pe care o aveau 
de îndeplinit, conducătorii delegației 
la campionatele mondiale și antre
norii au stat prea puțin de vorbă cu 
sportivele, nu au căutat să le redea 
încrederea în forțele și în pregătirea 
lor, îndeosebi cînd au constatat că 
aceasta le lipsește. Speriate de adver
sare, timorate de unele mici greșeli 
de arbitraj (inerente în oricare com
petiție de gimnastică) gimnastele 
noastre au lucrat crispat, nesigur, la 
toate aparatele și îndeosebi la bîrnă, 
unde la exercițiile liber alese trei din 
șase (Teodorescu, Liță, Dobrovolski) 
au căzut, făcînd să pierdem dintr-o 
dată mai mult de patru puncte. So
lul este una din probele cete mai ac
cesibile sportivelor noastre, în care 
toate componentele echipei reprezen
tative obțin note mari. Ei bine, 
nici la sol, ca de altfel nici la sări
turi, gimnastele noastre n-au obți
nut notele cu care ne obișnuisem.

Prea puțin s-au ocupat antrenorii 
— și noi toți care eram acolo — 
de timpul liber al sportivelor, de al
cătuirea unui program variat, care să 
le scoată din atmosfera încordată dinain
tea concursului. Gimnastele și-au pe
trecut tot timpul liber în cameră, în 
loc să facă plimbări în aer liber, să 
viziteze cîteva din numeroasele locuri 
de adevărată desfătare pe care te 
oferă Moscova. Iar cind s-au prezen
tat la aparate, ele erau complet epui
zate din punct de vedere moral.

Din cefe cîteva observații de mai 
sus se pot trage învățămintele nece
sare. Este nevoie pentru viitor de o 
muncă mai intensă de educare a spor
tivelor, muncă tot atit de grea și de 
plină de răspundere ca și cea tehnică. 
Se impune federației de specialitate și 
antrenorilor să ceară mai mult gim
nastelor noastre, să înceteze de a 
le mai răsfăța — așa cum s-a fn- 
tîmplat pină acum. Să le obișnuiască 
pe acestea cu disciplina. Să li se ex
plice că fiecare deplasare peste hotare, 
fiecare concurs internațional, este o 
dovadă de încredere care TREBUIE 
neapărat răsplătită printr-o compor
tare dintre cefe mai bune.

ELENA MATEESCU

Echipele R. P. Romine (la fete) 
și Uniunii Sovietice (la băieți) învingătoare 
în jocurile de handbal disputate la Moscova

MOSCOVA 13 (prin telefon). — 
Prima dintre cele două duble întîlniri 
de handbal între reprezentativele mas
culine și feminine ale U.R.S.S. și 
R. P. Romîne s-a disputat sîmbătă 
după-amiază pe stadionul Dinamo, în 
prezența unui niare număr de spec
tatori. Programul a început cu meciul 
dintre selecționatele feminine, în care 
victoria a revenit echipei țării noastre: 
11—4 (5—0). In general, partida a 
plăcut prin dinamismul acțiunilor 
handbalistelor romîne, care au impre
sionat, de asemenea, prin puterea 

lor de luptă. Este de menționat fap
tul că în prima repriză apărarea „om 
la om" executată de echipa noastră 
a dezorientat reprezentativa sovie
tică. După pauză, jocul a fost ceva 
mai echilibrat. Punctele au fost mar
cate de V. Dumitrescu (4), Niculescu 
(4), Jian.il (2), Szoko pentru echipa 
R. P. Romîne și de Korolețkaia (3), 
Kirvelaitite pentru U.R.S.S. A arbitrat 
Hans Eriederich -(R.D.G.).

