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Tot mai multe succese în muncă
și pe terenurile de sport

ca pe întreg cu-

Un frumos succes al handbalului nos<

Echipele de juniori și junioare ale R. P. Romii 
au inlrecut reprezentativele R. P. Poloi

a echipei noastre 
poloneză. Niemesch

La Rm. Vîlcea, 
prinsul patriei, se face simțită apro
pierea zilei de 23 August. Panourile 
de onoare și graficele de producție 
din întreprinderi vorbesc despre rea
lizările pe care oamenii muncii din 
acest oraș le obțin în cinstea marii 
noastre sărbători. Printre fruntașii în
trecerii socialiste se numără și mulți 
sportivi.

...lată-ne la fabrica de încălțămin
te „11 Iunie". Am stat de vorbă cu 
jucătoarele echipei de handbal cîștigă- 
toare a fazei regionale a Spartachiadei 
de vară. Cine sînt aceste jucătoare? Cen
trul atacant al echipei este Pilofteia 

dintre cele mai harnice 
la confeeționatul rame- 
atiludinea sa față de 
întreaga ei comportare, 
la „11 Iunie" au pri-

Barbu, una 
lucrătoare de 
lor. Pentru 
muncă, pentru 
comuniștii de
mit-o în raidurile caiididaților de par
tid. O altă componentă a echipei de 
handbal este Ecaterina Nicula, de la 
croit fețe. Ea depășește cu regularitate 
planul de producție. Alături de aceste 
două sportive, Lucrețta Matei, Elena 
'Ionescu și toate celelalte handbaliste 
de la „I I Iunie" se străduiesc să ob
țină noi succese în ciusrea zilei de 23

August. Exemplul lor este urmat și de 
alți tineri sportivi.

Despre Constantin Voinea, muncitor 
la ștanțe și jucător în echipa de fot
bal a colectivului sportiv, maistrul 
său, tovarășul Constantin Cocean, ne 
spunea: „Voinea este un element de 
nădejde al secției noastre. El își în
deplinește cu regularitate angajamen
tele și dă numai produse de calitate. 
Muncitorii îl prețuiesc pentru aceste 
rezultate și îl apreciază și ca pe unul 
din cei mai talentați fotbaliști ai fa
bricii. Are doar 18 ani, aici a făcut 
școala profesională, aici a intrai în 
producție. A crescut sub ochii noștri, 
și vom avea grijă să meargă și de 
acum înainte pe același drum al mun
cii și modestiei". In aceeași secție cu 
Voinea lucrează și alți fotbaliști. Doi 
dintre ei, stoperul Ioan Georgescu și 
portarul Hugo Verdoni, s-au chemat 
la întrecere în cinstea lui 23 August. 
Obiectivele: realizarea de economii 
îndeplinirea Ia vreme a sarcinilor 
plăti.

Prin succesele lor în producție și 
sport, tinerii de la „11 Iunie" 
grijii părintești a
vernului care le asigură 
fericită.

Sportivii din Rm. Vîlcea 
marea sărbătoare națională

lui nostru și printr-o participare en
tuziastă la acțiunile festive organizate 
de consiliul raional U.C.F.S. Dintre 
aceste acțiuni amintim: crosul „Să în- 
tîmpinăm 23 August" (care va avea 
loc la 17 august), întrecerile pentru 
titlul de „cel mai bun sportiv" (la 
înot, ciclism și triatlon-atletisin), 
„Săptămîna celor mai frumoase rea
lizări în producție ale membrilor 

“ (11—17 august). Activiștii 
an- 
de 

ra
ia

Acțiunea ofensivă 
surprins apărarea

la poartă înscriind un nou gol.

s-a desfășurat 
este nemarcat

în mare viteză și 
la semicerc si trag

Joto 1. M1HAICA

Și
de

întreceri
• Sportivii din regiunea Stalin par

ticipă în aceste zile la numeroase în
treceri organizate in cinstea zilei de 
23 August. In centrul atenției sc află 
competiția de natație dotată cu „Cupa 
regiunii Stalin" care se desfășoară 
în două etape : prima, pînă la 12 au
gust (în orașe și raioane) iar a doua, 
finala, la Orașul Stalin, în zilele de 
16 și 17 august.
• Intre 7 și 20 august colectivul 

sportiv Voința-Orașul Stalin organi
zează o serie de întreceri lă atletism,

îi> 
răspund 

partidului și gu- 
o tinerețe

întîmpină 
a poporu-

sportive
volei și natație. La aceste competiții 
s-au înscris peste 200 de tineri și ti
nere, reprezentind 10 cooperative. 
Concursul este dotat cu „Cupa 23 
August".

• Colectivul sportiv „Poligrafia" 
din Orașul Stalin organizează între 
7 și 14 august un concurs de șah cu 
care ocazie va selecționa și echipa 
colectivului. Aceasta urmează să în- 
tîlnească tot în cadrul manifestărilor 
organizate în cinstea zilei de 23 Au
gust, echipa colectivului Voința. Ca
rol Gruia, coresp.

Fruntași

U.C.F.S.
sportivi și-au luat de asemenea 
gajamentul 
membri ai 
ionul Rm.
14.000.

să sporească numărul
U.C.F.S. din oraștd și
Vîlcea de la 10.000

Intîlnirea de handbal dintre junio
rii romîni și cei polonezi a revenit 
echipei noastre care a fost superioa
ră mai ales din punct de vedere al 
pregătirii fizice. Juniorii noștri au fost 
mai buni în special în repriza a doua 
și au obținut o frumoasă victorie in
ternațională cu scorul de 14—10 
(6—7), confirmînd astfel rezultatul 
obținut anul trecut în Polonia.

Jocul a fost foarte frumos, dina
mic, oferind spectatorilor faze specta
culoase. Meritul principal revine echi
pei noastre și îndeosebi atacului care 
a construit acțiuni rapide bazate pe 
contraatac, majoritatea terminate cu 
șuturi puternice și goluri spectaculoa
se, mult aplaudate de spectatori.

meciul a fost echilibr
20 apărarea echipei oi

La început 
Dar din mm. 
pete, care a jucat foarte agresiv (< 
la om) — uneori cu o notă de du 
tate — n-a mai reușit să stiivileas 
acțiunile construite de atacanții in 
tri și în 3—4 minute scorul a devei 
6—3 după ce mult timp rămăsese 
gal: 3—3.

In ultimele 5 minute ale primei î 
prize apărarea noastră, obosită și 1 
sită de aportul unor jucători îna 
n-a mai putut face față tacticii juc 
torilor polonezi, care se rezumau în 
ataca în 5 oameni în timp ce al 6-1 
venea din urmă și trăgea de la d

(Gontinaare în pag. 4)

Numeroase competiții sportive desfășurate 
cu prilejul sărbătoririi „Zilei minerului"

nostru muncitor a sărbătorit ieri „Ziua minerului". In numeroase 
țară au avut loc serbări și manifestări cu prilejul cărora oa- 
și-au arătat dragostea și prețuirea pentru bravii mineri ai pa- 
important în programul sărbătoririi „Zilei minerului" l-au ocu-

Poporul 
localități din 
menii muncii 
triei. Un loc 
pat competițiile sportive. Iată citeva din relatările primite de la corespon
denții noștri în legătură cu aceste competiții.

Pe echipe, gazdele au trebuit să se 
încline în fața echipelor oaspe care 
au ocupat 
R.A.M. 2341 
p.d.; 3 .reg. ^.„j F.„. ...

la individual (100 mixte), cel mai bun 
s-a dovedit 
care a realizat 418 p.d.

PETROȘANI

47 de trăgători din Valea Jiului, O- 
rașul Stalin și Cțaiova au participat 
la „Cupa Minerul" la tir. S-au dispu
tat două probe: armă sport 3x20 focuri 
(pe echipe și individual) și armă li
beră 60 focuri culcat (individual). Iată 
rezultatele : Armă sport 3x20. Pe echi
pe : 1. Selecționata Orașului Stalin 
2466 p.; 2. Știința Craiova 2449 p.; 3. 
Utilajul Petroșani 2162 p. Individual 
băieți: P. Zinculescu (Șt. Craiova) 534 
p.; fete : Wilma Torsza (Orașul Stalin) 
474 p. Armă liberă 60 focuri. Băieți: 
P. Păzdîrcă (Utilajul Petroșani) 578 
p.; fete: Maria Ulopețchi (Utilajul Pe
troșani) 559 p.

Și amatorii de popice au avut pri
lejul să asiste la o interesantă între
cere, dotată tot cu „Cupa Minerul".

în muncă în

Utemistul Marin Gheorghe, croitor ma
nual la între prinderea Kiroo din Capitală, este 
fruntaș in producție. Pe terenul de sport, ju- 
cind in țckipa de fotbal, el apără cu cinste 
culorile colectivului.

primele trei locuri: 1. 
p. d.; 2. reg. Stalin 2291 
Cluj 2260 p.d. In schimb,

Savin Trif din Petroșani,

LUPENI

„Cupa Minerul" și-au disputat-o aici 
echipele feminine de popice ale regi
unilor Stalin și Cluj și echipa Minerul 
Lupeni. Clasament: 1 reg. Stalii 
P.d.;

111
2. Minerul I.upeni; 3. reg.

BAIA MARE

In 
sport

1879
Cluj

centrul atenției amatorilor de 
din acest oraș s-a situat întîl-

cinstea măreței

Ajustând Vereș Gheorghe din secția va
goane a uzinelor Grioila Roșie, este un bun 
exemplu de hărnicie In producția. De aceeași 
stimă se bucură și In secția de box. unde 
activează cu succes..

