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Un nou succes de răsunet al sportului nostru

Simion Ismailciuc și Alexe Dumitri 
campioni mondiali la proba de canoe dublu vitezi 
—Canoiștii noștri Sidorov-Calinov (canoe dublu fond 

și Nichifor Tarara (canoe simplu fond) au cucerit 
medalii de argint și bronz —
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Mâi de tinsrl participă 
la competițiile sportive

Candidatul de partid Marin Savu eăte uruti dintre cei mai vrednici 
sudori ai secției 3 Vagoane din Complexul C.P.R. Grinda Roșie. In 
același timp Marin Savu participă la' viața colectivului sportiv, fiind un 
pasionat turisd ' (Foto: I. MIHAICA)

© Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Ploești organizează prin comisiile de 
specialitate întreceri la atletism, șah, 
volei, fotbal și scrimă. In prezent, în 
cadrul colectivului sportiv Voința din 
localitate se desfășoară un concurs 
atletic la care participă 70 de sportivi 
cooperatori. Cu prilejul acestui con
curs, participanții își vor trece și nor
mele complexului G.M.A. — (Florian 
Albu-ccresp). —*

© Secția de motociclism a Clubului 
sportiv Oradea a organizat, în cola
borare cu comisia regională de specia
litate, un reușit concurs pe circuit. 
La concurs au participat sportivi din 
orașele Timișoara, Cluj și Oradea. 
Iată citeva dintre rezultatele tehnice 
înregistrate: 125 cmc.: Ștefan Lazăr 
(Oradea), 250 cmc.: Otto Vilkom (Ti
mișoara), 500 cmc.: Nicolae Matefy 
(Cluj). Ataș: Ridi-Farcaș (Oradea). 
Cel mai bun punctaj l-au realizat 
sportivii din Timișoara. — (Ilie Ghi- 
șa-coresp.).

• Membrii colectivului sportiv „Oțe
lul", al fabricii „Encsel Mauriciu" 
din Tg. Mureș, participă în aceste zile 
la numeroase întreceri sportive. După 
concursul de tenis de masă cîștigat 
de lăcătușul Ioan Fall, colectivul spor
tiv a organizat o întrecere motociclistă 
în care primele locuri au fost ocupate 
de Andrei Greka, losif Covaci, Nico
lae Ciobanu și Ioan Krika. Este în 
curs de desfășurare o competiție de 
volei, Ia startul căreia sînt prezente 
mai multe echipe din localitate. — 
(Ion Păuș-corespondent).

• De curînd a avut loc la Turda 
intilnirea de polo pe apă dintre selec
ționata orașului și echipa colectivului 
sportiv „Granitul" din Orașul Dr. Pe
tru Groza. Victoria a revenit echipei 
oaspe cu scorul de 9—5. Partida a. 
relevat cîțiva tineri talentafi ca Lo- 
rinez (Granitul), llolas Ciobo, Arpad 
Somolechi (Turda). In prezent se des
fășoară întreceri de volei, fotbal și 
popice, organizate de colectivele spor
tive din localitate. Pînă la 23 Au-

gust va mai avea loc și un concurs 
de alpinism, gradul III, la care și-au 
anunțat participarea zece echipe prin
tre care Cimentul, Sticla, Unirea, în
frățirea, Izolatorul etc. Concursul se 
va desfășura în muntele Băișoarei și 
va avea trei trasee. — (Alexandru 
Momete-corespondcnt).

• Zilele acestea s-au încheiat la Ba
cău întrecerile de fotbal organizate de co
lectivul Voința. Cupa „23 August" pusă 
în joc a revenit formației Constructo
rul. In momentul de față, cooperatorii 
din Bacău sînt angrenați înlr-o seric 
de competiții sportive (șah, tenis de 
masă etc.). Colectivul sportiv „Mun
citorul liber" va organiza — pentru 
prima oară în regiune — un concurs 
de orientare turistică. (V. Mihăilă- 
coresp.).