In continuare a avut Ioc întîlnirea 
dintre formațiile masculine ale celor 
două țări. Jucîrtd excepțional, repre
zentativa Uniunii Sovietice a învins 
echipa țării noastre cu 20—15 (9—7). 
Meciul a început* în nota de dominare 
a formației gazdă, care după primele 
minute conducea cu 2—0 Dealtfel, 
pînă la sfîrșittll primei reprize, so
vieticii au continuat să se mențină 
în avantaj. După pauză, reprezen
tanții noștri au slăbit serios alura, 
astfel că, în min. 22, scorul a ajuns 
la 19—11 pentru selecționata Uniunii 
Sovietice. Spre sfîrșit, jocul s-a mai 
echilibrat, el terminîndu-se cu meri
tata victorie a handbaliștilor sovietici. 
Au marcat: Moruzov (6), Predeha 
(4), B. Kosminin (3), Kobzar (3), 
Ivahin (2), Efremov, Veliria (U.R.S.S.), 
Bulgara (9), Stănescu (4), Țipu (2) 
— (R.P.R.). Vom menționa faptul că 
echipa noastră a jucat foarte slab și 
în special portarii Redl și Haber- 
pursch. A arbitrat Horst Singer (R. 
D. Germană).

★
Azi (ar. ieri) s-au reeditat parti

dele disputate sîmbătă. Victoriile s-au

împărțit din nou: echipa R. P. Ros 
mîne a cîștigat la fete și aceea a Us 
niunii Sovietice la băieți. Spre deose-ț 
bire însă de primele meciuri, acum vies 
toriile au fost obținute mai greu (în 
special în partida masculină), unde 
nu mult a lipsit ca să se înregistreze 
un rezultat de egalitate.

In jocul dintre echipele feminine 
victoria a revenit reprezentativei noas-. 
tre cu scorul de 8-3 (4-2). Și de as 
ceasta dată apărarea s-a evidențiat) 
în mod special, printr-un ioc atent, 
prin marcaje stricte. De altfel, din cele 
trei goluri primite de echipă noastră 
doar unul a fost marcat din acțiune; 
celelalte 
lovitură 
lovitură 
marcate de: V. Dumitrescu (4), Pădu- 
reanu, Scheip, Jianu, Niculescu (R. P. 
Romînă) și de Korolețkaia (2) și Kir
velaitite (U.R.S.S.).

Echipa masculină a țării noastre a 
fost învinsă în a doua partidă la li
mită: 9-10 (4-5). Meciul a fost deose
bit de disputat, scorul menținîndtt-se 
aproape tot timpul foarte strîns. Spre 
sfîrșit înaintarea echipei noastre a ra
tat cîteva mari ocazii de a egala. Au 
înscris Morozov (3), Kobzar (2), Iva
hin (2), Predeha (2), jȘrigeruk 
(U.R.S.S.) și Căliman (4),. Bulgara 
(2), lonescu. Țipa, Stănescu (R.P.R.).
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două fiind înscrise, unui din 
de la 14 ni., iar celălalt din 
de la 19 ni. Punctele au fost

10 noi recorduri republicane 
la natație

Campionatele internaționale

VARȘOVIA. — In cadrul campio
natelor universitare internaționale ale 
Poloniei s-au înregistrat o 
rezultate interesante printre 
mătoarele :

ATLETISM. — înălțime: 
ski (Polonia) 2,07 m.;
(U.R.S.S.) 2,04 m.; Ciocan: Samoț- 
vetov (U.R.S.S.) 62,44 m.; 1500 m.: 
Mamotov (U.R.S.S.) 3:52.9; Disc fete: 
Zolotukina (U.R.S.S.) 49,14 m.