Tinărul Adrian Paluga este un apreciat 
bobinator in întreprinderea Element Ciot tiv aid 
din Capitală, tn aceiași timp el este și un 
bun făcător de handbal al colectivului sportiv.

de fotbal dintre Minerul Ba 
și Știința Timișoara. Rezultați 

(1 — 1) a fost realizat de Dorșai

ni rea 
Mare
2—2 . , ________ t_.
schi și Papp, respectiv Gîrleanu și 
Constantin. Raport de cornerc: 8 
(2—0) pentru Minerul. Au jucat eci 
pele:

Minerul: Fejies (Gebner)—Gorge 
I, Pop, Mălăeru — Felier, Vlad—Si 
lyok (Papp), Ilorja (Niculescu, I, 
nescu), Victor Moldovan, Mircea Sa 
Dorșanschi (Rusii).

Știința : Enăchescu (Boroș) — C< 
dreanu, Brînzei, Florescu — Cojerc. 
nu, Tănase (Neacșu II) — Gîrleani 
Zaharia, l.ercter, Mazăre, Mițaru (Io 
Constantin).

La lupte, echipa orașului Baia Mar 
a repurtat două victorii frumoase î 
fața echipelor orașelor Oradea și Cil' 
ambele cu același scor: 12—4, cuce 
rind trofeul pus în joc. La box: Cili

(Continuare în pag. 2)

sărbători

Candidata de partid Smaranda Tomescti 
este o scaUeră de bază în secția „Mecanică H~‘ 
a itzinetor ! Mai Ptoeșii șl totodată o bui’ăj 
gimnasta.



npotriva cheltuielilor ce ridică costul
construcțiilor sportive

item în plin sezon de construcții, 
conducerea partidului, in toate 

oile patriei noastre, se înfăpiuieș-
i vast program de construcții de 
nțe și clădiri social-culturale. 
mârind îndeplinirea acestui im- 
nt program organele puterii lo
de stal se preocupă îndeaproape 

inbunătăți.ea muncii in construc- 
In această direcție ele veghează 
itenție și simț de răspundere ca 
;e realizeze toate obiectivele in- 
e in planul de construcții, ca oa- 
lor muncii să li se dea locuințe 
clădiri de interes social și cidtu- 
ieftine, de bună calitate și intr-un 
en cît mai scurt.
■ntru desfășurarea optimă ă acti-
ii de cultură fizică și sport în 
noastră s-au deschis numeroase

iere pentru construirea de baze 
live. Manifcstînd o grijă atentă în 

ce privește reducerea prețului de 
al construcțiilor, pentru calitatea 

iora, in regiunile Hunedoara, Sta- 
s-au obținut o serie de rezultate

ebuie să arătăm însă, că în unele 
mi ca Bacău, Craiova, Oradea 
sfaturile populare și consiliile 

F.S. se preocupă insuficient de 
avegherea lucrărilor ce le execută 
ite șantiere, nu urmăresc îndea- 
pe reducerea cheltuielilor pentru 
fracțiile sportive. Ba mai mult, 
a o vreme, unele organe U.C.F.S. 
ictiviști sportivi acceptă în mod

nejustificat propuneri privind înfru
musețarea bazelor sportive cu diferi
te lucrări de artă costisitoare, care în 
momentul de față nu ne sînt de un 
real folos. Așa de pildă — de curînd 
— un colectiv de artiști plastici, cu 
buna știință a organelor U.C.F.S. din 
Oradea au început lucrări privind 
realizarea unui ansamblu de reliefuri 
în ceramică smălțuită (!) pentru ba
zinul de înot din localitate. Alți sculp
tori orădeni pregătesc și ei o serie de 
lucrări artistice pentru această bază 
sportivă. Sculptorul C. Lucaci a și 
terminat statuia „înotătorul", care va 
fi așezată în apropierea bazinului de 
înot.

Folosesc aceste lucrări costisitoare 
de artă? Desigur că nu. Așa s-au 
cheltuit peste 600.000 lei pentru execu
tarea a o serie de statui și basorelie
furi la baza sportivă din Bacău, care 
azi zac deteriorate, iar unele basore
liefuri montate pe stîlpi improvizați 
vor trebui date jos, și stîlpii respec
tivi dărîmați. Alte cheltuieli, alte fon
duri bănești pierdute în zadar.

Consiliile U.C.F.S. regionale, condu
cerile cluburilor și colectivelor spor
tive trebuie să manifeste mai multă 
atenție în direcția reducerii costului 
construcțiilor sportive. Nu ne este per
mis să efectuăm cheltuieli pe lucrări 
care în momentul de față nu ne ser
vesc. Avem mai întîi ișevoie de locuințe 
și clădiri cil caracter social și cultural 
(cluburi, cantine, creșe, etc.) și mai

puțin de ornamente, grupuri statuare, 
basoreliefuri, colonade și cotonițe. Ele 

au rostul lor atunci cînd e vorba 
clădiri sau construcții deosebite și 
de un bazin de înot ctim este cel 
la Oradea, sau un stadion ca cel 
la Bacău. Noi nu sîntem împotriva

O reușita întrecere de notație pentru copii

ACTUALITĂȚI PU8ILISTICE
curta vacanță pugilistică se apro-. 
de sfîrșit. După zilele de odihnă 

ecute pe litoral sau la munte, 
>rii fruntași s-au reîntors la lo- 
le lor de muncă, reluîndu-și și 
enamentele vremelnic întrerupte. 
Ic de box din nou sînt animate, 
nul antrenamentelor devine tot 

susținut. Moțiyul nu-i greu de 
■it: peste puțină vreme vor avea 
întreceri pugilistice de primă im- 
anță I Despre ele am aflat amă- 
tc la Federația Romînă de Box.

de 
in-

ANDREI FARKAȘ
cum este neîndoios că amatorii 

< așteaptă aceste vești cu un 
es deosebit, să le înfățișăm :
1 Trei dintre cei mai buni boxeri 
i irii — Mircea Dobrescu, Gheorghe 
grea și Vasile Mariuțan — se pre- 
tcsc sub îndrumarea antrenorului 
î Popa în vederea unui marc tur
ti internațional ce va avea loc chiar 
ia aceasta (24 august) la Belgrad.

onosnori

La acest turneu au fost invitați și 
alți pugiliști din țările cotate pe pri
mul plan al boxului amator european. 
Cei trei boxeri romîni se antrenează 
de zor și sînt dornici să .reprezinte 
eu succes culorile patriei în această 
dificilă întrecere sportivă.

• Tot luna aceasta, o redutabilă se
lecționată a orașului Krakovia (R. P. 
Polonă) va susține două întîlniri în 
țara noastră — la Craiova și Tr. 
Severin. Boxerii polonezi vor întoarce 
astfel vizita ce le-a fost făcută tiu 
de mult de pugiliștii craioveni. Antre
norul Ion Mihăilescu, stabilit de mai 
multe luni la Craiova unde se ocupă 
de pregătirea pugiliștilor dinamoviști, 
supraveghează antrenamentele boxeri
lor care vor fi opuși formației oas
pete. Printre aceștia se numără fostul 
campion al țării C. lordache,
Godeanu, Petre Deca, losif 

Ion Ferentzi etc.
e Echipa de box Motor-Karl 

Stadt (R. D. Germană) va 
peste puține zile în țara 
Boxerii germani vor 
21 august, reprezentativa 
Ploești, în rîndurile căreia vor boxa, 
printre alții, Toma Ilie, Pau! Pavel, 
Constantin Kiss, Pavel Enache, A. 
Cristea, Alex. Ghiță. Intilnirca va 
avea loc la Ploești.

e Calendarul pugilistic internațio
nal cuprinde, .de asemenea, întîlnirea 
revanșă dintre reprezentativele R. P. 
Rornîne și R. P. F. Iugoslavia. Ea 
va avea loc la 27 septembrie la Bucu
rești. In aceeași zi, la Belgrad, se 
vor întrece selecționatele de juniori 
ale celor două țări.

® La începutul lunii septembrie, 
lotul boxerilor de la Voința va pleca 
într-un turneu (de două meciuri) în 
R. P. Polonă, unde va întîlni echipa 
Start — reprezentativa boxerilor din 
cooperația meșteșugărească din țara 
prietenă. Din lotul boxerilor de la 
Voința nu vor face parte 
Ambruș și Gheorghe Nicolae, 
s-au făcut vinovați de abateri 
plinare.

o Este probabilă evoluția în 
tală a selecționatei de tineret a 
blicii Arabe Unite. Ea ar 
întîlnească selecționata de tineret

își 
de 
nu 
de 
de
unor lucrări de artă plastică ci îm
potriva unor cheltuieli inutile de 
care ne putem lipsi, sau amîna. 
Deocamdată, bazele noastre sportive 
— în imensa lor majoritate construite 
în anii regimului democrat-popular — 
pot satisface orice pretenții pri' Hd 
desfășurarea competițiilor și manifes
tațiilor sportive mai ales dacă le vom 
îngriji cum se cuvine, dacă vom ve
ghea și apăra să nu se deterioreze 
înainte de vreme.

In direcția construcțiilor, este bine 
să mobilizăm masele de tineri sportivi 
la construirea voluntară de baze spor
tive cu materiale din resurse locale. 
Putem amenaja terenuri de volei, bas
chet, tenis de cîmp și de fotbal, fo
losind zgură, nisip și chiar lemnul 
de la cofrajele diferitelor construcții 
(care deseori este distrus în mod ne
justificat), scutindu-se astfel impor
tante fonduri bănești.

Să nu ne sfiim și să cerem întot
deauna sprijinul organizațiilor de par
tid, sindicale și U.T.M., atunci cînd 
constatăm că se fac cheltuieli inutile 
ce nu servesc pentru moment con
strucțiile sportive, ce nu se încadrează 
în efortul pe care-1 depune partidul 
și guvernul pentru a ne asigura nouă, 
tuturor, construcții de locuit sau cu 
caracter social-cultural ieftine, bune șu 
cit mai multe.

