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o deosebită instiilețire intim piuă tinerii sportivi ai patriei ziua 
a poporului nostru. La locurile lor 

sau pe terenurile de sport, man.ifes- 
a trăi și de a munci înir-o țară li- 
eforturile cu cele ale întregului nos- 

succese, aniversarea eliberării

de 23 August — măreața sărbătoare 
de muncă, în activitatea obștească 
tîndu-și din toată inima bucuria de 
beră și înfloritoare, sportivii își unesc 
tru popor, cinstind prin noi și însern riale 
patriei de sub jugul fascist de către glorioasa Armată Sovietică.

Competițiile sportive, organizate în cinstea zilei de 23 
o dovadă în plus a entuziasmului cu 
tiv măreața sărbătoare.
ții noștri :

lată ce ne
care întîmpină tineretul 

relatează în acest sens

August, sînt 
nostru spor- 
coresponden-

raionului 
au început 

unei noi 
“ la fotbal, 

competiție tra-

— BACARI. In salcie 
Răcari (regiunea Buc.) 
zilele acestea întrecerile 
ediții a „Cupei 23 August 
în fiecare an, această 
dițiouală angrenează în dirze și spec
taculoase întreceri numeroase echipe 
sătești, printre care „Spic de griu“ 
Ghimpați, „Recolfa"-Poiana de Sus, 
„Spera nța“-Săbăreni, „Stejarii ^-Cio
cănești, „Recolta“-Brezoaiele și al
tele. Finala competiției va avea loc 
în ziua de 23 August, pe terenul 
sportiv din Răcari.

MIHAI BADESCU-coresp.
— IAȘI. Multe și frumoase acțiuni 

ilustrează însuflețirea cu care tinere-

tul sportiv din orașul 
Iași întîmpină ziua de 
Astfel, muncitorii întreprinderii 
lila roșie" și ai Bazei de aprovizio
nare nr. 3 s-au angajat să munceas
că voluntar la amenajarea terenului 
de călărie al Școlii Sportive UCFS. 
Sportivii din c-omuna Bogdănești, răs- 
punzînd chemării organizației de bază 
U.T.M., au amenajat o arie a tine
retului. Sportivii din regiune partici
pă de asemenea la competițiile orga
nizate de colectivele sportive Atelie
rele C.F.R., Țesătura, Voința și Di 
namo din Iași.

PETRE CODREA 
coresp. regional

și regiunea
83 August. 
' " „Tex-

MUREȘ. Colectivul spor
tiv Voința Tg. Mureș organizează o 
mare competiție la mai multe ramuri 
de sport pentru „Cupa 23 August". 
Tinerii sportivi din cooperativele meș
teșugărești din Idealitate se vor în
trece în cadrul următoarelor discipli
ne sportive: natație, volei, tir, hand
bal, ciclism, baschet, atletism, trîntă, 
popice, fotbal și șah. 
sportivii care se vor 
mod deosebit în această 
primi frumoase premii.

Tot în cinstea zilei de 23 August, 
a început •— la inițiativa comitetului 
regional U.T.M. — desfășurarea „Lu
nii G.M.A." la care participă un în
semnat număr de tineri și tinere din 
orașele și satele Regiunii Autonome 
Maghiare.

Colectivele și 
evidenția în 
întrecere vor

IO AN PĂUȘ-coresp.
— BUCUREȘTI. In cinstea zi

lei de 23 August, colectivul sportiv 
Poligrafie-București organizează o 
competiție de volei, fotbal, șah, te
nis de masă și popice. Echipele cîș- 
tigătoare ale întrecerilor din fiecare 
disciplină sportivă vor participa apoi 
la o frumoasă excursie la Bușteni,

Exemplul lui „Demian baci“
Pe bătrîiml miner Traian Demiun 

1-am cunoscut de fapt încă înainte 
de a-i strîuge mina mare și aspră, 
bătucită de zvîeitirile pickhamertilui. 
l-am întilnit mai îi'tîi numele în pri
ma paginii a ziarelor în dreptul ii.au

de nimica, i-am zărit 
panou! de onoare din 
între fruntași, Traian 
acolo, fotografiat în

pagină 
strălucite fapte 
apoi chipul pe 
Liipeni. Fruntaș 
Demian stătea 
mijlocul tovarășilor săi de muncă din 
abatajele și orizonturile vecine, în 
mîudra uniformă de miner, cu înalte 
decorații prinse în piept. Iar dede
subt, în cîteva rînduri lapidare, era 
scrisă vestea că grupa sa de. la sec
torul V-Sud dă acum patriei cărbune 
în contul anului 1959. Și atu 
atlat despre Traian Demian din 
sole sportivilor din Lupești. 
Traian Demian este și un om de 
al colectivului sportiv Minerul 
peni, mi activist sportiv neol: 
Știam ătîlea despre „Demian baci", 
îucît în clipa cînd i-am adresat pri
mele cuvinte aveam impresia că vor-

Minerul fruntaș
TRAIAN DEMIAN 
(Deseii de 1. THALMANN)

ieri în sala Dinamo

0 interesantă Intilnire sportivă 
internațională școlară de gimnastică 

R.P, Buîgaria-R.P. Romină: 540,30 - 532,90

hesc unei vec.hi cunoștințe, unui prie 
ten mai în vlrstă. N-am avut nevoie 
să pun prea multe întrebări. „Demian 
baci" îmi ghicea parcă gîndurile și 
răspundea cu promptitudine, cînd cu 
chipul luminat de zîmbetul mulțu
mirii/ cînd suduind cu năduf, dună 
cum era vorba : de realizări sau de 
lipsuri în munca sportivă din Lupeili.

„Demian baci" mi-a vorbit, în graiul 
lui pitoresc, despre pasiunea iui pen
tru „tăli sporturile", căci — după 
cum îmi spunea — ,Ță/z sporturile 
trebuie să meargă înainte, nu doar 
fotbalul".

— Faci și mata sport, Demian 
baci ?

— D-apăl cum ? Am 58 de am, 
dar nu mă dau bătut. Viu și eu 
citeodată o liră pe stadion. Alerg, 
bat mingea, deh, mai pun și eu sin- 
gele în mișcare. Dacă m-au ales mem
bru in consiliul colectivului, pot să 
mă jac de rușine? Și toți ortacii met 
fac sport, să știi!

In clipa aceea, ca să-și întărească 
parcă vorba, Demian baci îl strigă 
pe uu miner tîuăr care „stătea mai la 
o parte :

— Măi Mircea, ia vin-o aicea! 
cut-ai tu spori ?

— Făcut!
— Jucat-ai tu 

brigadă ?
— Deh, am 

mtine!
Și apoi, către
— Văzut-ai ?

mingea cu băieții

jucat / Și jucăm

Fă-

din

și

mine :
Toți jucăm mingea

în etapa interregională 
a Spartachiadei de vară

Im București, cu prilejul etapei, 
oară au avut 'loc întreceri de oină 

aspect din

interregionale a Spartachiadi 
și handbal. In fotografia noastre 

cadrul jocurilor de oină.

(Continuare In pag. 3)

Elevul Mircea lasou schi (R.l’.R. ) a cules muite aplauze pentru sigu
ranța dovedită în proba de sărituri. (Foto : 1. M1HAIGA)

Citiți cromea in pagina a lila.
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întreaga țară, s-au disputat jocuri de 
etapei interregionale a Spartachiadr

Sîinbătă 
handbal și volei 
vară. In general, turneele desfășurate cu acest prilej au fost bine i 
zate și au scos în evidență pregătirea și 
lată, pe scurt, cîteva din relatările
BUCUREȘTI. In Capitală s-a des

fășurat faza interregională a Sparta
chiadei de vară a tineretului la oină. 
Au participat echipele campioane ale 
regiunilor București, Ploești, Galați 
și Constanța. Intîlnirile au fost în 
general echilibrate (cu excepția par
tidelor în care au evoluat jucătorii 
constănțeni). Echipa 
Constanța a manifestat o totală lipsă 
de combativitate și de pregătire teh
nică. Iată acum clasamentul final al 
competiției de oină: 1. București 4 
p., 2. Galați 4 p., 3. Ploești 2 p., 4. 
Constanța 2 p. Deci, in finala pe 
țară s-au calificat echipele campioane 
ale regiunilor București și Galați.

V. HOSSU, coresp.
Pe stadionul Dinamo au avut 

loc întrecerile de handbal la care 
au participat echipele feminine și 
masculine campioane ale regiunii 
și orașului București. Rezultatele silit 
următoarele: FEMININ: I.T.B. (oraș 
București) — Spic Căzănesti (reg. 
București) 6—4 (2—2) și 2—1 (0—0); 
MASCULIN: Electra Cotroceni —
Șantierul Naval Constanța 13—6 
(6—3) și 14—8 (5-—6). Pentru etapa 
finală s-au calificat echipele I.T.B. 
București și Electra Cotroceni.

PLOEȘTI. Pe stadionul Petrolul din 
localitate s-au desfășurat întreceri de 
handbal masculin și feminin în cadrul 
fazei interregionale a Spartachiadei. 
Intîlnirile au fost de un nivel satis
făcător (în special la băieți). Iată 
clasamentele: băieți: 1. Rapid Ploești 
6 p., 2. Șanț. Năvodari (Constanța) 
3 p., 3. Balanța Sibiu (reg. Stalin) 
2 p. fete. 1. Record Mediaș 8 p., 2. 
Știința Hîrșova 3 p., 3. FI. roșie 
Ploești 1 p.

M. BEDROSIAN, coresp.
CONSTANȚA. Întrecerile de volei, 

desfășurate pe stadionul Constructo
rul, au atras foarte mulți spectatori. 
Au participat echipele campioane ale 
regiunilor București, Ploești și Con
stanța. lată rezultatele întrecerilor: 
feminin: Progresul Sănătatea Ploești

și duminică, în 
în cadrul

din regiunea

valoarea unora dintre fo 
corespondenților noștri.
— Știința Roșiorii de Vede 2— 
rul Constanța — Știința Roșie 
Vede 2—1, Farul Constanța — 
greșul Sănătatea Ploești 1—2; 
rnent: 1. Progresul Sănătatea 1 
4 p.. 2. Farul Constanța 3 p., 3. 
ța Roșiorii de Vede 2 p.; ma: 
Prahova Ploești — Clinceni 2— 
rul Constanța — Prahova 1 
0—2. Farul Constanța — C 
2—1; clasament: 1. Prahova I 
4 p., 2. Farul Constanța 3 p„ 3. 
ceni 2 p.