BASCHET. — Băieți: Polonia —

universitare ale Poloniei
■:4

Iugoslavia 74—60, Franța — Rotnî- 
nia 55—46, Cehoslovacia — Univer
sitatea din Wroclaw 75—40. Fete : 
U.R.S.S. — Universitatea din Wro
claw 58—22. VOLEI. — Băieți: 
U.R.S.S. — Universitatea din Craco
via 3—1.

scrie de 
care ur-

Fabrikov-
Kașkarov

Sîmbătă și duminică la ștrandul 
„Dante Gherman" s-a înregistrat un 
mare număr de recorduri republicane. 
Iată-le în ordinea stabilirii lor: 100 m. 
liber fete: Ingrid Rothe (C.S.U.) 1:09,4; 
200 m. spate fete: Maria Both (lle- 
for Tg. Mureș) 2:47,0. 200 m. bras 
fete: Gabriela Mangezius (Progr. Si
biu) 3:02,4. 400 m. liber bărbați: N. 
Rujinski (Dinamo) 4:51,5 (record e- 
gaLat). 50 m. bras fete: Florentina 
Rambosec (C.S.U.) 42,6. 1500 m. li
ber bărbați: N. Rujinski 19:41,8; 400 
in. liber fete: Margareta Wittgenstein 
(C.S.U.) 5:43,2 (record de junioare 
cat. I). 100 ut. fluture fete: Nicoleta 
Ștefănescu (Prog. Gosp.) 1:19,1. 100 
in. bras fete: Gabriela Mangezius 
1:24,4. 4x100 m. mixt fete: Selecțio
nata R.P.R. (Banfi, Ștefănescu, Man
gezius, Rotite) 5:16,3 200 
bărbați: Gh. Cociuban 
2:15,4 (record egalat), 50 
ture fete: Măriuca Rotaru
39,5.

ni. liber 
(Dinamo) 
m flu- 
(Rap"

*5» A»l>ețdi către s>e vor 
întrece peste 
lîle 
r iilor

ATLETISM ui cadrul 
britanice

cîteva 
jocu- 

___ de La 
Cardiff au concurat vineri și sîmbătâ 
pe stadionul White City din Londra. 
Australianul Herb Elliot a fost învins 
în cursa de o jumătate milă (804,67 m.) 
d-e B, Hewson, cronometrat cu 1:43,3. 
Alte rezultate: 120 y.g. Gardner (Ugan
da) 14,1 sec.; 440 y.g. Leac. (Aust.) 51,2 
sec.; înălțime A tail u (Nigeria) 2,03 m.; 
triplu Norris 15,66 m.

ATLEȚll MAGHIARI LA KIEV'
•La Kiev s-a desfășurat întîlnirea din

tre reprezentau vele masculine și femini
ne ale R.S.S. Ucrainene și R.P. Ungare. 
La bărbați, victoria a revenit atleților 
maghiari civ 104—99, la femei, atle
telor sovietice cu 78—48. Tată cîteva re
zultate: disc szecsenyi (Ung) 56,34 m. 
<rec. maghiatr); 1500 m. Rozsav^lgyi 
(Ung.) 3:45.0, prăjină Cemobai (.w«S.S. 
Ucr.) 4.50 m.

• Pe velodromul Miî- 
CICLISM lcnaris dim Budapesta 

a avut loc o marc 
reuniune cicliști la 

«are au participat cei mai bumi pistarzi 
maghiari și belgieni. Ocupînd Locuri 
fruntașe în majoritatea probelor, ci
cliștii diin R. P. Umgairă au cîștigat în
tîlnirea cu soorull generai 81—54.

GEMINIANI CONDUCE IN TURUL 
FRANȚEI

O Turui ciclist al Framțel a ajtvns >a 
poMele Alpilor. Ieri s-a alergat etapa 
contn-aorono metru pe coasta muntelui 
Ventoux (22 km. ou o diferență de ni
vel țje 1.599 m.). Vlctoifta a revenit lui 

Charly Caul (Luxemburg) în Ih 2 min. 
9 sec. Francezul R. Gemianini, caire a 
sosit Ia 3 min. 1 sec. de cițtigător, 
trece în fruntea clasamentului generai 
cu Slh 5 min. 36 sec. El este urinat de 
italianul Favera la 2 mln. 8 sec. și Gaul 
la 3 mtn. 43 see. Aiu urcat în clasa
ment și echipierii reprezentativei Fran
ței: A nq Metil (la 7 Jnin. 27 sec.), Bauvin 
(la 9 min. 5 sec.) și Bobet (la 1» man. 
18 sec.).

o Cea de a 6-a etapă a Turului ciclist 
al R. D. Germane (Gotha — Gera, 142 
km.) a fost cîștigafă de germanul E. 
Adler, în 3h 30 min. 4 sec. Tricoul 
galben continuă să lie în posesia lui 
Ertch Hagen (R. I>. Germană). In cla
samentul pe echipe conduce R. D. 
Germană, urmată de Belgia la 23 min. 
24 sec.