• Cu ocazia inaugurării bazei spor
tive Dunărea D.R.N.F. a avut loc la 
Giurgiu un interesant program spor
tiv. La volei masculin, Dunărea-Giur- 
giu a întrecut echipa Navrom-București, 
după o luptă pasionantă, cu scorii 
de 3—2. La fete, Ranid București a 
dispus de Dunărea Giurgiu cu 2—0. 
întrecerile de popice au revenit re
prezentanților clubului Rapid Bucu
rești învingători în fața echipei locale 
Olimpia (feminin) și Dunărea (mas
culin). Aproape 500 de spectatori au 
fost prezenți la aceste întreceri spor
tive încheiate cu o reușită demonstra
ție de tenis de cîmp. — (Gh. și G. 
Bucur-coresp.).

Valoroșii canoiști romîni Simion Ismailciuc și Alexe Dumitru, cam 
pioni olimpici, europeni și mondiali.

PR AGA, 16 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Duminică după- 
amiază, pe catargul cel mai înalt 
instalat la Ostrovul Veslarski, a fost 
înălțat drapelul țării noastre. Deasu
pra Vltavei au răsunat acordurile 
Imnului de stat al Republicii Popu
lare Romîne. Pe podiumul învingăto
rilor au urcat în acest timp canoiștii 
romîni SIMION ISMAILCIUO și A- 
LEXE DUMITRU, care au obținut o 
nouă victorie de mare prestigiu pen
tru sportul nostru și anume titlul de 
campioni mondiali în proba de canoe 
1000 m.

Zeci de mii de spectatori au aplau
dat frumoasa victorie a reprezentan
ților Republicii Populare Romîne, 
care au arătat o tehnică desăvîrșită, 
vigoare și putere de luptă, trecînd 
primii linia de sosire cu aproape 3 
sec. avans, după ce conduseseră de 
la începutul cursei. Astfel, Simion 
Ismailciuc și Alexe Dumitru au adău
gat șirului lor de rezultate valoroase 
și pe acesta obținut la Praga. Cei 
doi fii ai Deltei au făcut să se vor
bească încă o dată despre dezvoltarea 
sportului din Republica noastră, în
scriind totodată în palmaresul lor 
titlul de campioni mondiali, alături de 
titlurile de campioni olimpici (la Atel-

bourne, 1956) și de campioni eur 
peni (la Gând, 1957). Alături de 
și alți canoiști romîni au avut cor 
portări meritorii. Este vorba de i 
alt cuplu Laurenti Calinov-Ichim S 
dorov, care au obținut medalia de a 
gint la fond 10.000 m., de Nichif 
Tarara, clasat pe locul III și distii 
cu medalia de bronz la canoe sir 
piu fond, sau de tînărul Igor l.ipa 
sosit pe locurile 5 și 6 în probele < 
fond și respectiv viteză. Nu acela 
lucru putem spune în ceea ce priveș 
rezultatele caiaciștilor noștri care r 
avut comportări mediocre, sub aște 
țări, cel mai bun loc fiind realiz 
de Mircea Anastasescu-Stavru Tod 
rov la caiac dublu 500 m. — loc VI!

In general această a V-a ediție 
campionatelor mondiale de caiac-c 
noe au fost dominate de reprezei 
fanții Uniunii Sovietice, învingăte 
în cinci din cele 15 probe și de c 
ai țărilor de democrație popular 
care au mai obținut alte patru ti 
luri supreme prin sportivii R. P. P 
lone (2), R. P. Ungare (1) și R. 1 
Romîne (1). Dintre celelalte țări s-r

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. 2)

Mîine începe marea întrecere a celor 1.000 de finalist 
ai Spartachiadei de vară a tineretului

— Capitala este gata să-și primească oaspeții>

Dmamo Craiova-Selectionata regiunii Cracovia

CRAIOVA (Prin telefon). —
Peste 5000 de spectatori au asistat 
aseară la reuniunea internațională 
de box desfășurată în incinta stadio
nului Locomotiva. Dinamo Craiova a 
obținut o frumoasă victorie cu 12—8 
asupra selecționatei regiunii Cracovia 
(R. P. Polonă). Reuniunea s-a bucu
rat de un frumos succes sportiv, oca- 
zionînd o serie de întîlniri spectacu
loase. In această categorie intră par
tidele dintre Puiu Nicolae și Kazimir 
Jejnikiewicz, Vasile Mariuțan și Vla
dimir Biel, Petre Deca și Heinrich 
Wasilewski, întîlniri în care boxerii 
romîni au cucerit victoria la mare 
luptă.