Ieri la ștrandul ,.Dante Gherman", 
aproape 200 de copii s-au întrecut în 
cadrul finalei pe țară a „Cupei Scîn- 
teii Pionierului". Au fost înregistrate 
următoarele rezultate tehnice:

25 m. liber băieți : 1. Z. Savadosch 
(Tg. Mureș) 17,5; 2. Gh. Kesselstein 
(Timișoara) 3. I. Zaha (Oradea). 25 
m. bras fete: 1. Maria Klosz (Tg. 
Mureș) 22,8; 2. Maria Itirciuc (Buc.) 
3. Cristina Șerbănescu (Ploești). 25 
m. bras băieți : 1. P. Magyar (Timi
șoara) 21,7; 2. Gh. Negrescu (Buc.) 
3. E. Kassitn (Constanța). 25. m. 
liber fete: 1. Veronica Tersig (Timi
șoara) 22,2; 2. Mirela Serbacek (Buc.) 
3. Suzana Kardoș (Oradea). 50 m. 
liber băieți: 1. V. Neagu (Ploești)

35,4. 2. M. Vedeș (Galați). 3. P. Szo- ■! 
ke (‘Timișoara). 50 m. bras fete: L 
Hedwiga Stopf (Timișoara) 47,6. 2. 
Marilena Șerbănescu (Ploești). 3. Ana 
Maria Adamschi (Oradea). 50 m. 
bras băieți : 1. St. Gyorgy (Tg. Mureș) 
43,6; 2. Roderich Koch (Timișoara) 3. 
Gh. Albert (Cluj); 50 m. liber fete: 
1. Mariana Toth (Timișoara). 48,5 2. 
Adriana Vergeanu (Ploești) 3. Florica 
Hiju (Oradea). 4x50 m. liber băieți: 
1. Oraș București 2:33,2; 2. Timișoara 
3. R.A.M. 4x50 m. liber fete: 1. Ti
mișoara 3:36,5; 2. R.A.M. 3. Oraș 
București. CLASAMENTUL GENE
RAL: 1. Timișoara 65 pct. 2. Regiu
nea Autonomă Maghiară 50 pct. 3. 
Oraș București 47 pct.

V. GRADINARU

Tinerii canotori din Galați au avut o frumoasă comportare cu prilejul 
acestor campionate. Iată-i pe clșligătorM probei de canoe dublu 1000 

lacob Pâvfenco și Petrică Brăilașu (Dunăreană) pregătindu-se de start

Matei
Olarii,

Marx- 
evolua 

noastră, 
întîlni, la 

orașului

Ludovic
care 

disci-

Așa arată un buletin Pronosport cu 
rezultate exacte la concursul nr. 

! (etapa din 10 august 1958).

ll. Tatran Preșov 
rno
III Dynamo Zilina — Spartak 

ugrad
IV Spartak Trnava — Banik 

ava
V Dukla Pardubice — Jednota 

ce
VI Oroszlanyi Banyasz — Vaci

I Dukla Praga — Slovan Bratislava
1

Ruda Hvezda
1 

Sta- 
X 

Os- 
X 

Ko.
1

SE.
1

VII Szekesfehervari V,asas — Petofi
udapesta 1
VIII Flore Budapesta — V.K.S.E. 1
IX Delbudai Spartakus —■ Kobanyai

1 
1 

X 
2 

au fost depuse

ombik
X Pereces ■— llatvan
XI Miscolci M.T.E. Bukkalja
XII Egyctcrics — Kecskemet 
La acist concurs ;

proximativ 328.000 variante.

Capi- 
Repu- 

urma să 
a 

țării noastre, la începutul lunii sep
tembrie. Dată fiind valoarea deosebită 
a boxerilor din Republica Arabă Uni
tă, pregătirile în vederea acestei îri- 
tîlniri au început de pe acum. Printre, 
cei susceptibili a fi selecționați în 
reprezenta tiv a noastră se numără : 

Puiu Nicolae, " ~
halic, Andrei 
Mircea Balaș, 
etc. Notăm că 
fi selecționați 
23 de ani.

® O altă competiție importantă — 
de astă dată pe plan intern — va 
fi campionatul de box pe echipe. 
Spre deosebire de anii irecuți, în noua 
ediție a acestui campionat, prevăzută 
să înceapă la 20 septembrie, va par
ticipa un număr mult sporit de echipe 
care — după toate probabilitățile — 
vor fi împărțite în două sau mai 
multe grupe. La sfîrșit. va avea lor 
un turneu al cîștigătorilor fiecărei 
grupe. Acesta va avea menirea de a 
desemna echipa campioană a tării 
pe anul 1958.

Ion Turcu, Iosif Mi- 
Farkaș, Arcadie Nagy, 
Ștefan Balaș, D. Burlaș 
în echipa de tineret pot 
boxeri pînă la vîrsta de

Herăstrău s-au desfășurat 
duminică dimineața între-

1. 
A.

Pe lacul 
sîrnbătă șl 
cerile campionatelor de caiac-canoe 
pentru juniori. Competiția s-a bucurat 
de un frumos succes datorită atît 
participării numeroase cît și valorii 
arătate de cei aproape 200 de partici- 
panți. Cu acest prilej s-a putut cons
tata o remarcabilă creștere a număru
lui practicanților acestor discipline 
sportive, la startul probelor aliniin- 
du-se. concurenți din 22 cluburi și co
lective sportive. Iată primii clasați în 
cele 12 probe ale campionatelor care 
au oferit și unele surprize : 

’MASCULIN. Caiac 2 5000 ni.:
Progresul București (V. Sterea,
Tănase) 24:10,2; 2. Voința Galați (N. 
Marinescu, V. Azizoaic) 25:22,6;
Gloria C.F.R. Galați (M. Brandabur,
1. Oprea) 25:33,6. Caiac 1 5000 m.: 1. 
Ion Sandu (Dunăreană Galați) 36:38,5;
2. G. Siroki (Voința Tg. Mureș) 
36:41,0; 3. G. Livescu (Dinamo Buc.) 
37:19,0. Canoe 2 5000 m.: 1. Voința 
Galați (A. Ivănescu, I. Dunaf) 32:06,2; 
2. Dinamo Buc. (V. Gâzi, D. Mocanu) 
39:43,6. Canoe 1 5000 m.: 1. St. Po- 
cora (FI. roșie Ttdcea) 41:10,5. Caiac 
1 500: 1. I. Keitsch (Clubul sportiv 
școlar Timișoara) 2:12,5; 2. A. Tarța 
(Dinamo Buc.) 2:14,7; 3. 1. Ctementis 
(Voința Tg. Mureș) 2:15,8. Caiac 2 
500 m.: 1. Voința Arad (N. Hațegan, 
E. Popa) 2:05,7; 2. Dun-ărea Brăila 
(T. Eremia, C. loan) 2:06,5; 3. Vic-

3.

toria M.I.B.C. (Cincalău, Argintaru) 2:20,1; 3. Lemnarul Tg. Mureș 2:20,3. 
2:09,7. Cande 1 1'000 m.: 1. L. Viși- După cum se poate vedea, cele 12 
neanu (Dinamo Buc.) 4:31,5; 2. C. titluri de campioni au fost împărțite 
Farkaș (U.T. Arad) 4:45,5; 3. C. Bolea 
(Dunăreană Galați) 4:50,5. Canoe 2 
1000 m.: 1. Dunăreană Galați (lacob 
Pavlenco, Petrică Brăilașu) 4:32,2, 2. 
Dinamo Buc. (T. Răsădeanu, D. Alili- 
taru) 4:36,0; 3. Voința Galați (I. Cos- 
tandache, P. Teoharie) 4:37,6. Caiac 
4 1000 m.: 1. Dinamo Buc. (M. An- 
dreescu, I. Moldoveanu, M. Mânu, N. 
Taloescu) 3:18,0; 2. U.T. Arad 3:19,6;
3. Victoria Arad 3:20,1. FEMININ: 
Caiac 1 500 m.: M. Szekely (Voința 
Tg. Mureș) 2:30,3; 2. D. Rațiu (Dina
mo Buc.) 2:32,4; 3. S. Popa (Ancora 
Galați) 2:33,4. Caiac 2 500 m.: 1. Du
năreană Galați (G. Dermenghir, M. 
Pavel) 2:24,4; 2. Dinamo Buc. (E. 
Niculescu, P. Vasilescu) 2:29,2; 3. Vic
toria Arad (M. Gheorghiceanu, M. O- 
roianu) 2:34,4. Caiac 4 500 m.: 1. 
Dinamo Buc. 2:15,4; 2. U.T. Arad

clu- 
alc 
din 
ca-

fapt care arată răspîndirea 
ce mai largă a caiacului și 
Pe primul loc s-au situat și în 
an reprezentanții clubului Di- 
București, care au cîștigat trei 

clasîndu-se în același timp în

între juniorii a nu mai puțin 8 
buri și colective din șase orașe 
țării, 
ce în 
noei.
acest 
na mo 
probe,
apropierea echipajelor învingătoare în 
alte curse. Dinamo București a acu
mulat astfel 50 puncte. O comportare 
foarte bună au avut-o și tinerii ca- 
noiști și caiaciști gălățeni (în special 
cei ai colectivului Dunăreană Galați) 
care obținînd tot trei titluri I, s-au 
clasat pe locul 2 cu 27 puncte. Locul 
3 este ocupat de reprezentanții proas
pătului club sportiv școlar din Timi
șoara (19 puncte). Urmează U.T. A- 
rad 18 p., Voința Galați și Voința Tg. 
Mureș cîte 16 p. etc.

CARNET turistic
Deosebit de numeroase sînt acțiu

nile care se organizează în aceste 
săptămîni în cinstea zilei de 23 Au
gust de către birourile de turism și 
excursii și secțiile de turism din în
treprinderi.