DECEBAL TOCA, cor

TIMIȘOARA. Sîmbălă șt du 
stadionul C.F.R. Timișoara a g 
laza interregională a Sparlac 
la handbal. Au participat echipi 
minine Textila Lugoj, Dinamo 
va, FI. roșie Pitești și formațiile 
culinc Victoria Lovrin (Timiș 
Voința Țg Jiu și Lumina Rin. 1 
Iată clasamentul întrecerilor: fe 
1. Textila Lugoj 6 p., 2. Dinam, 
iova 5 p.. 3. FI. roșie Piles! i 
masculin: 1. Victoria Lovrin 8 
Voința Tg. Jiu 4 p., 3. Lurnin: 
Vîtcea 0 p.

LADISLAU MAKKAY, cor

GALAȚI. Pe terenul „Nicolae 
tea* din localitate s-a desf 
faza interregională a Sparlac 
la volei. Au participat echipele 
pioane ale regiunilor lași. R:x 
și Galați. Pe locul I s-a clasat 
școlii medii Tecuci iar pe locul I 
niația Țesătura lași. Cele două 
au avut același număr de vict< 
același setaveraj. Arbitrii au dei 
acorde întîietatea în clasament c 
mai tinere, deci voleibalistelor 
Șc. medie din Tecuci. La baie 
primul loc s-a clasat echipa 
tura lași (4 p.). Locurile urm 
au 
P. 
(2

fost ocupale în ordine de: 1 
Neamț (3 p.) și Diuamo 
p.).

A. SCHENKMAN si 
V. PALADESCU, cor

tinere, practicați toțu spor tuTăieri

Inscrieți-vâ in Un’unea de Cultură Fizică și Spor

Un frumos succes al luptătorilor romi
în R. P. F. Iugoslavia

in- 
cîesfă- 

Zrenianin 
un succes strălucit 

ocu-

Marele concurs 
lupte clasice

BELGRAD, 
fernațional de 
șural în orașul iugoslav 
s-a încheiat cu 
al luptătorilor roiului. care au 
pat primul loc pe echipe și. an obți
nut trei victorii individuale prin 
Gheorghe Szabad. Ion Cernea și Va- 
leriu Bularca. Reunind cele mai pu
ternice formații europene, cu excep
ția celei sovietice, concursul de la 
Zrenianin programat imediat după 
campionatele lumii de ta Budapesta, 
avea caracterul unui mic campionat 
al Europei.

I a succesul echipei noastre au uiai 
contribuit, de asemenea, tinerii I up

Gheorghe și Nicolae

turn I pe echipe ; 1.
36 p.; 2. R. P. F.
p., 3. R. P. Bulgaria

tători Dumitru 
Baciu.

Clasamentul 
R. P. Roiwînă 
Iugoslavia 31,5
24 p., 4. Suedia 22,5 p., 5. R. P. Un
gară 20 p., 6. R. P. Polonă 17,5 p.

Clasamentul individual pe cete po
rii : cat. muscă Gh. Szabad (R.P.R.) 
ia finală a învins pe iugoslavul Vu- 
kov; cat. cocoș: I. Cernea (R.P.R.) 
învinge în finală pe Keterniann 
(R.P.U.), cat. pană : Viczek (R.P.U.), 
cat. ușoară : Martlnovici (R.P.F.t.J. 
In finală Martinovici a făcut meci 
nul cm romînul D. Gheorghe, care a 
ocupat locul 2; Cat seminiijloefc:

V. Rularea (R.P.R.), cat. miji 
Simici (R.P.t .1.) Rotnînul I 
ocupă locul 3. Cal semigrea : Pii 
(Surdia), cat. grea : Svensson 
edta).

Și în competiția de lupte I 
reprezentanții R. P. Romine au 
o figură remarcabil. Popescu 
clasat pe primul toc la calei 
pană, și Balt-i. neînvins, a cîș 
categoria semigrea. S-au mai re 
cat, de asemenea, luptătorii ro 
Vat.Te, Dohi si Marinescu. Pc 
sdecțto-ata R.P.R. a ocupat l 
2 cu 2.7 p. in urma echipei R 
Bulgaria, clasată prima cu "7 
I oc>il 3 a fost o-ncM do P. P. 
gară, iar locul 1 de R. P. Poloni



noștriSă educăm soortivii
patriotismului socialistspiritul

» cite ori viața te poartă de- 
: meleaguri străine, în inimă 
pe o comoară imaginea locu- 

îgi, aevea parcă vezi in fața 
pămîntul patriei, cerul albas- 
d copilăriei.
tismul este sentimentul de 

nețărmurită față de țara în 
iești, față de .inunca plină de 
e a poporului, față de tra- 
ale revoluționare, 
tismul, acest sentiment
, care ridică pe om spre inal- 

inorale, a înflăcărat poporul, 
:at deseori împotriva asupri-

atît

ga istorie a țării noastre, din 
I vechi timpuri, dovedește cu 
ă că oamenii muncii s-au 
cei mai încercați patrioți, că 
aflat in primele rînduri ale 

pentru fericirea și libertatea 
i. In decursul unui șir în- 
ani, patriotismul a fost ridi- 

> treaptă și mai înaltă de că- 
iidul Comunist Roinîn. Lupta 
ii împotriva claselor exploa- 

impotriva fascismului, lupta 
ru înfăptuirea unei orînduiri 
noi, oglindește adevăratul pa- 

o înaltă conștiință de răs- 
pentru viitorul poporului. Pe 

ti nimic nu i-a înclinat sau 
>oi. Nici sălbatica teroare a 
ii burghezo-moșieresc și nici 
le de execuție. Căliți și 
de partid, 
te pilde de 
evotamentul 

interesele 
niștilor le 
riotism superior 
zialist. Acesta reliefează o a- 
i dragoste și devotament pen- 
or, față de tradițiile lui revo- 
e și culturale cele mai îna- 
dragostea față de ] 

ui. Patriotismul socialist 
atitudine nouă, socialistă 

muncă, față de cuceririle 
are ale clasei muncitoare.

cu desăvîrșire ura față 
poare, orice nuanță de națio- 
și șovinism burghez.
id exemplul comuniștilor, i- 
majoritate a sportivilor noștri

e- 
comuniștii au dat 
patriotism, au a- 
lor nemărginit 

patriei.
este caracteristic 

patriotis-

politica 
"t im- 

fa- 
re- 
E1 
de

oglindesc prin activitatea lor în pro
ducție și pe terenurile de sport dă
ruirea lor față de patrie, profundul 
lor atașament față de partid și dă 
lupta clasei muncitoare.

Nu demult la concursurile de ca
notaj de la Bled (Iugoslavia) cano
toarele lotului R.P.R. au subliniat 
încă o dată spiritul de patriotism al 
sportivilor noștri, dragostea acestora 
față de culorile patriei. Ele au con
curat cu ambarcațiuni de împrumut 
vîsle și rame proaste de asemenea 
împrumutate și deși participau în 
concursuri după un drum lung, obo
sitor, depunînd maximum de efort, 
au cîștigat toate probele la care au 
participat. Ce dovedește oare acest 
lucru ? Desigur, faptul că sportivii 
noștri sînt educați în spiritțil patri
otismului Înflăcărat, că ei sînt con 
știenți și răspund cu 
încredințate.

Trebuie să arătăm 
găsesc sportivi care 
lor în muncă și pe 
sport, în viața de zi 
o slabă conștiință cetățenească și pa
triotică.

Educația sportivilor noștri în spi
ritul dragostei față de patrie, față 
de lupta și munca poporului este o 
sarcină de căpetenie a organizațiilor 
noastre sportive. In această direcție 
trebuie intensificată și mai mult mun
ca de propagandă, de popularizare a 
realizărilor înfăptuite de țara noas
tră. Prin convorbiri și conferințe la 
locul de muncă, pe teme educative, 
sportivii trebuie învățați să iubeas
că nemăsurat fabrica, uzina, 
prinderea unde ei lucrează, 
muniști — oamenii înaintați 
murilor noastre.

Pornind de la faptul că, 
sența sa, patriotismul socialist cere 
ca un adevărat patriot să fie impli
cit internaționalist, sportivii trebuie 
să fie educați în spiritul dragostei 
față de Uniunea, Sovietică, elibera- 
toarea Patriei noastre de sub jugul 
fascismului, prima țară din lume care 
construiește cu succes comunismul.

Colectivele și cluburile sportive 
sinf datoare să organizeze cu sporti
vii, excursii privind cunoașterea fru-

cinste sarcinitor

însă că se mai 
prin atitudinea 
terenurile de 

cu zi, dovedesc.

între- 
pe co- 
ai vre-

prin e-

3 (prin telefon). Prima probă 
donatului republican de pen- 
modern pe anul 1958, proba 
irie, s-a desfășurat în apro- 
orașului, pe terenul Institutu- 
ronomic. Numărul de specta- 
e s-au deplasat pentru a ur- 
voluția celor 18 pentatlonîști 
ie un adevărat record pentru 
ile de acest gen de la noi :

Traseul a măsurat 3750 m. 
'st presărat cu 24 obstacole 
I dc dificile. Așa se explică 
de foarte scăzute cu care au 

proba toți concurenții. Iată 
ele tehnice : individual : 1. D. 
(C.C.A.) 067,5 p. ; 2. V. Man- 
rog.) 664 p.; 3. D. Ionescu

I) 650 p.; 4. A. Teodorescu 
i II) 594 p. ; 5. M. Drișcu 
i I) 586,5 p.; 6. A. Stoenescu

I) 415 p.; 7. Gh. Mărcuță
a) 394,5 p.; 8. I. Vesa (Vo-

383 p.; 9. Gh. Schuster (Vo-

ința I) 374,5
(Prog) 365 p.;
(Recolta) 342
(Voința II) 320,5 p.; 13. H. Lichiar- 
dopol ’ (C.C.A. II) 258 p.; 14. V. 
Teodorescu (Prog.) 234,5 p. Pe locu
rile 15—18, cu 0 puncte: Gh. To- 
miue (Recolta), D. Creții (Voința II), 
N. Marinescu (C.C.A. II) și V. Liș- 
newski (C.C.A. II).