Iată rezultatele tehnice ale reu
niunii :

Cat. muscă: Puiu Nicolae bate la 
puncte pe Kazimir Jejnikiewicz.

Cat. cocoș: Valentin Mahu meci 
nul cu Stanislas Bujinski; George 
Popa pierde la puncte în fața lui 
Teofil Kowalski,

12-8 la box
Cat. pană: Constantin Văduva pier

de la puncte în fața lui Kazimir Bo- 
cearski.

Cat. semi-ușoară: Octăvian Mără- 
cineanu face meci nul cu Stanislas 
Smrek.

Cat. ușoară: Matei Godeanu bate 
la puncte pe Jerzi Paslawski.

Cat. semi-mijlocie: Constantin Bîlă 
pierde Ia puncte în fața lui Richard 
Suabcinski. /

Cat. mijlocie-ușoară: Constantin 
Iordache bate la puncte pe Stanislas 
Ciaenski,

Cat. mijlocie: Petre Deca bate la 
puncte pe Heinrich Wasiliewski.

Cat. grea: Vasile ALariuțan bate la 
puncte pc Vladimir Biek

Marți va avea loc revanșa acestei 
întîlniri.

ȘIAN TUDOR, coresp.

La ora cînd apar aceste rînduri, 
trenuri — sosind din cele mai înde
părtate colțuri ale țării —- aduc în 
Capitală primele grupuri de partici- 
panfi la etapa finală a Spartachiadei 
de vară. Și tot la ora cînd apar a- 
ceste rînduri Capitala este pregătită 
să-și întîmpinc tinerii oaspeți. Prin 
grija comisiei de organizare a etapei 
finale a Spartachiadei de vară, s-au 
luat din timp toate măsurile (tehnice, 
propagandistice, organizatorice) pen
tru ca în clipa sosirii lor în Bucu- 
'rești cei 994 de finaliști să fie primiți 
cu toată atenția și să aibă asigurate 
cele mai bune condiții de, participare.

O vizită, destul de scurtă de altfel, 
la comisia de organizare a etapei fi
nale nc-a dat totuși prilejul de a 
afla o serie de amănunte privind mă
surile luate în vederea unei cît mai 
bune desfășurări a întrecerilor. Să le 
prezentăm pe scurt.

® A fost editat un program al eta
pei finale a celei de a IH-a ediții a 
Spartachiadei de vară. Programul con
ține protocolul tehnic de desfășurare 
a întrecerilor din cadrul fiecărei dis
cipline. In plus, tot din acest pro
gram, participanții vor afla orele și 
terenurile unde se vor desfășura toate 
competițiile. Editarea acestui program

Aspect de la festivitatea de închidere a etapei finateș Spartă-. 
•J. cluadei de vară de anul trecut,

este o măsură bună, el constituiri 
firește,- un ' ghid prețios pentru part 
cipanți.

o In tot curșul zilei de azi. 
Gara de Nord va funcționa un birc 
de primire și informații. Aci, finalișt 
vor căpăta toate indicațiile privind r 
numai desfășurarea etapei finale 
Spartachiadei, ci și asupra locului < 
cazare, de hrană și a mijloacelor t 
transport. Cei 994 de participant v< 
avea la dispoziție opt autocare pei 
tru a fj transportați" la bazele spo 
trve,:

® Pentru a se putea face o bun 
legătură între loturile reprezentativ 
ale celor 16 regiuni, comisia de orgi 
nizare a etapei finale a stabilit c 
pe lîngă fiecare lot să fie delegat pei 
manent un reprezentant al sau, pri 
intermediul căruia se vor face toat 
comunicările.