Astfel, vor avea loc aproape 15 con
cursuri de orientare turistică, printre 
care cel mai important se va desfășu-

Numeroase competiții sportive desfășurate
cu prilejui sărbătoririi

(Urmare din pagina I)

Baia Mare — Electrica Satu
15—3. La volei, „Cupa Minerul"

mistui 
Mare 
a fost câștigată de echipeie Stăruința 
Baia Mare la fete, și Minerul Baia 
Mare la băieți. La Baia Sprie, echipa 
locală de fqtbal Minerul a terminat 
la egalitate, 0—0, cu Gloria Bistrița.

BRAD

Echipa de fotbal Aurul Brad a jucat 
la Gura Barza cu Dinamo Craiova. 
După un joc echilibrat dar confuz, 
craiovenii au cîștigat cu 2—1 (0—1). 

xln deschidere, selecționata de pitici a

„Zilei Minerului”
întrecut echipa dinorașului Brad a î 1

Gura Barza cu 5—0 (I—0).
Cu sprijinul sindicatului miner Bar

za s-a desfășurat și o interesantă gală 
i remar- 

și Lu
de box, în cadrul căreia s-au 
cat Șerban, Zlăgneanu, Stoica 
cacescu de la Aurul Brad.

ȘORECANS

60 <le gimnaști și gimnaste 
Cluj, printre care I bol
„ . ‘le la

Metalul Cluj, printre care Jbolya Pa- 
lack.os, Gisela , Murkos, Mihai Gollner, 
Andrei Baliz, Alexandru Stanciu, s-au 
deplasat la minerii din Șorecani, în 
fața cărora au susținut o demonstrație 
mult aplaudată.

ra între Predeal și Muntele Roșu, în 
organizarea Biroului de Turism și 
Excursii Ploești, în colaborare cu con
siliul sindical local și A.V.S.A.P. Alte 
concursuri: la Izvorul Muntelui (or
ganizat de B.T.E. Piatra Neamț) și 
cel din jurul cabanei Deia de lîngă 
Cîinpulung Moldovenesc. La Băile 
Herculane, B.T.E. Timișoara pune la 

_ptmct un concurs de gradul III Ase- 
I menea concursuri se vor mai desfă- 
I șura la Păltiniș-Sibiu, Gușterița (par- 
! ticipă 20 echipe) și Oradea. Foarte 
, interesantă se anunță întrecerea care 

va avea loc la Orașul Stalin, pentru 
cîștigarea cupei „23 August".

De asemenea, la Vîrful Rarău va 
avea loc o întîlnire în stea a turiști
lor și alpiniștilor plecați din cinci col
țuri ale regiunii.

Excursioniștii din numeroase părți 
ale țării vor vizita muzeul istoric de 
la Doftana: 450 turiști de la Sibiu, 
alți 400 de la Arad etc.

Amatorii de drumeție 
Ploești, București, Cluj 
orașe ale țării și-au dat 
Valea Prahovei, unde vor 
la cîteva sărbători câmpenești. Acestd 
acțiuni vor li completate de excursiile 
organizate de timișoreni pe Bega și la 
Muntele Mic, și cu' excursia de 10 zile 
de la Cheile Turzii și Bătșoara, la 
care vor participa turiști din Cluj.

din Arad, 
și din alte 
întâlnire p«i 
lua parte



Numeroase partide de verificare
laintea începerii campionatului de fotbal
JGRESUL BUCUREȘTI — CON-
CȚ1A BUCUREȘTI 4—1 (2—1)

I.ulți spectatori au luat ieri dimi- 
ță drumul spre stadionul Progre- 
din str. Staicovici în speranța că 
asista la o partidă frumoasă. Se 

Ineau echipele Progresul din cate
na A și Confecția București, din 
■goria C.
pectatorii au continuat să vină la 
n și după începerea partidei. Sîn- 

convinși că mulți. dintre ei ei^j- 
u că formația îmbrăcată în frico

și chiloți albaștri (adică aceea 
i dădea tonul în această întrecere) 

Progresul București. In fond, se 
:lau pentru că cei în albastru — 
: conduceau cu 1—0 erau de la 
ifecția !
ucînd cu însuflețire aceștia au avut 
iativa în primele 45 minute, în 
) ce jucătorii de ' ~
cial înaintașii) 
zii de gol.
>acă apărarea

la Progresul (în 
au greșit multe

Progresului (mai 
. în alcătuirea Dobrescu, Cojocaru, 
re) s-a prezentat mulțumitor (deși 
rimit un gol), atacul echipei (atît 
inte cît și după pauză) s-a orientat 
schimb slab în teren, înghesuind 
11 pe tripletă, atrăgînd în acest joc 
cele două extreme (în special pe 
gore Mihai). Este adevărat că îna- 
irea Progresului a fost lipsită de 
rtul lui Mateianu și Oaida (ambii 
sponibili). Cei doi mijlocași — 
cea și Știrbei — s-au achitat cu 
: de misiunea lor, fiind prezenți 

în apărare cît și la înaintare cu 
icroase pase utilizabile, care însă 
t fost concretizate.
ti marcat : Smărăndescu (min. 8), 
gore Mihai (min. 22 și 83), Dinu- 
u (min. 75)^ pentru Progresul și 
nu (min. 1) pentru Confecția.
ROGRESUL a folosit următorii 

>ri: Opanschi (Birtașu) — Do- 
,cu (Nedelcu ), Cojocaru (Miu), 
ire — Ciocea, Știrbei — Isac, Smă- 
descu (D. Munteanu), Dinulescu 
nciu), A. Munteanu (Dinulescu), 
gore Mihai. (M. T.).

1 ROLUL PLOEȘTI — DINAMO
BUCUREȘTI 1—2 (0—0)

'este 10.000 spectatori au asistat la 
artidă disputată în limitele sporti
vi, și care s-a soldat cu victoria 
itată a oaspeților. Înaintarea pio
nilor deși a avut mai multe ocazii 
e (în special prin Ozon, Zaharia, 
>one și Voica) s-a pripit în fața 
.ii și a tras defectuos.
'intre dinamoviști trebuie să re- 
■căm în primul rînd pe Vasile An- 
1 care a tras cel mai mult la poar- 
și pe Surii.
'unctele au fost marcate de Biikos- 
(min. 57), Dumitrescu (min. 77) 

tru Dinamo, și Ozon, dintro lovi- 
i liberă de la 16 m. (min. 62) pen- 
'".’Irolul.

. POLI I. : Roman — Pahonțu, 
inescu, Topșa — Fronea. Neacșu 
Neacșu II) — Zaharia (Bofescu), 
arcea (Marin Marcel), Voica, 
>n, Babone.
INAMO BUCUREȘTI: Uțu (Cos- 

1 — Moarcăș (Popa), Motroc (Pa
li), Szdke (Szakacs II) — Al. 

ile (Rădulescu), Nunweiller —■ V. 
țfrel, Szakacs I 
kdssy), Koszegy (Dumitrescu), Se- 
îescu (Suru). (I. lordache-coresp.)

4RU1NTA SATU MARE — C. S.
ORADEA 2—4 (0—2)

(Nicușor), Ene

irădenii s-au prezentat mai bine 
i la punct decît echipa locală și au 
ins pe merit prin golurile marcate 
Boroș (min. 1, 54, 81) și Ferenczi 
it. 44), respectiv Molnar (min. 56 
»).

S. ORADEA a întrebuințat urmă- 
ea formație: Sugar — Băcuț I, 

iKELI, Horvath — Kecskely, Cuc 
empanski) — Kutasy (Harsany), 
euczi, Boroș, BODO, Bîscă. (M. 
nitrașcu — coresp.).

\CARA MORENI — DINAMO 
OBOR 5—1 (4—0)

000 de spectatori au admirat un 
foarte frumos. Golurile au fost

N PARTEA FEDERAȚIEI ROMINE DE $AH
C O M U

■e aduce la cunoștință secțiilor de 
ale colectivelor și cluburilor spor-

1 că transferările sportivilor în dis- 
lina șah, se vor efectua în perioada 
septembrie — 15 octombrie a. c., 

iform normelor de transferare în 
oare.
oale cererile de transferare înso- 

de actele legale pentru categoria 
candidat de maestru și maestru, 

marcate de Unguroiu (min. 2, 15,37), 
Badea, (min. 32), Brîndușescu (min. 
65) respectiv Moldovan (min. 86).

FLACARA : Leich (Berdeli) — Nica 
(Bulacu), Guian (Băleanu), MIHAES- 
CU — PATRU, Dumitriu — Ștefănes- 
cu (Morcovescu), BADEA (Fălcutes- 
cu), Tocan, UNGUROIU (BRINDU- 
ȘESCU), Ene (Constantinescu).

DINAMO OBOR : Mocanu — Ivan, 
Florea (Nacu), Dănciulescu — GUI
ȚA, Mormocea — Moldovan, MURE- 

.4, Munteanul (Progresul) a fost mai iute dec it ConstantinescLi și Ivan 
(ambii de la Confecția ) și a șutat la poartă. In spate, Știrbei, care urmă
rește faza. Fază din meciul Progresul

SAN, D. Nicolae, M. 
'GE MARIN. (Paul

TEXTILA BUHUSI
BACĂU 3—5

Bucur 
Petca,

Apostol, GEOR- 
Andrei-coresp.).
— DINAMO 
(1-4)

Joc frumos în special în prima re
priză. Dinamoviștii au încercat diverse 
formule de atac și apărare pentru a 
definitiva «Tiipa. Au marcat: Țîrcov- 
nicu, Nițulescu, Asan, Eftimie, 
lip pentru Dinamo, Dumitran 
colae (2) pentru Textila.

DINAMO a folosit echipa: 
(Faur) — Giosanu (Cirnaru), 
FI. Anghel — ȚIRCOVNiCU (Vătafu) 
Ujvari (Bibere)— Filip (Ciripoi), MI
HAI, —" '
(Gram).
POIANA

și Fi- 
și Ni-

ASAN, Eftimie, Nițulescu 
(V. Mihăilă — coresp.).