Pe echipe: 1. C.C.A. I 1732,5 p, 2. 
Voința I 1344 p, 3. Progresul 1263,5 
p, 4. Voința II 914,5 p, 5. Recolta 
736,5 p, 6.’ C.C.A. II 258 p.

Proba a doua, scrima, se 
șoară luni în sala Armatei.

p.; 10. D. Popescu
11. R. 1 orgii lescu 

p; 12. Gh. Brenner

desfă-

RADU FISCH, 
coresp. regional

ftonospori
arată un buletin Pronosport 
rezultate exacte, nr. 31 etapa 
august 1958 : 
ici S.E. — Delbudai Spar- 
(cupa de vară R.P.U.) 
etofi Budapesta — Oroszla- 
anvasz (cupa ă
) 
Szekesfehervări 
-.. (cupa de vară (R.P.U.) 
<6banyai Lombik — Elftre 
esta (cupa de vară 
) 
Kecskemet — Jaszbereny 
de vară R.P.U.) 

Egyctertes — Szolnok (cu-
vară R.P.U.)

Hatvan — Miskolc 
de vară R.P.U.) 
Biikkalja — Pereces 

ră R.P.U.) 
Magyar Pannit — _

(cupa de vară R.P.U.) 
orekves — Traktorgyar (cu- 
vară R.P.U.)

Generator — T.V.E. III (cu- 
vară (R.P.U.) 
lozsefvarosi Szallitok — 
(ctina de vară (R.P.U.) 

acest concurs au fo-t depuse 
îativ 337.000 variante.

de vară

Vasas

M.T.E.

(cupa

Zugloi

X

2

2

2

2

X

1

J

2

2

X

1
a-

museților patriei, vizite în întreprin
derile socialiste sau în gospodării co
lective, G.A.S.-uri, etc. Sportivii noș
tri, trebuie educați astfel, incit con
știința lor patriotică, socialistă, inter- 
naționa listă să biruie rămășițele ideo
logiei burgheze, iar prin activitatea 
lor, să poată dovedi că sînt în stare 
să pună stavilă oricăror uneltiri ale 
dușmanilor regimului democrat-popu
lar.

In educarea patriotică a sportivilor 
este necesar să se pună accentul pe 
îmbinarea prezentării trecutului glo
rios și de luptă al poporului, cu cul
tivarea dragostei față de partid, față 
de cuceririle revoluționare ale clasei 
muncitoare, cu succesele istorice do- 
bindite de poporul nostru în anii re
gimului de democrație populară. In- 
tensificind spiritul de partid în edu
cația patriotică, noi vom putea dez
volta și mai mult în masele de spor
tivi sentimentul mîndriei naționale, 
dragostea și bucuria că aceștia tră
iesc într-o țară care construiește cu 
succes socialismul, că Patria lor o- 
cupă un loc activ în lagărul socialis
mului V. GRĂDINARU

a fost 
aproa-

Duminică dimineață Capitala 
invadată de un val de căldură 
pe insuportabilă. Au fost însă oameni 
care s-au plîns — paradoxal, — însă 
de... puținele adieri răcoroase! Este 
vorba de alergătorii de pistă care 
și-au disputat ieri dimineață, pe ve
lodromul Dinamo, titlul de campion al 
Capitalei la proba de 1.000 m. cu 
start de pe loc.

Pentru obținerea unor rezultate de 
valoare, în această probă, este ne
voie de o atmosferă deplin calmă. 
Curenții de aer care au circulat — 
fără prea multă intensitate este drept 
— au incomodat pe participanți. A- 
cest fapt și în plus lipsa accentuată 
de ieșiri publice (ne referim la acest 
sezon) sînt cauzele pentru care pro
tagoniștii nu s-au apropiat de recor
dul țării. Maestrul sportului Ion lo
niță „veteranul" actual al probelor 
de pistă a fost singurul care a rea
lizat un timp cît de cît onorabil: 
1:16,5. Cu această performanță el a 
ocupat primul loc — la diferență de 
2 sec. față de următorii doi alergă
tori clasați la egalitate de timp pe 
locurile 2 și 3. Iată de altfel cum

arată clasamentul final: I. ion loniță 
(C.C.A.) 1:16,5; 2—3. M. Voinescu
(Dinamo) și Dan Budișteanu (Di
namo) 1:18,5; 4. V. Oprea (C.C.A.) 
1:18,9; 5. Miron Laurențiu (Dinamo) 
1:19,1; 6. C. Bilciu (Dinamo) 1:19,3.

In completarea reuniunii s-au des
fășurat probe de viteză și semifond. 
Dîrz disputată proba de viteză a e- 
vidențiat forma bună în care se află 
concurenții Tache Petre (Dinamo) și 
C. Voicu (C.C.A.). Ei și-au împărțit 
de altfel succesul: Tache Petre a ob
ținut primul loc, iar C. Voicu a sta
bilit (în serii) — cu 12,3 sec. — cea 
mai bună performanță a zilei.

Ion Vasile (C.C.A.), sprijinit efec
tiv de colegii săi de club, a realizat 
evadarea decisivă în proba de semi
fond. Cu un tur avans și 36 p. adi
ționate la sprinturi 
merit primul loc 
C. Baciu 
12 p„ V. 
avans și 
ș.a. Marți 
proba de

el a cucerit pe 
fiind urmat de 

un tur avans și 
(Dinamo) un tur 
Poreceanu 25 p. 

după amiază se desfășoară 
urmărire individuală.

(C.C.A.) 
lordache 

9 p. Șt.

H. NAIJM

Snagovul „crește“ noi performeri de valoare

Una din cele mai disputate pro be: canoe simplu viteză, ciștigată de 
duiamovistul V. Azizoaie.
Cîteva zile în urmă și în special 

sîmbătă și duminică, mai bine de 
250 de tineri veniți din toate col
țurile țării au luat cu „asalt" Snago
vul. S-au întîlnit la startul probelor 
din concursul pentru categoria a 
Il-a, a Ifl-a și neclasificați, la ca- 
iac-canoe. După marile competiții 
internaționale de canotaj academic 
și caiac-canoe, înaintea unui cam
pionat european și a unuia mondial 
care „bate la ușă", s-ar părea că 
este lipsit de importanță un popas 
la o întrecere de la care — în mod 
firesc — au absentat fruntașii aces
tor ramuri. Totuși, acest concurs 
ni se pare deosebit de valoros pen
tru dezvoltarea sporturilor nautice 
din țara noastră. Cifra de 250 de 
participanți vorbește de la sine des
pre larga răspîndire a acestor ra
muri — caiac-canoe. Și, să nu 
uităm că este vorba despre finala 
acestui concurs care, în etapele an
terioare a reunit la stalul probelor 
mult mai multe echipaje. Nu mai

departe de anul trecut, concursul 
pentru categoria a II, a IlI-a și ne
clasificați se desfășura cu un număr 
redus de participanți : la unele probe 
se prezentau doar... 2—3 echipaje.
Acurii, la caiac simplu și dublu fete 
am văzut în start cite 8 echipaje, la 
caiac simplu băieți 19 iar la dublu 16, 
cîte 12 echipaje la canoe dublu, cîte 
8 la caiac 4 viteză și fond. Pentru 
prima oară au venit caiaciste din 
Tulcea (și evoluția lor s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor celor mai exi- 
genți spectatori), s-au prezentat spor
tivi din centre mai noi (Cluj, Aiud, 
Satu Mare), s-au înregistrat adevă
rate „recorduri" de participare (Ga
lați). Dar, nu numai atît. In ediția 
din anul trecut se înregistraseră 
multe abandonuri și răsturnări de 
ambarcațiuni (ceea ce ilustra slaba 
pregătire fizică și tehnică a partici- 
panților) ; anul acesta nivelul 
nic al probelor a fost mai
decît satisfăcător. O mențiune spe
cială pentru canoiștii din Tg. Mureș

teh- 
mult

Meciuri echilibrate în campionatul de tenis
k Jiul Petroșani la a patra victorie consecutivă k Derbiul etapei C.C.A.- 

Progresul (7-6) continuă astăzi
Cu excepția întîlnirii desfășurate 

la Cluj între Rapid și Dinămo Bucu
rești (3—12), restul partidelor etapei 
a IV din campionatul de tenis al 
categoriei A s-au încheiat cu scoruri 
strînse, oglindind fidel lupta dîrză de 
pe terenuri, valoarea din ce în ce 
mai echilibrată a formațiilor. Se ob
servă totodată handicapul pe care îl 
suportă unele dintre echipele divizio
nare (Jiul Petroșani, Constructorul 
T.C.H București, C.S.U. București) 
In urma lipsei unui lot de jucătoare 
bine pregătite.

Desigur, atenția amatorilor de te
nis s-a îndreptat către confruntarea 
dintre C.C.A. și Progresul București, 
echipe fruntașe ale campionatului, cu 
pretenții justificate (alături de Dina
mo) la titlu. Cele două zile de con
curs nu au reușit însă să tranșeze dis
puta, meciul întrerupîndu-se la situa
ția de 7-—6 pentru formația militară, 
urmînd ca astăzi după amiază de la 
ora 17 să putem afla rezultatul defi
nitiv de pe terenurile Progresul, ur
mărind jacurile Takacs-Slapciu (4-6, 
6—0 și Eleonora Roșianu, Gh. Vi
zirii — Eva Stăncescu, Caralulis (6-4, 
3-3). Tntîlnirea a scos din noi în e- 
vidență forma bună în care se află 
campionul nostru Gheorghe Vizirii 
(6-3, 6-4, 6-1 cu Zaconceanu. 4-6,

6-2, 6-1, 6-1 cu Caralulis • etc.). Ală
turi de el o contribuție însemnată la 
micul avantaj pe care îl deține la 
întrerupere C.C.A. a avut-o și G. 
Cobzuc. In partida de dublu cu Gh. 
Viziru, dar mai cu seamă la simplu 
împotriva lui Zacopceanu (6-3, 6-4,
2- 6, 6-2) — pe care l-a depășit de
seori la fileu — și-a dozat foarte 
bine eforturile. O notă bună și pen
tru Năstase, de două ori învingător 
în fața lui Cristea (6-3, 4-6, 6-4,
8-6) și a lui Slapciu (6-4, 6-1, 4-6, 
6-3). Pe de altă parte echilibrul în
tîlnirii a fost refăcut de Eva Stăn- 
cescu care a adus trei puncte preți
oase Progresului (6-1, 6-0 cu Lia
Doboșiu, 11-9, 6-4, cu El. Roșianu și, 
făcînd pereche cu Rodica Andriescu,
3- 6, 6-1. 6-0 la El. Roșianu — L. Do- 
boșiti). Subliniem dîrzenia, voința 
cu care Eva Stăncescu a reușit să 
suplinească deficiențele sale de ordin 
fizic și tehnic (în primul set al me
ciului cu Ei. Roșianu a fost condusa

2 ■■■■'■• ’ '; vo
ință, de putere de luptă, ni l-a dat 
si Cristea Caralulis, în meciul cu

cu 3 setboluri). Un exemplu de

și Cristea Caralulis, în meciul 
Cobzuc (2-6, 6-1, 6-2, 6-3).