• O deosebită atenție a fost acot 
dată organizării timpului liber pe car 
programul de concurs îl lasă part 
cipanților. Au fost stabilite vizite 1 
muzeele Capitalei și vizionări de spec 
tacole artistice. Trebuie de arătat c 
ansamblul Sfatului Popular al Capitr 
lei va oferi un spectacol în cinste 
participanților. Completarea progrr 
mului se va face ținîndu-se seama d 
desfășurarea întrecerilor sportive.

© S-a luat hotărîrea — pentru a s 
evita lungirea programului — ca pre 
mierea să se facă imediat după fie 
care finală în parte, în cadrul disci 
plinelor sportive respective. La sfîrși 
tul întregii competiții, în cadrul festi 
vității de închidere, vor fi premiat 
regiunile ai căror reprezentanți a 
obținut cele mai valoroase rezultate..

FESTIVITATEA DE DESCHIDERI 
VA AVEA LOG MTINE DUPA-AMIA 
ZA PE STADIONUL TINERETULU 
INGEP1ND DE. LA ORA 17,



. Voicu și C. Dumitrescu, primii campioni de pistă pe acest an „Pasări călătoare"
Sîmbătă după-amiază au început pe 

îlodromul Dinamo din Capitală fi- 
alele campionatului republican de 
clism pe pistă. Prima probă — ur- 
ărirea individuală (4.000 m) — n-a 
ușit să satisfacă exigențele iubito- 
lor de ciclism prezenți în tribunele 
ilodromului. A fost un adevărat 
:ampionat de casă" al clubului 
.C.A. (acesta a prezentat 7 cicliști) 

care s-a alăturat și un dinamovist: 
jihai Voinescu. Este adevărat că 
lihai Voinescu a ajuns pînă în fina- 
, menținînd oarecum nota de inte- 
s pentru dispută,' dar comportarea 
ergălorilor, rezultatele înregistrate și 

general lipsa de interes cu care 
jlectivele și cluburile sportive (mai 
jțin C.C.A.) au privit această probă 
1 contribuit ca spectatorii să plece 
•mulțumiți de la reuniune.
Cel mai bun timp realizat la urmă
rea individuală (5:29,8 — C. Du- 
itrcscu, în serii) este la 13,5 sec. de 
cordul țării care datează din 1954!

finala probei, pe care C. Dumi- 
;scu a cîștigat-o foarte ușor, s-a 
•alizat 5:48,3, timp nesatisfăcător și 
intru probe pe 5.000 m. I Iată de' ce 
edem că este nevoie ca Federația 
irnînă de Ciclism să hotărască, pen- 
u viitoarea ediție a campionatelor, 
troducerca haremurilor de timp pen- 
j cucerirea titlului de campion re- 
iblican.
La acest nivel scăzut, C. Dumitreș- 

a fost clar alergătorul nr. 1 al 
obei și nimeni n-a pus nici o clipă 

îndoială victoria sa finală pe care 
cucerit-o, așa cum am mai spus, 

■ ușurință.
Proba de viteză desfășurată dumi
că dimineața a recompensat din plin 

spectatori. întrunind un buchet de 
ergători valoroși, proba de viteză a 
mt o desfășurare pasionantă, oferind 
spute mult aplaudate. După seriile
minatorii și recalificări au rămas

semifinale cei mai în formă vite
ji: Ion Ioniță, C. Voicu, Petre Ta- 
e și V. Oprea. Fiecare dintre aceștia 
pira cu șanse Ia victoria finală, 
rrn este normal unul singur a reu- 
. să-și îndeplinească visul: C. Voi- 
, care a îmbrăcat pentru a doua 
iră tricoul de campion la viteză 
irima dată în 1955).
Sorții au hotărît ca în semifinale 

se întreacă: C. Voicu — Petre Ta
ie și Ion Ioniță — V. Oprea. In 
ima semifinală (cea mai interesan- 
, de altfel) Petre Tache, neatent, a 
șit de pe pistă în apropiere de linia 
: sosire scutindu-1 oarecum de ulti- 
ele emoții pe C. Voicu. Pînă atunci 
pta fusese egală și este greu de

A luat sfîrșit campionatul 
de calificare ia volei

Ieri, în Orașul Dr. Petru Groza din 
igiunea Oradea, au luat sfîrșit între- 
srile finale ale campionatului de ca- 
ficare la volei. După întreceri dîrze, 
ihipele Progresul București și Știința 
luj au promovat în campionatul fe- 
linin al categoria A, iar Șoimii Ora
li Dr. Petru Ciroza și Marina Con- 
:anța au cîștigat dreptul de a juca 
i categoria B (masculin).