CÎMPINA — ȘTIINTA 
CLUJ 0—6 (0—1)
a fost la discreția echipeiMeciul

clujene care a jucat foarte bine. Pe
tru Emil, Moldovan și Suciți au mar
cat fiecare de cîte două ori.

ȘTIINTA: Nicoară — Roman, Ne
delcu, Georgescu — Mureșan, Crișan 
— Ivansuc, Munteanu, Suciu, Petru 
Emil, Moldovan. Au mai jucat Marcu, 
Szilagy, Dragomir. (Gh. Briotă— 
coresp.).

PROGRESUL SIBIU — C.C.A. 
0-4 (0-2)

Un joc de bună factură tehnică, în 
care oaspeții au făcut o reușită de
monstrație.’ Rezultatul oglindește just 
raportul de forțe de pe teren. Au mar
cat Tătarii (3) și Cacoveanu. Au ju
cat formațiile : PROGRESUL: Eremia- 
Ene, Bratu, Ioniță-Toderici, Geamănu 
(Protopopescu, Barac)-Szanto (Proto- 
popescu), Popescu, Dragoman, Strău- 
lescu, Băilă (Belașcu); C.C.A.: Toma- 
Zavoda II, Czepoiski, Ivănescu-Jenei, 
Bone-Cacoveanu, Constantin, Alexan- 
drescu, Zavoda I, Tătarii (M. Vlădo- 
ianu și C. Pitarii, corespondenți).

PREGĂTIRILE ECHIPEI U.T.A.
Joi, la Arad, formația de categoria 

A U.T.A., a întîlnit în meci de veri
ficare echipa C.F.R. din localitate pe. 
care a întrecut-o cu 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost marcat de Soher în min. 
80. U.T.A. a utilizat de fapt, două 
formații : în rep. I: Coman-Szucs, Bă
cuț II, Sereș-Kapaș, Kozka-Jurcă, Meț- 
kas, Țîrlea, Gali, Boitoș; în rep. a ll-a: 
Gavrilovici-Sereș, Băcuț II, Farmati- 
Kapaș, Serfozo-Igna, Tăuceanu, Soher, 
Petschovschi, Mețkas. (Șt. Weinberger, 
corespondent).

ALTE REZULTATE: C.S. Muncito-' 
resc Studențesc Iași —• Unirea Iași 
4—0 (3—0); Poiana Cîmpina — Ind.

N I C A T
se vor depune la Federația Romînă de 
Șah.

Pentru celelalte categorii, cererile 
de transferare vor fi rezolvate de co
misiile raionale și orășenești.

Se precizează că în lipsa deslegării 
din partea colectivului de la care se 
transferă, sportivul va cere deslega- 
rea din oficiu de la Comitetul raional 
(orășenesc) U.C.F.S. respectiv pe care 
o va atașa la cererea de transferare.

5—2 (0—0) ju- 
Cîmpina — Di- 

jucat sîni-

Sîrmei Cîmpia Turzii 
cat vineri ; Rafinăria 
namo Obor 3—0 (2—0) 
bată; C.F.R. Timișoara — C.FJR. A- 
rad 1—I (0—0); Cărpați Sinaia — 
Dinamo Obor 5—2 (3—1); Indepen
dența Sibiu — Industria Sîrmei Gîm- 
pia Turzii 4—3 (3—1); Unirea Foc
șani — Rapid București 0—1 (0—0); 
C.S.M. Reșița — U.T. Arad 1—1 
(1 — 1); Știința Craiova — Drubeta Tr. 
Severin 3—1 (2—0).

București — Confecția București 4—1
(Foto T. ROIBU)

-pe echipe-învingători in cursa ciciistă
JJ Cupa UCECOM JJ

Ieri Ia prînz, o dată cu desfășurarea 
etapei a IV-a, a luat sfîrșit ctffsa ci- 
clistă de fond „Cupa UCECOM".

Deși majoritatea participanților erau 
alergători tineri, totuși media orară a 
cursei a fost destul de bună: 37,540 
km. De remarcat frumoasa comportare 
a alergătorilor de la Voința, care au 
dominat, de la un capăt la altul cursa, 
adjudecîndu-și victoria atît în clasa
mentul individual (prin Ion Braharu) 
cît și în cel pe echipe. S-au mai evi
dențiat Silviu Dnță (locul 4), Victor 
Cohanciuc, (locul 5) și Florea Cucu 
(locul 6).

ETAPA A III-A GALAȚI—BUZĂU...

...s-a desfășurat pe o căldură aproa
pe insuportabilă. La doi kilometri de 
la plecare, pe dealul Cătușa, evadează 
din pluton V. Cohanciuc, M. Voinea,
I. Braharu, Florea Cucu, S. Duță, Gk. 
[straie, V. Ionescu, A. Simion și I. 
Cosma. După 60 km. de la plecare, 
ei au un avans de 3 minute față de 
pluton. Pînă la Buzău avansul va 
crește la 12 minute.' Victoria în etapă 
a revenit lui V. Cohanciuc (Voința 
Buc.), cu timpul de 3h36:55 urmat în 
ordine de M. Voinea, I. Braharu, S. 
Duță și C lstrate.

★

In ultima etapă, Buzău—Ploești— 
București, deținătorul tricoului galben, 
I Bfaharu, bine secondat de colegii 
săi de echipă, a anihilat toate încer
cările de evadare inițiate de adversari. 
Faptul acesta a făcut ca la București 
plutonul să ajungă compact. N. Matei 
(Constructorul) a trecut primul linia 
de sosire, cu timpul de 3050:30 urmat

eficiențe în Jesf.
Cîteva sute de spectatori au fost 

ieri dimineață martorii ultimei reuniuni 
din cadrul campionatului orășenesc 
de ciclism pe pistă. Premergătoare fi
nalei, această competiție —• desfășu
rată de-a lungul unei săptămîni — 
trebuia să însemne o ultimă verifi
care a pistarzilor care vor evolua în 
finala campionatului național. Este 

curios însă faptul că, deși alergătorii 
și colectivele sportive reclamă — și 
pe bună dreptate — un program com- 
petițional bogat, atunci cînd li se 
oferă o asemenea ocazie ei nu profită 
de ea, ba mai mult o tratează cu o 
totală indiferență.

Iată cam ce li s-a oferit spectatori
lor, care și-au plătit la fiecare reu
niune biletul, în speranța că vor asista 
pe velodromul Dinamo la “ 
Și interesantele reuniuni 
care erau obișnuiți:

— concursuri lipsite de

alergătorii

de unele 
posibilita-

dinamicele 
cicliste cu

— concursuri lipsite de interes și, 
firește, spectacole de slabă calitate;

— un mozaic neplăcut de culori da
torită faptului că alergătorii din a-

Tinerii din regiunile Iași, Bacău 
și Suceava se pregătesc pentru

CUPA MOLDOVE!
La 17 august, tinerii sportivi de la 

sate din regiunile lași, Suceava și 
Bacău vor lua startul în „Cupa Mol
dovei". Interesul stîrnit de această 
competiție în rîndurile tinerilor din 
satele Aloldovei capătă pe zi ce trece 
o amploare tot mai mare. Posibilitatea 
de a se întrece într-o mare competiție 
sportivă a determinat un mare nu
măr de colective sportive sătești să ia 
încă de pe acum o seamă de măsuri 
menite să asigure succesul deplin al 
întrecerilor și, firește, o masivă parti
cipare a tineretului moldovean.

Din Bacău am primit vestea că or
ganizarea „Cupei Moldovei" a fost 
primită cil entuziasm de către tinerii 
săteni. Regulamentul competiției a fost 
multiplicat și difuzat în toate raioa
nele regiunii, iar de aci, mai departe, 
în sate și comune. Pentru a stimula 
participarea tineretului, Consiliile ra
ionale U.C.F.S. Roman, Bacău și 
Tg. Ocna vor acorda sportivilor care 
obțin cele mai bune rezultate, nume
roase premii, în afara celor provenite 
din fondul central. Știrile sosite la re
dacție ne vestesc că, în comunele Bi- 
caziil Ardelean, Bărgăoan (raionul 
Piatra Neamț), Răcăciuni (raionul 
Bacău) etc., tinerii se antrenează cu 
deosebită atenție pentru a se prezenta 
cît mai bine pregătiți la prima etapă 
a competiției. Pentru a se obține

I straie, C.

Clasament

la 6 sec. de I. Hora, C. 
Slobozeanu, A. Simion și restul plu
tonului de 34 alergători.
general individual: 1. I. BRAHARU 
(VOINȚA BUC.) 144110:30; 2. V. lo- 
nescu (Voința Ploești); 3. M. Voinea 
(Dinamo Buc.) același timp cu învin
gătorul; 4. S. Dută (Școala sp. de ti
neret U.C.F.S.) 14hl2:34; 5. V. Co
hanciuc (Voința Buc.) 14hl2:44. Cla
sament general pe echipe: 1. VO
INȚA BUC. 42h34:52; 2. Voința Plo
ești 42h53:58 ; 3. Școala sportivă de 
tineret U.C.F.S. 42h55:30; 4. Dinamo 
42h58:8; 5. Victoria 43hl3:22. 

Un nou grup de alergători trece linia de sosire
(Foto T. ROIBU)

romestășurarea reuniunilor pe velocl
celași colectiv s-au prezentat echipați 
în tricouri diferite (exemplu 
de la C.C.A.) ;

— dezinteres total față 
probe (deși Dinamo r^pa 
tea să alcătuiască în | . „ia de urmă
rire o formație redutabilă — cu Șt. 
Lemîndroiu și Petre Tache — ș-a 
prezentat totuși în cursă cu o formație 
ocazională) ;

— absența unui număr considerabil 
de cicliști (în afară de alergătorii de 
la C.C.A., Dinamo și 3—4 cicliști de 
la alte colective n-a mai participat 
nici un alt pisiard) ;

— neasigurarea asistenței medicale 
(la reuniunea de ieri, n-a lost prezent 
pe velodrom nici un medic).