A doua întrecere din Capitală 
marcat o nouă victorie a 
C.S.U. București, în fața 
Clui (10-5). după succesul înregistrat

a 
formației 

Științei

miercuri și joi la Arad în dauna e- 
chipei U.T.A. (9-6). Comportări fru
moase au avut tinerii Georgescu, 
Dancea, Mita și Silberman (C.S.U.) 
și Kori Ami, Magda Gottfried (Știin
ța).

Foarte îmbucurătoare este seria de 
rezultate favorabile obținută consecu
tiv de noua promovată în categoria 
A, Jiul Petroșani. Seria succeselor a 
fost completată ieri cu a patra victo
rie. La Arad, înfruntînd U.T.A., jucă
torii de la Jiul avînd ca oameni de 
bază pe Mihai Sorin, Jnhasz, Vasilescu 
și Turdeanu au învins la limită, 8-7, 
echipa locală. Menționăm aportul a- 
rădencelor Matilda Glatt și Maria 
Bauer care au adus 6 puncte forma- 
[iei lor.

In celelalte două meciuri, Rapid 
Cluj nu a putut rezista asaltului di- 
namoviștilor bucureșteni care au cîș- 
tigat la scor cu 12-3, singurele victo
rii ale gazdelor fiind realizate astfel: 
Kadar 
Sopa, 
8-6, 6-4,
Sopa — 
6-31 ? în fine, la Orașul Stalin, în 
deplasare, Constrnctonil T.C.H. Bu
curești a întrecut cu 9-6 pe Steagul 
roșu.

și pentru caiaciștii de la Progresul 
București care au realizat 
surprize î 
performanțele anterioare le 
favorite. Este, desigur, meritul 
trenorilor că au reușit să pregătească 
pentru acest concurs un mare număr 
de sportivi, în general bine pregătiți. 
Dar, așteptăm și mai mult de ia 
aceste cadre tehnice a căror valoare 
și pricepere ne este cunoscută.

După ce am admirat din tribuna 
de la „malul 
impresionante 
ința de luptă 
după ce am 
participanților 
am încercat să 
norului Radu Huțan despre această 
competiție a „speranțelor" :

— Snagovul continuă să „crească" 
noi sportivi fruntași, nea răspuns 
el. De la an la an aceste concursuri 
se bucură de mai multă popularitate 
și se încheie cu performanțe mai 
valoroase. Și cine știe... Poate, peste 
un an, doi, Snagovul va „crește" un 
alt Rotman, Ismailciuc, Alexe..

DAN GIRLEȘTEANU
Iată și ciștigătorii probelor :
Caiac simplu băieți 10.000 m.

Gomoescu (Voința Buc.) 
caiac 4 băieți 
(A. Năstase, 
M. Pușcașu) 
3.000 m.: V. Constantinescu 
Spiceac (Dunăreană Galați) 14’12”,4, 
caiac fete 3.000 ~ A r”‘ ’
(Rapid București) 
dublu 10.000 m. :
(S. Bartalici — T. Lipalit) 51’04”,6, 
canoe simplu 10.000 m.: Al. Ia- 
covici (Din. Buc.) 57’18”, caiac du
blu 10.000 in.: „Lemnar" Tg. Mu
reș (Gh. Cmist — M. Levor) 45'15”,2, 
caiac simplu băieți 500 
Savin (Electrica-Timișoara) 
caiac dublu băieți 500 ni.: 
Arad (A. Roveanu — V. Moldoveanu) 
l’58”,5, caiac simplu fete 500 m.: 
Elena Lipalit (Din. Buc.) 2'31”, 
caiac dublu fete 500 m.: Din. Buc. 
(A. Niculescu 
2’23”,5, canoe 
zizoaie (Din. 
dublu viteză : 
Ivanov — N.
iac 4 băieți
Buc. (I. Tomescu, D. 
Munteanu, I. Glieorghe) 3’48”,7.

cîteva 
întrecînd echipe pe care 
': anterioare le indicau

an-

tăiat" sosirile, 
prin dîrzenia 
a tinerilor 

cunoscut
Și al...
aflu părerea

uneori 
și vo- 

canotori, 
entuziasmul 
suporterilor, 

antre-

I. 
50’00”,6, 

10.000 m.: C.C.A. 
F. Klug, S. Carataș, 
41’02”, caiac 2 fete 

O.

m.: A. Pildner
15’54”, canoe 

Dinamo București

m: I.
2'22”, 

Victoria

— E. Niculescu) 
simplu- vitezi: V. A- 
Buc.) 5’I4”2, canoe 

Tractorul Galați (S. 
Ilusarenko) 5'04”, ca- 

1.000 m.: Progresul 
~ Sterea, M.

Festival cultural - sportiv 
în comunele raionului

Vatra Bornei

— Ardeleanu 10-8, 6-3, 6-3; 
Baia — Bosch, Rakosi 4-6, 

4-6, 6-2! și Kendeffi,
Namîan, Rakosi 2-6. 6-1,

VATRA DORNEI, 3 (prin telefon).— 
Comunele din raionul Vatra Dornei 
au îmbrăcat astăzi haină de sărbă
toare. Pe terenurile de sport și pe 
scenele căminelor culturale au avut 
loc pretutindeni manifestări în ca
drul „Festivalului cultural-sportiv". 
Din Vatra Dornei s-au deplasat în 
comune, pentru a sprijini această im
portantă acțiune, numeroase echipe 
de fotbal și volei. întrecerile sportive 
și manifestațiile culturale s-au bucu
rat de un real succes. Numeroși ță
rani muncitori au participat la con
cursurile sportive. Sportivii veniți din 
Vatra Dornei au sprijinit pe săteni 
inițiindu-i în „tainele" sportului și a- 

să-și echipejidîndit-i 
sportive.

C. TOPALA-coresp.



levii gimnaști din 1 p. Bulgaria
i ciștigat întîinirea ca coiegii lor

Mu 1 f. Romînă

Noi victorii ale călăreților romîni
In concursul internațional de la Tg. mureș

citări! Calde felicitări tuturor 
■enților (romîni și bulgari) 
-au străduit să asigure un suc- 
eplin primei întîlniri interna- 
: dintre reprezentativele școlare 
■lor două țări. Tinerii gimnaști 
țeles apelul cald al conducăto- 
lotului bulgar, tov. Bogdan 

v, transmis înainte de începe- 
>ncursului : ca întrecerea să se 
rare sub seninul prieteniei fră- 
:are leagă popoarele romin și 

și să reprezinte în același 
mi util schimb de experiență, 
bună cunoaștere pe tărîm spor

ind la filmul propriu zis al 
ii, trebuie să subliniem de la 

t că reprezentanții R. P. Bul
au lăsat o impresie deosebită, 
Ies la băieți, prin forța și si- 
a cu care au executat exerci- 
Ju toate că în R. P. Bulgaria 
stica sportivă se bucură de o 
ică tradiție, totuși raportul de 
dintre reprezentativele de bă- 
e celor doua’ țări a fost destul 
ins. Hotărîtoare pentru victoria 
ilor a fost în special proba de 
ixă, în care concurenții bulgari 
ătat o mai mare omogenitate, 
te, egalitatea a fost deplină 
consumarea primelor trei probe 
) puncte), proba de sol deter- 

însă, în cele din urmă, vie- 
reprezentantelor R. P. Bul- 
care au făcut dovada unor 
deosebite, în special a unei 

ițe, a unei îndemînări irepro-
Mențiuni speciale pentru 

entele Victoria Koțeva, Violeta 
și Valentina Penceva. Con

de noastre (mai ales Ligia 
-.i Ileana Podoreanu) au fost 
ite cu meritate aplauze pentru

grația și eleganța din probele de să
rituri și parelele.