Campionatul republican de tenis pe echipe
Desfășurarea partidelor din cadrul 

impionatului republican de tenis pe 
:hipe a avut aspecte diferite. O par-
i dintre, meciuri fiind cîștigate la di- 
irențc mari (C.C.A. — Jiul și Dina- 
io — C.S.U. București) iar altele 
ind viu disputate și încheindu-se cu 
:oruri strînse, mai cu seamă întîl- 
irea dintre Știința Cluj și T. C. H. 
■ucurcști.
Singura întrecere din Capitală a 

at cîștig de cauză echipei Dinamo, 
are a înscris 11 victorii față de trei 
le tenismcnilor de la C.S.U. Bucu- 
îști. Partida restantă Silberman —
i. Vizirii se va juca astăzi de la 
rele 16,30 pe același teren. Puținele 
accese ale studenților se datoresc.
ii Georgescu, care — în evident 
rogres — a întrecut pe Bardan cu 
■2 4-6 6-3 8-6 și pe Bosch cu 6-1 
1 4-6 6-2 și lui Dancea învingător

1 fața lui Bosch cu 1-6 3-6 7-5 8-6 
-1. Remarcăm totodată „predilecția" 
inamovistului Rakossi spre meciuri 
e lungă durată, presărate cu nume- 
iase schimburi de mingi de slab ni- 
id tehnic. Astfel, pentru a învinge 
e Alita (5-7 6-4 12-10 11-9) și pe 
ilberman (6-2 9-7 15-13) i-au tre- 
uit nu mai puțin de 64 și respectiv
2 jocuri 1 Bineînțeles că o parte din 
ină revine și partenerilor, care js-au 

spus cui i-ar fi revenit victoria. In 
orice caz, înainte ca Petre Tache să 
părăsească pista, C. Voicu avea un 
mic, foarte mic avantaj. In cealaltă 
semifinală^Ion Ioniță l-a întrecut clar 
pe V. Oprea, care a ' sezisat tîrziu 
„ruperea" efectuată ’ de adversar. In 
finală s-au întîlnit reprezentanții a 
două generații de alergători șj este 
foarte semnificativ faptul că victoria 
a revenit celui mai tînăr.

In ambele manșe ale finalei C. Voi
cu l-a întrecut de o manieră catego
rică pe maestrul sportului Ion Ioniță, 
cucerind pe merit titlul de campion 
al țării. Deși cel mai tînăr dintre 
semifinal iști, Voicu a dovedit cu a- 
cest prilej că este totuși posesorul 
unei bogate experiențe de concurs. El 
și-a dovedit valoarea în finală cînd

C. Voicu l-a întrecut categoric in finală — așa cum se vede și in 
fotografie — pe Ion Ioniță. (Foto: I. MIHAICA)

Simion Ismaiiciuc și Alexe Dumitru 
campioni mondiali la proba de canoe dublu viteză

(Urmare din pag. 1)

evidențiat canotorii R. F. Germane 
(4 titluri), ai Finlandei (1) și ai Bel
giei.