Pentru toate aceste deficiențe care 
au prejudiciat valoarea întrecerilor, 
comisia orășenească de ciclîsiSl are 
datoria să tragă la răspundere colec
tivele sportive respective. Este inad
misibil ca la o competiție Ia care 
participă alergătorii care îsi vor dis
puta peste o săptămînă titlurile de

succesul dorit, este necesar însă ca în 
regiunea Bacău să se intensifice acți
unea de popularizare a acestei compe
tiții, acțiune care, deocamdată nu se 
desfășoară în cele mai bune condi- 
țiuni.

Experiența căpătată cu prilejul Fes
tivalului sportiv sătesc de la Rădăuți 
a dat posibilitate activiștilor sportivi 
din regiunea Suceava (regiune cu ex
periență în domeniul activității spor
tive de masă) să ia măsuri eficiente 
pentru a asigura succesul „Cupei Mol
dovei". In prezent, în toate satele din 
regiune se organizează „Festivalul 
sportiv al satelor", cu faze pe comu
ne, intercomune și pe raion. Competi
ția se va încheia la 23 August, tinerii 
sportivi vor înc.cpe apoi întrecerile din 
cadrul Cupei Moldovei. Pentru aceas
ta, tinerii suceveni își amenajează a- 
cum terenuri sportive și încep să se 
pregătească din punct de vedere teh
nic pentru participarea la competiție.

La Iași, plenara Consiliului regio
nal al U.C.F.S. a hotărît ca întrece
rile „Cupei Moldovei" să stea în a- 
ceastă perioadă în centrul atenției or
ganelor sportive din regiune. După 
prelucrarea regulamentului cu toți 
președinții colectivelor sportive să
tești, s-a trecut la activitatea practică. 
S-au confecționat afișe pentru popu
larizarea competiției și o seamă de 
activiști sportivi au venit în mijlocul 
tinerilor țărani din raioanele complet 
cooperativizate (ca de pildă Murgeni) 
pentru a sprijini pregătirile acestora. 
Ca și în regiunea Suceava, în regiu
nea Iași tinerii sportivi de la sate se 
vor întrece mai întîi în cadrul unui 
„Festival al tineretului" cu etape pe 
comune și raioane. Se cuvine a fi re
marcat faptul că în multe comune or
ganizațiile U.T.M. sprijină colectivele 
sportive pentru mobilizarea tineretului 
la întreceri. O seamă de colective 
sportive sătești, printre care cele din 
comunele Erbiceni, Focuri (Tg. Fru
mos), Grajduri, Vlădeni, Andrieșeni 
(Iași) Ruginoasa, Lespezi (Pașcani), 
Zorleni, Bogdănești (Bîrlad), Tuțcani, 
Fălciu (Murgeni), Tîrziu (Huși) Tibă- 
nești (Negrești) — privesc cu multă 
seriozitate Cupa Moldovei. Acum zeci 
și sute de tineri din aceste comune 
sînt gata să ia startul în prima etapă 
a competiției.

campioni ai țării, să se petreacă astfel 
de lucruri. In afară de forma bună a 
viteziștilor Petre Tache și C. Voicu, 
a afluxului îmbucurător de fondiști 
în probele de velodrom (în special de 
la C.C.A.) și a dorinței de a realiza 
performanțe de nivel superior mani
festată de cîțiva cicliști, printre care 
și maestrul sportului Ion loniță, în 
rest n-am putut remarca nimic deo
sebit. Sperăm că pînă la campionatele 
republicane aceste serioase lipsuri vor 
fi eliminate și reuniunile de velodrom 
vor prezenta din nou concursuri fru
moase care Să se bucure de aprecie
rea spectatorilor.

Rezultatele tehnice în orobele de 
semifond. Juniori (30 ture) : 1. D. Ro
tarii (C.C.A.) 37 p. ; 2. E. Sima (Di
namo) 35 p.; 3. T. Ohanesian (C.C.A.) 
34 p.; seniori: (75 ture) 1. V. Do- 
brescu (C.C.A.) 32 p. un tur avans,
2. 1. Constantinescu (Progresul) 24 
p. un tur avans, 3. C. Florcscu 
(C.C.A.) 24 p. un tur avans.

II. NAUM



Partide echilibrate în etapa de ieri]
a campionatului republican 
de te

Scorurile strînse caracterizează eta- 
jpa desfășurată sîmbătă și duminică în 
campionatul republican de tenis pe e- 
chipe. Singura excepție o constituie re
zultatul de la Cluj, unde 
București a întrecut la un 
cludent: 10—5, pe Știința 
toria bucureștenilor putea 
categorică dacă ar fi beneficiat și de 
aportul Evei Stăncescti. Dintre rezul
tatele parțiale ale acestei întîlniii sînt 
ele reținut victoria lui Serester asupra 
lui Zacopceanu, după un meci epui
zant de peste 4 ore (6—4, 3— 6, 9— 
11, 6—4, 6—4), și victoriile lui Slap- 
ciu în fața lui Laur (6—0, G—3, 6—0) 
și Ghidrai (6—0, 4—6, 6—4, 6—4). 
Cu prilejul acestui meci s-au inaugu
rat cele 4 terenuri noi ale Științei 
Cluj.

lot la Cluj s-a desfășurat partida 
dintre Rapid și C.C.A. încheiată cu 
un rezultat care (chiar ținînd seama 
de absența din formația bucureșteană 
a campionului țării Gh. Vizirii), este 
surprinzător de echilibrat: 8—7 pentru 
C.C.A. De remarcat că doar ultimul 
meci, cel de dublu bărbați, a botărît 
de partea cui va înclina victoria 
(Cobzuc, Năstase — Sopa, B. ia 4—6, 
6—1, 6—3, 6—3). In stabilirea rezul
tatului final un rol important J-au 
avut partidele feminine, unde repre
zentantele C.C.A. au obținut un 
gur punct din cele 6 posibile.

La Petroșani, Jiul a cedat în 
lut Dinamo București cu 6—9. 
peții au realizat 1 
meciurile feminine și de dublu, în 
schimb, comportările slabe ale lui 
Bardan, (care a pierdut de 2 ori la 
Juhasz cu 3—6, 5—7, 1—6 și la Mi
hai Sorin cu 2—6, 6—0, 2—6, 1—6) 
și Rakosi (învins de Vasilescu cu

Progresul 
scor con- 

Chij. Vic- 
fi și mai

sin-

fața
Oas-

toate punctele îri

A luat sfirșit
Ljubljana 10 (prin telefon). Sîmbătă 

« luat sfirșit la Ljubljana ediți- pe 
acest an a „Turului ciclist al Iugosla
viei" la care au participat alergători 
cuuoscuți din mai multe țări ale Eu
ropei. Victoria în clasamenlul general 
individual a fost obținută de rutierul 
iugoslav Valcici. El a produs niarea 
surpriză a cursei, reușind ca în numai 
12 km de urcuș (etapa a 7-a, la mun
tele Vrîșici, diferență de nivel 1611 
m) să refacă diferența care îl sepa
ra de lider și să preia astfel mult rîv-

Campionatzle mondiale 
de parașutism au luat sfirșit 

cu victoria absolută 
a sportivilor sovietici

BRATISLAVA 10 (prin telefon). Azi 
'(N. R. ieri) au luat slîrșit la Bra
tislava campionatele mondiale de pa
rașutism sportiv. Un' public numeros 
a ținut să urmărească ultimele pro
be ale marii competiții și, totodată, 
să admire măiestria aviatorilor spor
tivi cehoslovaci, care au făcut demon
strații începînd cu clasa aeromodele și 
terminînd cu avioane cu reacție. Cea 
de a IV-a ediție a campionatelor mon
diale de parașutism a scos în evi
dență, excelenta pregătire a sportivi
lor sovietici. Atît în clasamentul pe 
țări cît și în clasamentul general in
dividual masculin și feminin, parașu- 
tiștii sovietici se află pe primele 
locuri, fapt care demonstrează înalta 
lor- j 'ăiestrie în tehnica virajelor și 
!n pilotarea parașutelor în apropiere 
de sol.

Tinerele noastre reprezentante ['.lena 
'Băcăuana, Elisabeta Popescu și Elisa- 
beta Kiss au avut în general com
portări bune. In special Elena Bă
căoanu s-a impus prin tehnica irepro
șabilă a virP'elor, cucerind — d>:pă 
cum s-a anunțat — titlul mondial în 
proba de salt de la 2500 m.

lată acum clasamentul individual ab
solut: BAIE l’l: X.Ostrovschi (U.R.S.S.); 
2. Egltcica (Cehoslovacia): 3. Mladen 
(Iugoslavia). FETE: 1 Preachina 
(U.R.S.S.); 2. Irancek (Polonia): 3. 
Vetccva. (Bulgaria). Reprezentantele 
noastre s-au clasat pe locurile.. 7. 
Ehsabeta Popescu: 9. ElisaMa Kiss: 
13. Elena Băcăoartu.

Primele 3 locuri pe țări an lost o- 
cupate de: I. U.R.S.S, 2- R Ceho
slovacă 3. R. P. Bulgaria la băieți. 
1. t/.R.S.S. 2. R. P Polonă 3. R P. 
Bulgaria la fele.

N. PALADE

ni s pe echipe
1—6, 2—6, 2—61!) au privat echipa 
bucureșteană de o victorie mai clară.

Două din întîlnirile acestei etape nu 
au fost încă terminate.

La Arad, Steagul Roșu Orașul 
Stalin conduce cu 7—6 în f-ața echi
pei locale U.T.A. Racoviță și Tiriac de 
la Steagul Roșu au cîștigat toate 
punctele în fața lui Grunwald și Pi- 
roș. Arădanii au compensat însă prin 
victoriile obținute de jucătorii lor nr, 
3 și 4, Albert și Saiti, la Baciu și 
Turușanco. Oaspeții conduc în ambele , 
partide întrerupte: Brenner — Glat 
8—6, 2—2, și Brenner, Tiriac — 
Glat, Grunwald 5—3.