II BERI II ST AM A
Iată acum și rezultatele tehnice : 

FETE, individual compus: 1. V. Ko
leva (R.P.B.). 35,90 p, 2. Ligia Fi
lip (R.P.R.) 35,70 p., 3. iieide Maen- 
tele (R.P.R.) 35,60 p. Bîrnă: 1: V. 
Koțeva (R.P.B.) 9,10 p„ 2. L. Filip 
(R.P.R.) 8,90 p., 3. S. Pavlova 
(R.P.B.) 8,60 p. Sărituri: 1. II. 
Maentele (R.P.R.) 9,20 p., 2—4. C. 
Neagu (R.P.R.), V. Vîceva (R.P.B.) 
I. Podoreanu (R«.P.R.) 9,00 p. Para
lele: I. V. Koțeva (R.P.B.) 9,20 p.,
2— 3 Ligia Filip (R.P.R.) și V. Vî
ceva (R.P.B.) 9,00 p. Sol: 1—2. V. 
Burova, L. Noveva (R.P.B.) 9,30 p.,
3— 4. L. Filip, (R.P.R.), V. Peiceva
(R.P.B.) 9,10 p. Clasamentul general 
fete : R. P. Bulgaria — R. P. Romînă 
210,60—209,50. BÎIEȚI : Individual 
compus: 1. P. Miclăuș (R.P.R.)
56,60 p. 2. F. Milev (R.P.B.) 56,50 
p., 3. V. Porușev (R.P.B.) 55,60 p. 
Sărituri: 1—3. F. Milev (R.P.B.), 
Gh. Simion, P. Miclăuș (R.P.R.) 9,40 
p. Paralele: 1. P. Miclăuș (R.P.R.) 
9,50 p., 2. F. Milev (R.P.B.) 9,40 p. 
3. V. Porușev (R.P.B.) 9,30 p„ 
Bară: 1. P. Miclăuș (R.P.R.) 9,40 p. 
2—3. P. Milev și S. Palasev (R.P.B.) 
9,30 p. Cal: 1—2. P. Miclăuș (R.P.R.) 
F. Milev (R.P.B.) 9,40 p. 3—6. Gh. 
Simion (R.P.R.), V. Porușev, S. Pa- 
lasov, H. Hristov (R.P.B.) 9 p.
Inele: 1—2 P. Miclăuș (R.P.R.), T. 
Milev (R.P.B.) 9,50 p., 3. V. Porușev 
'.‘i) p. Sol: 1. F. Milev (R.P.B.) 
9,50 p„ 2—3. P. Miclăuș (R.P.R.), V. 
Porușev (R.P.B.) 9,40 p. Clasament 
general băieți : R.P.B. — R.P.R. 
329,70 — 323.40. Clasament general 
pe echipe: R. P. Bulgaria — R. P. 
Romînă 540,30—532,90.

TG. MUREȘ, 3 (prin telefon). — 
Concursul internațional și republican 

I de călărie care a continuat sîmbătă 
și duminică pe hipodromul din loca
litate s-a bucurat de prezența unui 
număr mare de spectatori: 20.000.
Aceștia au urmărit cu un viu interes 
și au aplaudat în repetate rînduri 
măiestria celor 100 călăreți prezenți 
la startul probelor de dresaj și ob
stacole. Întrecerile — îndeosebi cele 
de obstacole, unde lupta s-a 
tre călăreții de la Dozsa (R. 
gară) și cei de la C.C.A. și 
București — s-au desfășurat

trebuit să se mulțumească cu 
(timp 1:43,1). Pe locul 3 s-a 
OSCAR RECER (Dinamo 

și Buian, cu

fotbaliștii și*au început 
în vederea noului

rită sezonului de primăvară 
jit, vacanța fotbalistică a fost 
urtă anul acesta și iată-ne din 

plină perioadă de pregătire a 
ui campionat. Federația noastră 
cialitate a luat din timp mă- 
cuvenite privind buna organi- 
i desfășurare a campionatului 
a începe la 24 august. Regu- 
ele campionatelor categoriilor 
C au fost alcătuite, programele 
nenea, urmînd să fie date pu
ii zilele acestea. Cursul de 
onare și consfătuirea antreno- 
- recent ținute Ia Orașul Stalin 
și cursul de arbitri și consfă- 
arbitrilor care vor avea loc 
și 10 august la București, fac 

le asemenea din ansamblul.de 
menite să asigure cit mai 

:ondițiuni de pregătire și des- 
?. a activității competiționale. 

■■’Ită parte, echipele și-au înce- 
arativele de mai bine de 10 

unele din ele se află într-un 
destul de avansat. In rîndu- 
urmează vom da cîteva amă- 

n legătură cu aceste pregătiri.

Marx-Stadt, campioana R. D. Ger
mane, cu care Petrolul va juca în 
primul tur al „Cupei Campionilor 
Europeni".

Zilele acestea, Wismut a propus 
Petrolului datele pentru cele două 
jocuri: 21 august în R.D.G. și 18 sep
tembrie în R.P.R. Ploeștenii nu sînt 
de acord cu aceste termene și 
face o contrapropunere, sugerînd 
jocurile să se dispute între 7 și 
septembrie, de preferință la 21 și

Și Progresul ți-a început 
pregătirile

Campionil la lucru...

îcepem cu echipa noastră cam-
Petrolul Ploești, pe care o 

î un sezon deosebit de dificil: 
Talul — deci apărarea titlului 
Cupa Campionilor Europeni"— 
va reprezenta țara noastră, 

denii și-au început antrena- 
de aproape două săptămîni 

r joia trecută au susținut un 
: antrenament la Tîrgoviște, cu 
. Partida a constat din trei 

a 30 minute și s-a încheiat 
itate (2—2). In această întîl- 
itrolul a încercat următorii ju-
Roman (Sfetcu) — lonescu, 

>cu, Topșa — Fronea, Neacșu 
arcea) — Botescu (Bădulescu), 
■a (Constantinescu), Voica

M. Marcel (Ozon), Babone, 
■seu). Golurile ploeștenilor au 
scrise de Ozon și Voica. Pa- 
Neacșu I și Dridea nu au ju- 
Td abia la începutul antrena- 
r.

★
a campioană Petrolul Ploești, 
ontinuat pregătirile, susținînd 

Bistrița un meci amical cu 
Gloria din localitate. Net supe- 
loeștenii au cîștigat cu scorul 
1 (6—0). Au naarcat: Ozon
haria (2), Voica (2) și Tabar- 
ntru Petrolul și Alexandrescu 
Gloria. (O. Berbecaru, cores- 
)•

Tratative cu Wismut

el cu pregătirile pentru cam- 
ploeștenii sînt preocupați și 

iurile lor cu Wismut din Karl

vor 
ca
30

28.

nu-Progresul a avut o vacanță de 
mai 11 zile, în cursul căreia jucătorii 
— refntorși din R. P. Albania — 
și-au petrecut concediul la mare. Cu 
acest prilej, Progresul a susținut o 
partidă amicală la Constanța, cu Fa
rul (1 — 1 rezultat final). Pregătirile 
propriu-zise Progresul și le începe 
abia de marți 5 august, urmînd ca 
duminică să joace o partidă de veri
ficare.

Rapid a jucat la Breaza 
ți Ctmpina

laSîmbălă și ieri, jucătorii de 
Rapid București au susținut două 
meciuri de antrenament la Breaza și 
Cîmpina.

In prima partidă desfășurată la 
Bre.aza, feroviarii bucureșleni au ju
cat în compania echipei locale Steaua

întreceri

de 
care 
(Do- 
după

obstacol

prilejuit-o

dat în- 
P, Un- 
Dînamo 

la un
înalt nivel tehnic. Despre acest lucru 
ne vorbește cel mai mult proba 
obstacole forță progresivă, în 
cîștigătorul ei IMRE KARCSU 
zsa) pe calul Aranyos a trecut 
al cincilea baraj ultimul
înălțat la 1,90 m. O performanță me
ritorie au realizat în această probă 
și călăreții romîni VLADIMIR FUL
GER (C.C.A.) pe calul Rapsod și D. 
HERING (C.S.A. București) pe ca
lul Dinar, care au trecut ultimul obs
tacol înălțat la 1,80 m., ei ocupînd 
astfel, la egalitate, locurile 2 și 3.

O luptă pasionantă a
ptoba de obstacole pe doi cai, în 
care FELIX ȚOPESCU s-a dovedit 
și de această dată specialist. Victoria 
lui ȚOPESCU cu caii Rîndunica și 
Covrig (timp 1 min. 41 sec.) este cu 
atît mai prețioasă cu cît ea a fost 
obținută în fața celui mai bun călă
reț maghiar, Imre Karcsu, pe cei mai 
buni cai Aranyos și Aranyos III. A-

pregătirile
sezon
Roșie, pe care au întrecut-o cu scorul 
de 11—1 (9—0). Au marcat: Seredai 
(3), Georgescu (3), Olaru, Văcaru, 
Matei. Crișan și Raab. Pentru învinși 
a înscris Nuță.

A doua zi la Cîmpina, Rapid-Bueu- 
rești a Intîinit echipa de categoria C 
Rafinăria 4 Cîmpina. Scor final : 5—2 
(2—1) pentru feroviari. Punctele au 
lost realizate de Raab (2), Georgescu, 
Seredai. Olaru, pentru învingători și 
Minculescu (2) pentru învinși. Jucă
torii feroviari au lolosit în aceste 
două partide următorul lot: Dungu, 
Greavu, Vărzan. Macri, Bodo, Stancu, 
Copil III, Seredai, Olaru, Văcaru, Ma
tei, Georgescu, Raab și Crișan. (Gh. 
Briotă, corespondent).

Joi, meci în Giulețtl
Joi, echipa Rapid-Bncureștl va

pare în fața publicului bucureștean, 
susținînd un meci amical în compa
nia echipei Dinamo Obor. Partida 
va înceoe la ora
U.T.A. a învins

cu
Peste 2.500 de 

să asiste la partida amicală care a 
opus la Arad echipei U.T.A. formația 
studenților din Timișoara. Jocul s-a 
desfășurat pe un timp foarte călduros, 
și s-a terminat cu victoria arădeni
lor. Scor final 2—1 (1—0). Au mar
cat Gali, Tîrlea de la arădeni și Lere- 
ter de la timișoreni. (Șt. Weinberger. 
corespondent)

rea-

17.30
Știința Timișoara

2—1
spectatori au ținut

I In urma etapei de ierî

I Industria Linei Timișoara 
și C. S. Oradea 

conduc in clasamente 
categoriei B de polo

prilejul să se 
obstacole cat. Meciurile disputate ieri 

campionatului categoriei B 
apă s-au soldat cu 
zultate:

în cadrul 
de polo pe 

următoarele re-

VLA- 
și D. 
pena- 

1:33,4. 
dresaj

Marcoci 
p.; 2. Ion 
717 p.; 3. 
p. Obsta-

cesta a 
locul 2 
clasat 
Buc.) pe caii Păpurica
timpul de 1:45,6.