Probele de sîmbătă, în care erau 
incluse opt finale și cîteva semifinale 
au avut loc pe o ploaie torențială, 
în cadrul lor înregistrîndu-se unele 
surprize. Iată rezultatele obținute în 
ordinea desfășurării curselor:

K. 2 — 500 m semifinale: S. L: 1. 
R.F.G.; 2. Belgia: 3. R. Ceh. S. II: 
1. R.P.U. 1:39,6; 2. R.P. Romînă (A- 
nastasescu-Todorov) 1:40,6; 3. U.R.S.S. 
1:41.7; S. Ill: 1. R.P.P.; 2. R.F.G.; 3. 
R.P.U. K 1 — 500 m semifinale: 1. 
Gorber (Suedia); 2. Mitelberger 
(R.F.G.); 3. Kiss (R.P.U.); S. II: 1. 
Kaplaniak (R.P.P.); 2. Meszaros
(R.P.U.); 3. Krause (R.D.G.). S. III: 
Fredriksson (Suedia), Hansen (Dane
marca); 3. Zelinski (R.P.P.). K 2— 
10.000 m. finală: 1. Urany Fabian 
(R.P.U.) 42.27,7; 2. R.F.G. I 42:29,2; 
3. R.F.G. II 42:53,8... 14. R. P. Romină 
(Terentie—lacovici) 44:52,5. K 1 — 
10.000 m. finală: 1. Stromberg (Fin
landa) 46:58,2; 2. Cepceanski (R. Ceh.) 
47:35,4; 3, Schmidt (Dan.) 48:33,4,...

complăcut într-un joc lipsit de ini
țiativă.

Un alt rezultat clar a fost obținut 
de formația C.C.A. care, în deplasare, 
la Petroșani, nu a pierdut decît două 
întîlniri, terminînd învingătoare la 
scor: 13-2. De la gazde doar Juhasz
— care a depășit pe Cobzuc (3-6 7-5 
6-3 6-4) — și Turdeanu — care a în
trecut pe Takacs (6-2 2-6 6-4 4-6 6-2)
— au luptat cu mai mult curaj, în 
fața unor adversari superiori.

La Orașul Stalin, Steagul roșu a 
realizat 9 victorii față de cele 6 ale 
echipei Rapid Cluj. Succesul forma
ției din Orașul Stalin se datorește lui 
Tiriac și Racoviță, dar mai cu seamă 
e urmarea comportării frumoase a ju
cătoarelor Brenner și Turușanco, care 
în cele patru simpluri și două du
bluri susținute n-au cunoscut înfrân
gerea.

La Arad, Progresul l.T.B. a întîl- 
nit echipa U.T.A. care nu a opus 
prea mare rezistență. Comportarea 
bună a jucătorilor bucureșleni a de
terminat succesul lor cu 9-6. De re
marcat că singurele puncte ale arăde
nilor au fost realizate de jucătoarele 
Vlad și Bauer, în formă bună.

în fine, după un meci foarte dispu
tat, Știința Cluj a înregistrat o preți
oasă victorie la limită (8-7) la T.G.H. 
București. 

a egalat — cu 12,2 sec. — cea mai 
bună performanță a zilei (realizată 
în serii de Ion Ioniță). Pe locul 3 s-a 
clasat Petre Tache care a cîștigat 2 
din cele 3 manșe din întrecerea cu V. 
Oprea.

In încheiere trebuie să subliniem și 
meritele antrenorului secției de ciclism 
a clubului C.C.A., Iulian Gociman, atît 
pentru faptul că elevii săi s-au com
portat foarte bine (la viteză) cît și 
pentru străduințele pe care le-a de
pus pentru a pregăti cît mai mulți 
concurenți.

Campionatele continuă pe velodro
mul Dinamo astăzi, cu desfășurarea 
probei de 1.000 m. cu start de pe loc, 
marți (urmărire pe echipe) și miercuri 
(semifond).