La București, din cauza ploii de 
sîmbătă după-amiază, 6 din cele 15 
meciuri ale întîlnirii T.C.H. — Știința 
au fost amînate pe astăzi după-amiază 
la ora 16, pe terenul Centrului de an
trenament. In prezent scorul este *de 
5—4 pentru T.C.H. Dintre meciurile 
jucate ieri cel mai interesant a fost 
cel de dublu-bărbați, în care Dancea, 
Georgescu (Știința) au dispus de 
Schmidt, T. Bădin (T.C.H.) cu 6—1, 
1—6, 2—6, 6—4, 6—4. De notat că 
în ultimele două seturi învinșii au 
condus de fiecare dată cu 4—1 dar, 
preocupați mai mult de discuț’le dintre 
ei decît de joc, au pierdut în cele 
din urmă.

Trăgătorii rommi 
au plecat Ia Moscova

Ieri dimineață a părăsit Capitala 
plecînd la Moscova lotul de tir al 
R. P. Romîne care va participa la 
campionatele mondiale.

„Turul ciclist
nitul „tricou galben". Pe echipe locul 
I a fost ocupat de selecționata R.P.F. 
Iugoslavia. Cicliștii romîni au ocupat 
locul II pe echipe. Dintre alergătorii 
noștri, Gh. Șerban a realizat cea mai 
bună performanță clasînău-se pe locul 
VIII.

Sîmbătă s-au desfășurat ultimele 
două etape. In cursul dimineții cicliștii 
au parcurs 109 km. pe rufa Nova 
Gorica — Vrîșici. Pe prima parte a 
cursei plutonul rulează liniștit, pre- 
gătindu-se pentru urcușul muntelui 
Vrîșici. Aici atacă energic iugoslavul 
Valcici (aflat pe locul 13 în clasa
mentul general după 6 etape). El urcă 
uimitor de bine ajungînd primul în 
vîrf unde primește bonificație de 2 
min. prevăzută de regulamentul cursei. 
In urma sa la 3 min. se află olande
zul Hoogens, iar la 9 min. grupul 
masiv de alergători. Urmează o cobo- 
rîre vertiginoasă. Valcici trece primul 
linia de sosire fiind cronometrat cu

S*au încheiat întrecerile 
campionatelor republicane 

de natatîe rezervate juniorsloi

Meciul atletic internațional dintre 
echipele feminine ale orașelor Co
penhaga și 
cu victoria 
69,5:36,5 p. 
loc în toate
trecerilor. Rezultatele le vom pu
blica în numărul nostru de mîine.

București s-a încheiat 
atletelor noastre cu 
Ele au cucerit primul 
cele 10 probe ale în-

Echipa Dinamo București 
virtuală campioană de șah 

a țării
ORADEA 10 (prin telefon). — îna

intea ultimei runde a campionatului 
republican de șah, echipa Dinamo 
București este virtuală cîștigătoare a 
titlului, avînd un avans de 7 puncte 
asupra următoarelor clasate. Dinamo- 
viștii au întrecut în runda a Vll-a pe 
Progresul București cu 4*/2—3'/2 și 
cu același scor au învins pe 
sul Cluj în runda următoare.

Iată clasamentul înaintea 
runde: Dinamo București 48
greșul București și Constructorul 41 
p., Știința Timișoara 4O‘/2 p., C.S.U. 
București 32 p., Comerț 27’/2 p., Sta
tistica 26 p., Progresul Cluj și Acvila 
23’/a p., O. S. Oradea 17 p.

Progre-

ultimei
p., Pro-

MIRCEA ROXIN
corespondent

al Iugoslaviei”
timpul de 3h.28:32. Pe locul 8 sosește 
Gh. Șerban. Timp: 31137:34.

De la Vrîșici cicliștii au plecat la 
Kranjska Gora, tinde li s-a dat startul 
în ultima etapă (a 8-a). Cei 87 km, ai 
etapei Kranjska Gora — Ljubljana nu 
au mai adus modificări în clasamen
tul general.

Iată clasamentele generale. Indivi
dual : 1. Valcici (R.P.F. Iugoslavia) 
28h55:03; 2. Hoogens (Olanda) la 7 
sec; 3. Zirovnic (R.P.F. Iugoslavia) 
la 1:24;... 8. Gh. Șerban la 5:43; 10. 
G. Moiceanu la 10:10; 12. L. Zanoni 
la 14:08; 26. D. Munteanu la 32:11; 
32. A. Șelaru la 41:45.

Echipe: 1. R. P. F. Iugoslavia 86h. 
49:13; 2. R. P. ROMÎNĂ la 25:57; 3. 
Belgia la 30:22 ; 4. R. P. Polonă la 
30:39; 5. Olanda la 55:49; urmează 
apoi echipele Odres (un club din Lju
bljana), Munchen, Serbia I, Croația și 
Elveția. Cicliștii romîni se reîntorc în 
Capitală miercuri cu avionul.

CLUJ 10 (prin telefon). Sîmbătă și 
duminică, la bazinul „Victor Babeș“ 
din localitate au continuat probele de 
natație din cadrul finalelor campio
natelor republicane rezervate juniori
lor. întrecerile, disputate de astă dată 
pe un timp frumos, au fost urmărite 
de 3000 de spectatori, care au aplau
dat evoluția tinerilor înotători. Iată 
rezultatele tehnice: ZIUA A II-A: 
100 m. liber juniori cat. I : 1. Em. 
Voicu (Prog. Buc.) 4:54,5; 2. C. Mo- 
canu (Rapid Buc.) 5:05,6; 3. L. Daroczi 
(C.F.R. Cluj) 5:10,2; 100 tn. flu
ture juniori cat. a Il-a: 1. K- Szabo 
(Voința Cluj) 1:20,3; 2. N. Burduja 
(Energia Buc.) 1:27,3; 3. N. Szabo 
(C.F.R. Cluj) 1:28,2; 200 m. bras ju
nioare cat. a ll-a: 1. Iudith Orosz 
(Știința Cluj) 3:19,6; 2. Helga Boi- 
cehovski (C.S.U. Buc.) 3:22,8; 3. Mă- 
riuca Rotaru (Rapid Buc.) 3:23,6; 4x100 
m. mixt junioare cat. 1: 1. C.S.U. Buc. 
5:49,2; 2. Rapid Buc. 6:05,5; 3. Di
namo Buc. 6:10,0. 100 m. liber ju
nioare cat. I: 1. Ingrid Rothe (C.S.U. 
Buc.) 1:09,8; 2. Margareta Wittgens
tein (C.S.U. Buc.) 1:12,1; 3. Maria 
Dan (Rapid Buc.) 1:12,9; 100 m. spa
te juniori cjit. a Il-a : 1. Fr. Fiilop (Vo
ința Tg. Mureș) 1:20,4; 2. T. Popovici 
(C.C.A.) 1:23,2; 3. H. Csaba (Sc. Sp. 
Tin.) 1:23.7; 400 m. liber itmioare cat. 
a H-a: 1. Ingrid Wăchter (C.S.U. Buc.) 
5:48,31! 2. Vasilica Iurciuc (Dinamo 
Buc.) 5:52,2: 3. Ildiko Csordas (C.F.R. 
Cluj) 6:21,1; 100 m. bras junioare I:
1. Lia Nedelea (Spartac Buc.) 1:32.4;
2. Helga Geisser (C.S.U. Buc.) 1:33,0;
3. Enikc Nagy (Progr. Cluj) 1:34,0. 
200 m. bras juniori cat. I: Al. ștefan 
(Progr. Buc.) 2:55.3; 2. I. Gonczi (Ra
pid Cluj) 3:00,2: 3. P. Chețan (Rapid 
Buc.) 3:00,2; !00 m. fluture juniori 
cat. 1: 1. V. Budai (Voința Tg. M.) 
1:13,0; 2. Em. Voicu (Prog. Buc.) 
1:18,2; 3. V. Medianii (Prog. Buc.) 
1:18,4. 4x100 m. liber juniori cat. 
Il-a: 1. Rapid Cluj 4:52,4; 2. Progre
sul Buc. 4:58,9; 3. Industria Lînei Ti

mișoara 5:00,1. ZIUA A HI-A : 21 
m. bras junioare cat. I: 1. Helga Gei 
ser (C.S.U. Buc.) 3:17,0; 2. Lia N 
delea (Spartac Buc.) 3:17,6; 3. Ele" 
Ghinea (Rapid Buc.) 3:20,2. 100 i 
liber juniori cat. 1: 1. Em. Voii
(Prog. Buc.) 1:00,5; 2. C. Marinesi 
(C.S.U. Buc.) 1:02,7; 3. C. Mocar 
(Rapid Buc.) 1:04,3; 100 m. bras j 
niori cat. I: 1. P. Chețan (Rapid Buc 
1:20,2; 2. I. Gonczi (Rapid Cin
1:20,6; 3. AL Ștefan (Progr. BiiC 
1:22,0; 400 m. liber juniori cat. a !!-
1. R. Csaba (Ilefor Tg. Mureș)
2. I. Covaci (C.F.R. Cluj) 5:32.5: 
Z. Zette (Rapid Cluj) 5:44,2. 103 t 
spate junioare cat. a Il-a: 1. Eva Bar 
(C.F.R. Cluj) 1:17,4; 2 .Henriette Ti 
coca (C.C.A.) 1:22,0; 3. Ildiko Csc 
das (C.F.R. Cluj) 1:22,4. 400 m. lib 
junioare cat. I: 1. Margareta Wiltge 
stein (C.S.U. Buc.) 5:48,8; 2. Ingr 
Rothe (C.S.U. Buc.) 5:56,8; 3. Ana Gi 
goraș (Rapid Buc.) 6:25,0 4 x 100 i 
liber junioare cat. a Il-a: 1. C.S.U. Bl 
5:22,1; 2. C.C.A. 5:27,4; 3. C.F.R. CI 
5:52,1. 4 x 200 m. liber juniori cat.
1. Progresul Buc. 10:02,5; 2. Voin 
Tg. Mureș 10.09,5; 3. C.F.R. C.l 
10.34,7.