Imre Karcsu a avut 
revanșeze în proba de 
mijlocie, cînd cu același cal (Ara
nyos) a cucerit primul loc într-un 
timp excelent: 1:14,4. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat în ordine 
DIMIR FULGER pe Rapsod 
HERING pe Dinar, fără nici o 
lizare, timp 1:27,1 și respectiv

Iată și celelalte rezultate: 
„Sf. Gheorghe" : 1. N.
(C.C.A.) pe Coheilan 723 
Oprea (C.C.A.) pe Suîina 
I. Oprea pe Bolero II 698
cole juniori: LA. Dinescu (T. C. 
Buc.) pe Mircea 0 p. 42,9 sec. 2. 
V. Ghițescu (C.S. Recolta Buc.) pe 
Măgura 0 p. 43,4 sec.; 3. M. Stancu 
(C.T. Buc.) pe Arcuș 0 p. 43,8 sec. 
Obstacole juniori și fete: 1. Ion
Gheorghe (Dinamo Ploești) pe Bar 
0 p. 29,5 sec.; 2. Gh. Călugărițoiu 
(C.S. Recolta) pe Măgura 0 p. 33 
sec.; 3. B. Antonie (Rec. Sibiu) pe 
Mîndra 0 p. 34,6 sec. Obstacole du
rată : 1. Dan Mihăilescu (C.S. Re
colta Buc.) pe Mărgea 46 p.; 2. Gh. 
Ghițuran (C.C.A.) pe Bambus 45 p.: 
3. I. Molnar pe Pîrlog 44 p.

V. KADAR, coresp. regional

SERIA
Voința Oradea — 

podarii’ 3—4 (1—3); 
Muncitoresc Lugoj — 
mișoara 9—0 (5—0); 
șoara

i
Progresul Gos- 
Clubiil Sportiv 
Feroviarul Ti- 
Voința Timi- 

Metalul Cluj 7—6
CLASAMENTUL

(3-4).

4.

1. Industria Lîoei
Timisoara 5 4 0 1i 49:13 8

2. Metalul Cluj 5 3 1 1 24:13 7
3. Voința Tim. 5 3 111 34:36 7

Progresid Gospodării
- 5

5
6
5
ll-A

Buc: Teșt i
C.S.M. Lugoj
Voința Oradea
Feroviarul Tim.

SERIA
T.C.H. Buc. - 

3-3 (1 
pid Cluj 6—3 (3—1); C.F.R. 
C.S. Oradea 0—7 (0—1).

CLASAMENTUL
5
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1
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3
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t
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6
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Voința Tg.

1); Progresul Cluj

1. C.S. Oradea
2. C.F.R. Cluj
3. C.F.R. Arad
4. Voința Tg. Mureș
5. T.C.H. Buc.
6. Progresul Cluj
7. Rapid Cluj

5
5
5
5
5
6
5 O

00 
0 
0
I 
1 
0 
0

1 
1
2
3
5
5

Mureș
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Arad —

54: 7 
31:17
18:14
14:21
16:33
14:34
7:28

10
8
8
5
3
2
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Exemplul lui „Demian baci“
^Urmare din pag. J)

și facem făti sporturile de pe lume. 
Că acum nu mai e ca pe vremea de 
demult, ciad priveam la terenul de 
tenis unde jucau „domnii" și n-aveam 
voie să intrăm. Minerii noștri se în
fundau pe atunci prin cîrciumi să-și 
mai aline amarul. Acum, ai văzut și 
dumneata. Numai ta Lupeni cîte a- 
vem : terenuri de volei și tenis, teren 
de fotbal, poligon de tir, ștrand și un 
club al minerilor unde găsești sală 
de sport, bună pentru volei, baschet, 
box, handbal și alte sporturi, sală de 
tenis de masă, sală de șah. Colecti
vul nostru, unde dau și eu o mină 
de ajutor, cînd mă cheamă tovarășii, 
are secții la 15 sporturi. Dintre mi
nerii noștri, cresc sportivi faini. Uite, 
acum, la Spartachiadă, or ajuns toc
mai in finalele de la București mi
nerul Luca Salvin la trîntă, electri
cianul loan Moroe la greutate ju
niori, topografa lldiko Mărculescu la 
înot și poate or mai fi și alții, dar 
nu pot să-i țin pe toți minte. Am 
și eu doi copii: Niculae și Marioara. 
Băiatul joacă volei, iar fata joacă ta 
dansuri naționale. Și asta se cheamă 
că tot un sport este. Ei, dar ni-am 
cam luat cu vorba și am uitat că 
mă așteaptă tovarășii la colectivul 
sportiv, la ședință. Dacă vrei să scrii 
la ziar ce ți-am spus, apăi să scrii 
că în 40 de ani de minerit nu m-atn 
simțit niciodată mai bine ca acum.

cină partidul ne dă prilei să facem 
sport, să ne bucurăm de viața asta 
nouă l

...Gînd am închis carnetul cn îrț- 
semnări, înțelesesem de ce sportivii 
din Lupeni îmi repetaseră de nu știu 
cîte ori: „fain om îi Demian baci 
al nostru 1“.

M. GODEANU

telefon).ORADEA, 3 (prin 
sala de festivități a Sfatului Popular 
din Oradea au început întrecerile tur
neului final al campionatului republi
can de șah pe echipe, ediția 1958.

In meciurile din prima runda s-au 
înregistrat următoarele rezultate: C.S.U. 
București-Știința Timișoara 3‘/a—2’/2 
(2); Comerț București-Aquila Bucu
rești 3—2 (3): Dinamo București—C.S. 
Oradea 7—0 (1); Constructorul Biic.ti- 
rești-Statistica București 4—1 (3); Pro
gresul Bucuresti-Progresul Cluj 6—0 
(2).

MIRCEA ROXIN
corespondent

Activitatea la volei
și baschet

de baschet pe litoral
— C.C.A. — și pe de altă parte o 
formație tînără, plină de vigoare, în 
care elementele noi introduse au dat 
totală satisfacție. Victoria a revenit 
in cele din urmă echipei dinamovisie 
cu scorul de 78—70 (47—41). Echi
pele au folosit întregul lot de jucători 
aflat pe litoral — DINAMO; Nagy, 
Popovici, Spiridon, Karagheorghe, Ste- 
rescu, Dudescu, Negoiță; C.C.A.: Ne- 
def, Foibert, Fodor, Niculescu, Prtin- 
cu, Nedelea, Dinescu, Pușcașu și 
Testiban.

La disputa dintre. cele două for
mații fruntașe ale baschetului nostru 

au asistat și studentele de la I.C.F., 
componentele echipei de baschet. In 
pauza mecjului. am stat de vorbă cu 
antrenorul echipei, prof. Leon Theodo- 
rescu, de la care am aflat lucruri in
teresante în legătură cu echipa pe 
care o pregătește: „Am început pre
gătirea de tehnică și tactică indiyi- 

....... J ” ia Eforie. Au urmat lecțiile
au demon- de combinații elementare de 2—3 ju- 
i"’'isețea a- cătoare după .care am trecut la tac- 

Am ur- tica colectivă — atacul „om la om“ 
* mărit pe de o parte o echipă tehnică cu specializare pe posturi. Căutăm

Neuitate sînt zilele petrecute pe li
toral de un îndrăgostit al mării! Cli
pele de relaxare fizică alternează cu 
cele de contemplare a frumuseții ne
mărginite a Mării Negre. De toate 
acestea îți dai seama imediat ce ai 
ajuns înir-una din frumoasele locali
tăți de pe matul mării: Vasile Roaită. 
Aici vin să-și petreacă zilele de o- 
dihnă mii de oameni ai muncii, dor
nici să-și reîmprospăteze forțele după 
un an de activitate asiduă. Printre 
cei veniți la mare se numără și suie 
de sportivi de la diferite cluburi și co
lective din țară.

Numeroase au 
jurul terenurilor 
chet din Vasile 
alături de sutele 
dispute sportive 
cale, lipsite de
caracteristică jocurilor de campionat. 
Una din partidele cele mai Inimoase 
a fost oferită de baschetbaliștii de la dtială la 
Dinamo și C.C.A. ca'e < 

strat o dată mai nmH !rn
șnrvrl fifît 7”’|

fost zilele citul in 
de volei și de bas- 
Roaită am urmărit, 
de spectatori, vechi 
de astă dată atni- 
tensiunea nervoasă

să ne adaptăm jocului modern în 
care jucătorii liberi participă la orga
nizarea acțiunii finale".

In zilele care au urmat am fost 
martorii citorva partide susținute de 
studente in compania unor echipe mai 
rutinate ca Olimpia și Progresul 
București. Echipa studentelor de la 
I.C.F. cuprinde pe: Patrița Siști, Con
stanța Dalmen, Virginia Săndulescu, 
Ana Crivăț, Nina Lucia, Anca Rîmni- 
ceanu, Virginia Jujescu, Doina Che- 
laru, Raluca Manolache, Silvia Po
pescu. Stela Dancii, Lucia Popescu, 
Teodora Predescu.

Bineînțeles activitatea baschetbaliș- 
tilor aflafi în concediul de odihnă pe 
litoral nu se rezumă doar la antre
namente și la jocuri amicale. In fie
care seară iau parte la intriniri prie
tenești cu studenții străini, în compa
nia cărora organizează seri literare, 
mici serbări etc. In plus, preocupa
rea pentru continua ridicare a nive
lului politic și cultural ii face pe 
sportivi să-și petreacă un concediu 
plăcut și ulii.

_ V. HOSSU—corespondent

Rezultate din campionatele 
categoriei B

In etapa de ieri a campionatului ca
tegoriei B la volei au fost înregistrate 
următoarele rezultate: Casa Ofițerilor 
Timisoara-Dinamo Oradea 3—2 (15—10; 
12—15: 13—15; 15—7; 15—9), Ste
jarul Rm. Vîlcea-U tilajul Petroșani 3-1 
(15—13; 16—14; 14—16; 15—8), Di
namo Baia Mare-Dinamo Tg. Mures 
3—2 (15—11; 10—15; 14—16; 15—4; 
15—4).

★
Meciurile desfășurate în penultima e- 

tapă a campionatului categor’ i B la 
baschet s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Politehnica Orașul Stalin- 
Torentul Galați 56—69 (24—36); Me
dicina Iasi-Aurul Negru Ploesti 45—48 
(16-18).’
Pregătirile lotului feminin de volei

Susținînd cîteva meciuri de verifi
care la Sibiu, echipa feminină de vo
lei a R.P. Romîne a fost învinsă sîm- 
bătă de echipa masculină Voința Sibiu 
cu 4-1 (16-14; 8—15’ 13—15; 6—15; 
13—15). Duminică dimineața lotul a 
învins echipa masculină Independența 
Sibiu cu 2—0 (la 9 și la 10), iar în 
după amiaza aceleiași zile a cedat din 
nou în fața formației masculine Vo
ința cu scorul de 2—1 (9—15; 15—5; 
12—15).