A Alergătorul polonez Gtowaty a re
purtat a dona victorie în Turul Aus
triei, cîștlgînd etapa a 6-a (230 km.) în 
6h 29 mim. 37 sec.

STEAUA ROȘIE BELGRAD A CIȘ- 
TIGAT „CUPA DUNĂRII44

Returul finalei cu- 
pî4 Dunării l>a fot ha) 
RaHti Hvez-da — Steaua 
roșie a avut ioc sîm

bătă la Bi no. Victoria a revenit echd- 
p-el belgrădene, Steaua roșie, la scorul 
de 3—2 (2—ft). (La Belgrad, Steama roșio 
cîștigase cu 4—1). in jocul de sîmbătă, 
belgrrădennî au ma.rc3t prin Kostici, Se- 
kuilaraț și Miloșevlcii și au condus cu 
3—0. Ruda Hvezda și-a reveirtt spTe 
sfîrșitul jocu'Iuă, cînd a înscris prin 
I’Qjski (2).

0 IntîJniri intcmațtonaile interelubunl. 
La K4ev: Dinpmo — Vienna 4—1 (2—0); 
la Tbtilîsî; Dinamo — Racing Paris 
2—2; la Moscova: Spartak — Nacîoml 
0—0.

FOTBAL

FERENCVAROS A TRECUT IN 
FRUNTEA CLASAMENTULUI

Q Cu două etape înainte de termina
rea campionatului maghiair, Ferencvaros 
a trecut în fruntea cLasamentuiuâ. Ld- 
deTâi au repurtat o categorică viotorie 
în fața echiipei Dorog (5—1), în timp ce 
M.T.K. și Ilonved au terminat la ega
litate: 3—2. In urma acestor rezultate, 
Ferencvaros aire 31 p., M.T.K. și Hon- 
ved cîte 30 p. Iată celelalte rezultate 
ale etapei: C se pel — Szeged 4—0, 
Komlo — Salgotarjan 4—0, Szombathely 
— Pecs 5—0. Dozsa — Tatabanya 3—i.

ÎNOTĂTORII ESTONIENI AU ÎN
VINS PE CEI FINLANDEZI

® La Tallin s-a des
fășurat întîlnirea in
ternațională de natație 
între reprezentativele

R.S.S. Estone șl Ftntandei. înotătorii 
sovietici au terminat învingători cu re
zultatul de 84—68. Iată cîțiva învingă
tori pe probe; IM m. liber EHste (E.) 
59,5 sec.; 400 m. liber Press (E.) 4:55,2; 
100 m. spate Rekka (F) 1:09,9; 200 m. 
bras Lauritts (E) 2:43,4; 200 m. fluture 
Holman (F) 2:4M. Femei: 100 m. liber 
Ulvi Vcog (E) 1:06,6; 100 m. fluture
Thtrhinen tF) 1:25,5.

• I a Bruxelles, cu VOLEI prilejul expoziției uni
versale, se desfășoară 
nn turneu Internațio

nal de voLel. Pînă acum se impune 
formația R. Cehoslovace, care a învins 
eu &—2 echipele Iugoslaviei șl R. P. 
Polone.