Numeroșii spectatori prezenți la î 
treceri au putut urmări sîmbătă și d 
minică demonstrația de înot artis 
efectuată de o echipă din Bucureș 
Demonstrația s-a bucurat de. un fr 
mos succes și a fost răsplătită cu r 
potc de aplauze.

★
La ștrandul orășenesc s-au des! 

șurat probele de sărituri din cadr 
campionatului republican de junic. 
Iată rezultatele: TRAMBULIN. 
Băieți: LA. Rottman (Recolta Buc 
142,25; 2. P. Decuseară (Recolta Buc
3. Gh. Marcan (Recolta Buc.). Feb 
1. Eike Schneider (Col. sportiv cc 
nai Sibiu) 97,60; 2. Elena Gheorg 
(Rapid Buc.).

R. FISCH
coresp. region

Un frumos succes al
(Urmare din pag. I) 

tanță. Sfîrșitul reprizei a aparținut e- 
chipei poloneze.

In partea a doua a meciului echipa 
noastră, în special apărarea, 'a jucat 
foarte atent și ceva mai în forță. Po
lonezii nu mai pot realiza goluri decît 
foarte greu. Atacul nostru joacă foar
te bine, rapid, și, după ce ratează 
cîteva ocazii la începutul acestei re
prize, reușește să marcheze o serie de 
goluri frumoase care ne aduc victoria 
la o diferență de 4 puncte.

Au marcat: Niemesch (4), Barabaș 
(5), Zickeli (2), Binda (2) și Florea 
pentru R. P. Romînă, Prochacki (4), 
Vrzeski (2), Breguta (2), Depta, Ton- 
czack pentru R. P. Polonă.

Arbitrul maghiar Geza Szohioki a

• La Basel întîlni-
ATLETISM rea masculină R.F. Ger- 

mană-Elveția s-a în
cheiat cu victoria atle-

ților germani Ia scorul 135—85. Iată 
cîteva rezultate: 100 m. Sunderman
(G.) 10,6 sec.; 400 m. Weber (E.) 48,7 
sec.; 800 m. Weidlich (E.) 1:47,5 (rec. 
Elv.),

•Aruncătorul maghiar Szecseny a 
stabilit un nou record al R. P. Un
gare la disc, cu excelentul rezultat de 
56.60 m.

• Pe stadionul olimpic din Atena au 
evoluat atleții din reprezentativa S.U.A., 
în ultimul lor popas în cadrul turneului 
ce l-au întreprins în Europa. Iată cî
teva din rezult: - c înregistrate: 100 
m. Murchinson 10 4 sec.; 400 m. Sout
hern 47,5 sec.; 1500 m. Greii 3:49,9: 
5.000 ni. Hiotis (Grecia) 14:33,0: 110 
ni- g- R. Johnson 14,2 sec.: lungime 
Shelby 7,67 ni.; Înălțime Dumas 2,00 
m.; disc Babka 55,67 m.; ciocan Hali 
63,85 m. ; 4x100 m. sel. S.U.A. 41,0 
sec.

® La Poznan în cadrul unor între
ceri între atleții polonezi și germani, 
echina de ștafetă a R. D. Germană a 
sfabiiit un. nou record mondial pe 
4x1.500 m. cu timpul de 15:11,4.

• Campionatul mon- 
f IEI KM amator de curseCH an(renaniW1ț me

canic pe velodrom, des
fășurat la Leipzig, a dat învingător pe

ciclistul Lothar Meister din R.D. Ger
mană.

• Cea de a treia cursă de fond, 
contînd pentru campionatul profesionist 
al Italiei, desfășurată la Alessina pe 
un parcurs de '244 km., a furnizat o 
mare surpriză, primul sosind un con
curent considerat fără șanse, Carlo 
Niccolo. Media orară a învingătorului: 
35.840 km. De notat că Vito l’avero, 
revelația ultimului Tur al Franței, a 
sosit la 1 min. 55 sec. iar Ercoie Bal
dini, cîștigătorul Turului Italiei, s-a 
clasat Ia 1 min. 56 sec. de învingător. 
In clasamentul campionatului conduce 
Nino De pilippis.

® Campionatul 
U.R.S.S. a continuat 

CATDAI duminică cu două in-
iuIdAL tîlniri. La Moscova,

T.S.K.M.O și Zenit 
Leningrad au terminat la egalitate 2-2; 
iar la Stalino, echipa locală Sahtior 
a întrecut Moldova Kișinăti cu 1—0. In 
meciul desfășurat la 8 august, Dinamo 
Moscova și Dinamo Kiev au făcut meci 
egal: 2—2.

• Echipa engleză profesionistă 
Chelsea se află în turneu în R. P. 
Bulgaria. In primul meci, desfășurat 
la Sofia ieri în nocturnă, oaspeții au 
întilnit pe campioana bulgară Ț.D.N.A. 
Victoria a revenit fotbaliștilor bulgari 
cu scorul de 2—1 (l—O), prin punc
tele înscrise de Kolev și Milanov. 
Pentru Chelsea a marcat Greaves.

• In cadrul cam
pionatelor internațio

nale ale Olandei, îrio- 
tă’.oarea australiană

Dawn Fraser și-a ameliorat propriul 
record mondial în proba de 100 ni. li
ber cu timpul 1:01,2 Vechiul record, 
1:01,4 fusese stabilit de Fraser cu pri
lejul Jocurilor britanice de la Cardiff, 
în iulie.

® La Hamburg se 
dispută campionatele 
internaționale aie R. F. 
Germane. Semifinalele

probei de simplu masculin au furni
zat o mare, surpriză: belgianul Jackie 
Brichant a dispus de Mervyn Rose (A- 
usiralia) în patru seturi; 6—2, 6—0, 
5—7, 6—3. In cealaltă semifinală, sue
dezul Sven Davidson a întrecut ușor pe 

Knilit cu 6—4, 6—1. 6—4.
® Echipă masculină 

4e volei 
Sovietice 
im turnee 

primul

NATAJIE

TENIS

englezul BiHy

VOLEI a Uniunii 
întreprinde 
în R. P. 

meci, susținutUngară. Iu
în orașul Gyor, voleibaliștii sovietici au 
întilnit selecționata R. P. Ungare p® 
care au întrecut-o cu scorul de 3—2.
Ieri s-a desfășurat la Budapesta cea 
de a doua iiitllnire între reprezentativele 
U.R.S.S. și R. P. Ungare. Și de data 
aceasta sportivii sovietici au c’știgat 
cu scorul de 3—2.

handbalului nostr
condus atent următoarele echipe: R. 
ROM1NA: Georgesctr-ILIESCU, I 
briță, FLOREA, Zână, Ghimpu-BAR 
BAȘ, Zickeli, Oțclea, BINDA, NI 
MESCH. A mai jucat Totan. R. 
POLONA: KOLARSKI-Jiirok, Kr 
BREGUTA, Gardzielewicz, Tomcz; 
PROCHACKI, Wrzeski, DEPTA, B< 
kowiski, Kawirot. Au mai jucat : 
szen și Zabka.

La o oră de la terminarea pârtii 
masculine, pc terenul din incinta x 
lodromului Dinamo, arbitrul magh 
Geza Szolnoki a chemat la întrece 
reprezentativele feminine de handl 
în 7 ale celor două țări. Și în ace' 
întîlnire victoria a revenit repr 
tativei noastre cu scorul de 7- 
(4-2).

După o scurtă perioadă (la în, 
putui partidei), cînd jucătoar 
noastre au fost stăpînitc de trac, < 
și-au revenit apoi și au desfășurat' 
joc superior acționînd rapid și dep 
sîndu-se permanent. In acest fel - 
au reușit să depășească apărâr- 
poloneză. Deși echipa noastră a ax 
o medie de înălțime mai mare ’ 
folosit la un moment dat trei pivo’ 
Ștef, Cătineanu, C.iobotaru) totuși 
cest avantaj nu a fost decisiv în ri 
lizarea victoriei pentru că echipa ] 
toneză a practicat un joc atent 
foarte strîns.

Jucătoarele poloneze au fost ri 
lente, în specia! la trecerea din ai 
rare în atac, și s-au bazat fda 
mult pe eficacitatea șuturilor de 
distanță ale talentatelor Lamport 
Guzy. Surprinsă la început do ace 
șuturi puternice, echipa noastră ș 
revenit apoi și a început să bloci-, 
cu promptitudine aceste lovituri, ’a 
hilîndu-le.

Au jucat formațiile: R. P. R 
MINA: Ferencz (Haneck)-Rei
Kellner, Ciobotaru, Bîgu, Covi
Cristea, Ștef, Szasz, Cătineanu ; R. 
POLONA: Kurvlak-Gabris, Lamp 
Barkis, Guzy, Kieltvka, Jedrccka. 
boia, Mojzel. Pazdior.

Cele zece goluri ale partidei au f 
înscrise de: Szasz, Reiop (4). Covr 
Ștef pentru echipa noastră si do Cm 
Kieltvka, Bnrtiis pentru poloneze.

■A
MîiiKi se va desfășura la Sinaia 

doilea meci dintre echipele de juni 
ale R. P. Romîne si R. P. Polone, 
miercuri, la ora 20 30, p- terenul i 
incinta velodromului Dinamo din ( 
pitall'i va avea loc o nouă întrec- 
a echipelor feminine de handbal în

CALIN ANTONESCt
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