M. VLĂDOIANU
corespondent |

ansamblul.de


K

pe Dynamovictorie, înfrecîndîmpotriva agresiunii imperialiste 
din Orientul Apropiat

Chemarea Consiliului suprem pentru problemele 
tineretului și sportului din Republica Arabă Unită, 

adresată tineretului din întreaga lume
CAIRO, 3 (Agerpres). —
Consiliul suprem pentru problemele tineretului și sportului din Re

publica Arabă Unită a adresat tineretului din întreaga lume chema
rea de a se uni în lupta împotriva agresiunii imperialiste din Orien
tul Apropiat. Agresiunea străină dezlănțuită în regiunea noastră, se 
spune in chemare, constituie un atac fățiș împotriva independenței 
popoarelor. întregul popor arab se ridică astăzi în apărarea libertă
ții sale, împotriva amestecului imperialiștilor în treburile sale interne.

Chemarea cere tineretului din întreaga lume să-și strîngă și mai 
mult rîndurile în lupta pentru înlăturarea pericolului care planează a- 
supra omenirii și să ceară O.N.U. și guvernelor tuturor țărilor să ia 
măsuri hotărite pentru asigurarea păcii.

Selecționata Be voiei a Capitalei 
a depășit echipa orașului 3stanbul

Iu cele două jocuri voleibaliștii bucureșteni au învins 
cu același scor:

de altă 
Istanbul 
bine, înlăturînd în primul rînd tracul 
care o împiedicase să-și valorifice po
sibilitățile in meciul de sîmbătă. E- 
chipierii turci au luptat cu multă în
suflețire și au realizat, alături de se
lecționata Capitalei, un spectacol fru
mos. întrecerea a fost echilibrată în 
primele două seturi, în care echipa 
romînă a fost mai hotărîtă în acțiu
nile decisive, în special la ultimele 
schimburi de mingi. Scorul partidei: 
3—0 (la 13, 13 și 8) pentru selec
ționata orașului București, care a fo
losit următorii jucători: Derzsi, Băr
buță, Drăgan, Corbeanu, Chezan, 
Ganciti, Fierarii, Păunoiu. Cei mai 
buni: Fierarii, Chezan și Păunoiu.

In cele două întîlniri selecționata 
orașului Istanbul a utilizat următorul 
lot: Tezic, Eraybar, Ufubayan,
Giiventiirt, Gbrdunun, Kurt, Aksakal, 
Sesbren, Guredin, Siirek. S-au < 
dențiaț: Eraybar, Giiventiirt, Kurt 
Aksakal.

Jocurile au fost bine arbitrate 
A. Asmanoff (R. P. Bulgaria).

★
Echipa orașului Istanbul va mai 

juca miercuri la Petroșani cu echipa 
locală Utilajul.

MIRCEA TUDORAN

3-0

Echipa de handbal Dinamo București a oMinuf o frumoa

După un dribling scurt, Ion lonescu 
poartă din săritură, înscriind un nou punct 
jucătorul german Kohler încearcă inu til să-l

ORAȘLL STALIN 3 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
pe terenul Tractorul din localitate în- 
tîlnirile de volei dintre reprezentati
vele masculine ale orașelor București 
și Istanbul, care au constituit o inte
resantă verificare înaintea celei de a 
V-a ediții a campionatelor europene.

In ambele partide, componenții e- 
chipei Capitalei au manifestat o cate
gorică. superioritate și au învins cu 
același scor: 3—0. Voleibaliștii ro- 
mtnt au demonstrat din plin înalta 
valoare a voleiului din țara noastră 
și au făcut o frumoasă propagandă 
pentru această disciplină sportivă în 
rîndul publicului din localitate.

In primul meci, cîștigat cu 15—2, 
15—8, 15—7, selecționata Capitalei
a utilizat o formație alcătuită din ju
cători rutinați, care și-au Jjnpus su- 
pecioritatea tehnică și tactică, învin- 
gînd în mai puțin de 45 de minute. 
Este drept însă că oaspeții nu și-au 
arătat adevărata valoare, deoarece au 
fost stăpîniți de trac și nu au putut 
să riposteze atacurilor permanente 
organizate de echipa Bucureștiului. 
In această partidă selecționata Capi
talei a folosit pe: Roman, Corbeanu, 
Rttsescu, Păunoiu, Mihăilescu, Fiera
rii, dintre care s-au evidențiat Mi
hăilescu, Fierarii și Păunoiu.

A doua mtilnire, disputată dumi
nică, a fost mult mai echilibrată. 
Formația romînă a fost alcătuită dc 
data aceasta din elemente tinere (re
zerve în meciul de sîmbătă), care 
s-au străduit cu succes să arate că 
sînt jucători cu reale perspective. Pe

parte, reprezentativa orașului 
s-a comportat acum mult mai

evi- 
t și

de

Ieri, pe stadionul Dinamo din Ca
pitală, puțini erau spectatorii care, 
în clipa c.îiid arbitrul maghiar K. Csa- 
fo anunța începutul meciului dintre 
echipele masculine de handbal Dinamo 
București și Dynamo Berlin, pronosti
cau că, după 60 de minute de joc, ta
bela de marcaj va indica scorul de 
15—12 în favoarea echipei buctireVene. 
Surprinzătoare, victoria dinamoviștilor 
bucureșteni este însă pe deplin meri
tată, fiind urmarea unei superiorități 
evidente, mai ales în prima repriză.

Prezentînd o echipă nouă, cu multe 
elemente tinere, Dinamo București s-a 
comportat excelent, surprinzînd tehnica 
apărare a formației oaspete, prin varie
tatea și viteza acțiunilor de atac. In- 
cepînd jocul într-im ritm foarte viu 
(spre sfîrșit, lipsită încă de o pregă
tire corespunzătoare, echipa a căzut 
victima acestui „sprint" din primele 
minute) Dinamo București conducea 
în min. 12 cu 6—0! Am asistat în a- 
ceastă perioadă la o reușită demons
trație a dinamoviștilor bucureșteni. 
Apărarea aplica cil succes sistemul 
„zonă", doar 1 sau 2 dintre cei mai 
periculoși atacanți germani fiind măr
eați „om la om", ceea ce a făcut ca 
foarte rar dinamoviștii berlinezi să a- 
jungă in poziție clară de șut la semi
cerc. Pe de altă parte, atacul combina 
rapid, reușind de cîteva ori și blocaje 
de toată frumusețea.

(Dinamo București) aruncă la 
pentru echipa sa. Din spate, 
oprească.

(Foto: I. M1HA1GA)

pauză, Dinamo București aDupă
jucat atent în alac, încercînd să păs
treze cît mai mult mingea și să con
cretizeze fiecare acțiune.

Aplicînd această tactică bncureștenii 
au reușit: 1. să treacă peste un impas,

c'uid apărarea lor fătea față cu 
atacurilor oaspeților și 2. să enei 
adversarul, care a greșit multe ac, 
ratind cîteva bune ocazii de 
Firește că, în aceste condi 

repriza secundă jocul nu 
fost la fel de frumos, 

oaspeții avînd 
înfrîngerii în față, au 

cepul să uite că știu să joace c 
și cum nici bncureștenii nu s-at 
sat mai prejos, jocul a abundat, 
sfîrșit, în durități inutile.

Cele 27 de puncte ale partidei 
fost înscrise de: Sfănesctl (4), 7 
cu (4), Martini (3), Niemesch 
Ivănescu și Zic’ie'i pentru Di 
București și de: Mafz (5), Nau, 
(2). Hirsch (2), Stolfig (2) și 
matin pentru Dvnamo Berlin.

FORMAȚII:
DINAMO BUCUREȘTI: Red! 

liesen, Covaci, Băditlescu, Caniili. 
Eînescm-Stănescu, lonescu, Ivăr 
Zickeli, Martini. Au mai jucat: 
meSch, Tănăsescu, Luscal și Cri 

DYNAMO BERLIN: Astrath - C 
Burau, Hermann, Kosche, Kohler 
fig. Naumann, Matz, Hirsch, M 
vitz. Au mai jucat: Ktilawig și 
bank.

Oaspeții vor juca marți după a 
la Orașul Stalin, unde vor întV 
chipa campioană a țării noastre 
namo Orașul S'ațin.

CALIN ANTONES

în
mai 
mult decât atit, 
peciiva

Intîlnirile finale pentru „Cupa Galea“
Ieri, au început la Vichy ultimele 

întîlniri ale turneului final din ca
drul competiției internaționale de te-

In cadrul meciului atletic R. P. Polonă-S.U.A.

Chromik a stabilit un nou record mondial 
la 3 000 m obstacole

Echipa
iar

R. P. Romînă pe locul
Gh. Șerban pe locul 6 
după prima etapă
(prin telefon). printre care și iugoslavii Vale 

Petrov ici.
Tentativa este susținută de 

cliștii așa că după 30 min. i 
plecare cînd s-au parcurs 21 
(medie orară 42 km.) avansul , 
rifor" este de 1 min. 30 sec. 
începe drumul prost. Plutonul 
rifor se resfiră. Media orară s 
după o oră s-au parcurs doar 3 
In urmărirea „fugarilor" a m; 
mas doar un pluton dc 8 cicli 
care se află și Moiceann. La 
rea prin orașul Cel ie. (după 7: 
de la plecare) se face joncțiitiK 
gărilor cu urmăritorii. Avem d 
primul pluton trei alergători r 
Din acest grup rămîn insă cîți 
cliști (printre ei și D. Munteanu 
din cauza unei defecțiuni este 
gat să schimbe bicicleta), ast 
la sprintul final se prezintă d< 
rutierii: Ordinea sosirii este uri 
rea : 1. Temhuyser (Belgia)
52:34; 2. Bostoen (Belgia); 3 
weg (R. F. Germană); 4. 
(Ing.); 5. Gazda (Pol.); 6. GH. 
BAN; 7. Simons (Belgia); 8. 
viei (lug.); 9. Zirovici (Itig
G. MOICEANU ; ll.Vtikojevk 
toti în același timp cn înving 
...16. A. Șelarii 3 h. 54:22; 
noni 3 h. 55:08; 28. D. 
3 h. 55:09.