(Urmare din pag. 1)

termină cu un nou gol marcat de ul
timul. Oaspeții reduc din handicap în 
min. 1,32 prin Schreck, care — aflat în 
poziție de centru fix — reușește să 
„scoată" din lupta sa cu Blajec o lo
vitură de la 4 m., și s-o transforme. Ur
mează o perioadă de cinci minute în 
care reprezentanții noștri domină in
sistent, înscriind nil mai puțin de pa
tru goluri: min. 3,05 Bădiță (4 m.); 
5,46 Zahan; 6,20 Grințescu (printr-un 
contraatac efectuat după ce Ștefănescu 
apărase o lovitiu’ă de la 4 m.) și 6,59 
Blajec. La scorul de 6—4, echipa 
R.D.G., în superioritate numerică (prin 
eliminarea lui Zahan) înscrie în min. 
7,57 prin Schmidt. Cu cîteva secunde 
înaintea încheierii primei reprize Bă
diță este eliminat. Totuși, cei care în
scriu sînt jucătorii romîni: Ștefănescu 
apără un șut puternic, trimite lui Bla
jec, acesta pasează lui Zahan, care 
sprintase puternic spre poarta Iui Bec
ker, și marchează: 7—2 pentru R.P.R. 
La reluare, după ce scorul devenise 
9—3 prin punctele înscrise de Bădiță 
(min. 11,36), Vohs (min. 12,32) și 
Zahan (min. 13,47), jucătorii noștri 
au scăzut ritmul în mod nejustificat, 
au devenit neatenți și apoi deosebit de 
nervoși, pe măsură ce oaspeții redu
ceau handicapul. In mai puțin de 3 
minute, aceștia din urmă an înscris prin 
Vohs (4 m.), Elfert și Schmidt. In ul
timele două minute s-a produs un re
viriment în echipa noastră care, de, 
altfel, și înscrie , două goluri, prin Z.a- 
han (ambele de la 4 m.), față de u- 
nul reușit de Schmidt (R.D.G.). Scor 
final: 11—7 (7—2). Corect și autoritar 
arbitrajul prestat: de A. . Blumenthal 

(U.R.S.S.). R.P.R.: Ștefănescu — Bă
diță, Zahan — Blajec — Mafchițiu, 
Grințescu, Kroner. R.D.G.: Becker — 
Thiel, Ballcrstedf — Schmidt — Elfert, 
Schreck, Vohs.

Superioritatea reprezentativei de 
polo pe apă a Romîniei a fost la fel 
de evidentă și în meciul revanșă 
desfășurat aseară. Partida a început 
printr-un adevărat iureș al jucători
lor romîni, care pornesc atac după 
atac, într-un ritm care entuziasmează 
asistența. Mai bine pregătiți tehnic și 
tactic, echipierii Romîniei își concre
tizează superioritatea prin golurile în
scrise de Zahan (min. 1,30 și 3,39)-. 
După punctul marcat de Schorler 
(min. 4,25), este rîndul lui Grințescu 
(min. 4,42) și Blajec (min. 6,08) să 
înscrie, scorul majorîndu-se la 4—•']. 

• Cu 10 secunde înaintea încheierii 
primei reprize Vohs înscrie, fructifi- 
cînd superioritatea numerică (obținută 
prin eliminarea lui Zahan). In partea 
a doua a meciului lupta devine mai 
echilibrată. Avînd asigurată victoria, 
jucătorii romîni scad ritmul și fac 
și o serie de greșeli ce duc la înscrie
rea unor goluri care puteau fi evitate.

Golurile reprizei secunde au fost în
scrise în ordine de Za han (min. 10,29), 
l£x (tnin. 13,40), Grințescu (min. 
14,04), Marchițiu (min. 15,30 din 4 
m.), Vohs (niiii. 16,14 din 4 m.), 
Grințescu (min. 18,30), Blajec (min. 
18,54), Vohs (min. 19,15 și 19,43).' 
Scorul final : 9—6 (4—2).' Arbitrul j 
sovietic A. Blumenthal a condus ur
mătoarele formații:

R.P.R. : Marinescu — Bădiță, Za
han — Blajec — Marchițiu, Grin
țescu, Kroner; R.D.G.: Becker — 

Thiel, Ballerstadt — Schmidt — Lext 
Schorler. Vohs.
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