Clasament 
11 h. 36:12; 
11 h. 37:42; 
39:30; 4. 
Mt’inchen 
41:09; 6. R. P. Polonă 11 h. 
7. Austria 11 h. 44:08; 8 i 
11 h. 44:31 etc.

Luni se aleargă etapa Mari 
Zagreb (148 km.).

MARI BOR 
Astăzi s-a dat 
a „Turului ciclist al Iugoslaviei". 68 
de alergători din Polonia, Iugoslavia, 
Romînia, R. F. Germană, Belgia. CA 
landa, Elveția și Austria au pornit să 
străbată cei 134 km. care despart 
Ljubljana de Maribor. Etapa a fost 
dinamică și presărată cu numeroase 
faze interesante. Un aport însemnat 
Ia dinamismul cursei l-au adus alergă
torii roniîni care au fost tot timpul 
pe primul plan al întrecerii, dînd 
tonul ta multe din acțiunile cele mai 
importante. De altfel evadarea deci
sivă a fost inițiată de ciclistul romîil 
L). Munteanu. Cicliștii belgieni care 
posedă un remarcabil sprint final au 
cucerit în această etapă primele două 
locuri, astfel că și-au asigurat și con
ducerea în clasamentul pe echipe. 
Doi dintre rutierii roniîni (Gh. Ser
bau și G. Moiceann) se află.în pri
mele 10 tocuri iar reprezentativa R.P. 
Romîne ocupă lin- promițător loc 111.

Deși kilometrajul etapei a fost re
lativ’ scurt (134 km.), participant 
la ediția pe acest an a ..Turului Iu
goslaviei" au fost obligați să depună 
eforturi considerabile pentru a face 
față dificultăților. Numeroasele dea
luri, drumul prost (pe o porțiune de 
40 km., ploaia și vioiul) au inlluențat 
ritmul cursei. Chiar de la plecare 
evadează din pluton doi alergători 
roniîni: D. Munteanu și G. Moiceann. 
Plutonul reacționează prompt și după 
o vînătoare scurtă, de cîțiva kilome
tri, fugarii sînt prinși, in 
în care acțiunea eșuează D. 
plasează un nou atac. Lui 
tură Gh. Serbau și încă 7

5
startul în prima etapă •;.» : i.„—ar

nis pentru tineret „Cupa Gqlea".
După cum se știe, reprezentativa 

țării noastre concurează pentru locul 
3 în clasamentul final, întilnind pu
ternica echipă a Italiei, 
meci de simplu, I. Tiriac 
înfruntat pe cel mai bun 
reprezentativei 
După o luptă 
primele două 
lian a obținut 
6—2.

Finala opune pe deținătoarea tro
feului, reprezentativa Spaniei, jucă
torilor echipei R. F. Germane. Spa
niolii au început favorabil meciul, 
Santana dispunînd de primul jucător 
german Bungert cu 6—3, 7—5, 4—6, 
6—0.

In primul 
a avut de 
jucător a!
Bonfiglio. 

special în
italiene, 

strînsă, în 
seturi, tenismanul ita- 
victoria cu 7—5, 7—5,

27.
Mu

in.; disc: Brown (S.U.A.)VARȘOVIA 3 
Cea de a doua zi 
R. P. Polona. — 
noi performante dc valoare.

In primul rînd trebuie remarcat re
cordul mondial stabilit de atletul po
lonez Jerszy Chromik care s-a clasat 
primul în cursa de 3.000 m. obsta
cole cu timpul 8:32,0 (v.r. Roznoy
R. P.U. 8:35,6 — 1956). Sub vechiul 
record a sosit și al doilea clasat, 
Kriszkowiak (R. P. Pol.) 8:33,6.

In multe alte preae au fost stabi
lite recorduri naționale. Furnizînd ceai 
mai mare surpriză a zilei, polonezul 
Makomaski l-a învins pe campionul! 
olimpie Courtney (S.U.A.) în cursa 
de 800 m. Timpul învingătorului — 
1:46,7 (rec. polonez). Courtney a so-< 
sit la o zecime de secundă. Ca sări
tura cu prăjina, polonezul Wazny a| 
stabilit un nou record at țării sale, 
cu performanța 4,53 m. Pe primul foci 
s-a clasat însă Morris (S.U.A.) cu 
4.58 m. La lungime femei, atleta a-’ 
mericană White a sărit 6,16 m. (rec.,
S. U.A.). Cea mai bună performanță'
ă anului la 400 m.g. a fost stabilită | 
de Gfenn Davis (S.U.A4 cu timpul 
49,8 sec. (

lată învingătorii celorlalte probe: 
200 tn.: Davis (S.U.A.) 21,2 sec.J 
10.000 ta.: Ozog (Pol.) 29,27,6; înăl
țate : Dumas (S.U.A.) 2,11 m.; diiic: 3 Haltjerg (N. Zcel.) și Lincoln (Aiis- 
Babka (S.U.A.) 54,15 ni.; grenfo'e- ' Falia) — 4:06,5. In schimb, un re- 
OUrien (S.U.A.) 18,75 m.; 4 x 400 y cord mondial a fost obținut de ater- 
ul: S.U.A 3:05,8; 200 m. femei: Da-fgătoarea engleză Ifeathcock fa 440 y. 
niels (SUA) 23,9 sec.; 800 ta.: Nowa-} (403,34 m.) cu timpul 55.6 sec.. Alte 
kowska (P.) 2:13,2; suliță: Sikvcrowna’ rezultate : 100 y. Ăgo-stini (Can.) și

(prin telefon). — 
â întilnirii atletice 
S.U.A. a prilejuit

(Pol.) 51,19 
48,63 m.

Punctajul 
line indică 
prezentativei 
femei a reieșit superioritatea atlete
lor reprezentativei R. P. Polone, care 
au învins cu 54—52. Scorul general 
al întîlnirii a fost 167—151 pentru e- 
chipa S.U.A.

total al 
115—97

S.U.A.

probelor mascu- 
în favoarea re
in schimb, la

pe echipe : 1.
2. R. P. F. Iii(v

3. R. P. ROMÎNĂ 
Serbia 11 h. 40:19

(R. F. Germană)

momentul 
Munteanu 
i se ală- 
alergători

OE PESTE HOTARE
iTirriew In cadrut campio 
ATLETISM natelor studențești de

atletism ale U.R.S.S., 
care se desfășoară la Kiev, Nina 
Otkalenko a alergat 800 m. în 2:05,8 
stabilind cel mai bun rezultat mon
dial al anului pe aceasta distanță.

(Agerpres)
— Atleții și atletele care au concurat 

recent la Jocurile britanice s-au în
trecut din nou în cadrul unui con
curs internațional, pe pista stadionu
lui White City din Londra. Așteptată 
cu interes, proba de 1 milă a decep
ționat prin nepsrticiparca recordma- 
imlui mondial Elliot (Australia), ca 
și prin rezultatul modest realizat 
de primii doi clasați (același limp)

Scgal (Ang.) 9,8 sec. ; 220 y. Segal 
(Aug.) 21,4 sec.; 440 y. Spence (Afr. 
de sud) 47,1 sec. ; 3 mile (4828 m.) 
Thomas (Austr.) 13:20,6; 4x110 y. (f) 
Anglia 45,9 sec. ; 4X440 y. Sel. bri
tanică 3:09,4 ; 100 y. femei Young 
(Aug.) 10,8 sec.

— Concurînd la Glasgow, alergă
torul sud-african Pottgieter a realizat 
50.3 s'-c. pe 440 y.

La Leningrad s-a 
desfășurat întîlriirea 
internațională de ci

clism pe pistă dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și R. P. Ungară. Cicliștii 

au obținut victoria în 4 
oaspeții au cîștigat celelalte

CICLISM

sovietici 
probe iar 
3.

— Ultima etapă a competiției pro
fesioniste de șosea „Tour de. l’Ouest", 
desfășurata în Franța, a revenit ci
clistului italian De Filippis, care a 
parcurs cei 243 km. dintre Brest și 
St. Brieitc în Gh 31 min. 30 sec. In 
clasamentul general victoria a re-

venit ola'd 'zului Skodeleer.
In cadrltl camP'°- 

rUluAL natului unional s-au 
disputat ieri la Mos- 

două întîlniri: Spartak — Tor- 
3—2, Dinamo — Aripile ~ 
Kuibîșev 3—0.

ser 1:01,7;
1:14.9

RUCBI

100 m. spate femei

cova 
pedo 
tetor

— Echipa de fotbal Rapid Viena 
și-a început turneul în R. P. iluiga 
ria jucînd la Sofia cu echipa Lewski. 
Intîlnirea s-a terminat cu un rezul
tat de egalitate : 1 — 1. (Agerpres).

*n ca,Ful unui con- 
n/lLfEnE curs desfășurat la 

Alnla Ala, halterofi
lul sovietic Ulianov a stabilit un nou 
record mondial la categoria pană, 
stilul împins: 110 kg.

U1TATM? ,a campionatele
NAIAJIE Franței au participat 

ca invitați o serie de 
înotători australieni : 200 <n. bras
Gathercole 2:41,1; 409 m. liber Kon
rads 4:25,9; 100 m. spale Monckton 
1:02,7; 100 m. liber femei Dawn Fra-

■Sovie-

Intr-un nou 
din cadrul tu 
pe care-1 într 

Franței în Africa i 
echipa Spri

selecționata
Port Elizabeth 

a dispus de oaspeți cu 9—5
Finala zonei 

pcr.e a Cupei 
desfășurată Is 
Italiei, care a 

scorul fihal de

la 
B

TENIS

Iar», a revenit 
de Anglia cu
Italienii au cîștigat dublul, < 
luptă extrem de strînsă: Piei 
Sirota — Davies, Knight 6—I! 
6—4, 4—6, 9—7. Tot gazdelo 
revenit și ultimele două mec- 
simplu: Pielrangeli — Knigh 
6—3, 6—4, 6—1; Sirola — 
6—3, 6—2, 6—2. Echipa Ital 
mează să întîlnească acum pe 
S.U.A. pentru desemnarea vi 
adversar al Australiei, dețin 
trofeului
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