H. NAUM

18. Eremia Oprea (R.P.R.) 51:17,5. C. 2 
10.000 m. finala: 1. U.R.S.S. (Oschen- 
kov—Silaev) 49:45,4; 2. R.P. Romînă 
(Sidorov—Calinov) 50:21,4; 3. R. Ceh. 
50:22,4; 4. R.P.U. 50:52,3; 5. R.P. Ro
mînă I (Ismailciuc-Alsxe) 51:06,4; 6. 
U.R.S.S. I (Harin—Botev) 51:12,5. 
Au participat 14 echipaje. C. 1 10.000 
m. finală: 1. Ghenadi Buharin
(U.R.S.S.) 52:15,9; 2. Vokner (R.
Ceh.) 53:31,6; 3. Nichifor Tarara
(R.P. Romînă) 53:58,2; 4. Elias (R. 
Ceh.) 51:01,2; 5. Silaev (U.R.S.S.) 
54:17,2; 6. Igor Lipalit (R. P. Romînă) 
54:43,4; Au luat parte 13 concurenți. 
K 1—500 finală: 1. Kaplaniak (R.P. 
Polonă) 1:49,2; 2. Fredriksson (Sue
dia) 1:50,3; 3. Krause (R.D.G.) 1:51,6. 
K 1 — 500 fete finală: 1. Elisabeta 
Kislova (U.R.S.S.) 2:02,1; 2. Antonina 
Seredina (U.R.S.S.) 2:02,2; 3. Tereza 
Zenz (R.F.G.) 2:02,7; K 2 500 m. 
finala: 1. R.P. Polonă (Kaplaniak— 
Zielinski) 1:43,0; 2. R.P.U. 1:43,1; 3. 
R.F.G. 1:43,5; 4. R.P.U. 1:44,7; 5.
R.F.G. 1:46,1; 6. Belgia 1:46,4; 7. R. 
Ceh. 1:46,5; 8. R.P. Romînă (Anasta- 
sescu—Todorov) 1:47,0. K 4 1000 m. 
finală: 1. R.F. Germană 3:10,7; 2.
R.P.U. 3:11,7; 3. U.R.S.S. 3:13,7.

Duminică vremea s-a ameliorat, per- 
mițînd desfășurarea probelor în cele 
mai bune condiții. Dimineața au avut 
Ioc semifinale Ia caiac 1—1.000 m., 
caiac dublu 500 m. și ștafeta de caiac 
4x500 m. In această din urmă cursă, 
echipajul nostru format din Anasta- 
sescu, Todorov, Sideri, Balint, nu a 
reușit să se califice în seria 1 care a 
avut următoarele rezultate: 1. R.P.P. 
8:09,4; 2. R.F.G. 8:11,4; 3. Suedia 
8:13,4; 4. R.P. Romînă 8:17,2. De ase
menea, formația U.R.S.S., favorită, a 
fost nevoită să abandoneze pentru că 
la 50—60 m. de start i s-a rupt pa- 
dela lui Naumov.

Iată celelalte rezultate ale finalelor : 
K 4 10.000 m.: 1. R.F. Germană I 
37:03,2; 2. R.F.G. Ii 37:17,3; 3.
U.R.S.S. 37:25,6; ...14. R.P. Romînă 
(Vișevan—Bardaș, Danielov, Simio- 
nov) 39:46,6 K 1 1.000 m. : 1. Briei 
(R.F.G.) 3:51,4; 2. Hatlațki (R.P.U.) 
3:53,0; 3. Fredrikson (Suedia) 3:53,1. 
K 2 — 500 fete: 1. U.R.S.S. I 1:52,3;
2. U.R.S.S. II 1:53,1; 3. R.F.G. 1:54,5; 
K 2 — 1000 m.: 1. Belgia 3:36,3; 2. 
U.R.S.S. I 3:36,5; 3. U.R.S.S. II 3:36,9 
C. 1 1000 m.: 1. Buharin (U.R.S.S.) 
4:33,3; 2. Vockner (R. Ceh.) 4:34,6;

Nu este vorba de cele peste 440 
de specii de păsări care trăiesc pe 
teritoriul patriei noastre sau de cele 
citeva zeci de specii care vin pe me
leagurile noastre, îmbogățind lumea 
păsărilor, ci este vorba de unii fot
baliști care, lipsiți de educație poli
tică și cetățenească, consideră că este 
bine — aidoma păsărilor călătoare, 
care vin și pleacă, în funcție de a- 
notimp — să schimbe mereu un club 
cu altul, o echipă cu alta.

Nestatornici din fire, lipsiți de a- 
tașament față de culorile colectivului, 
aceste „păsări călătoare" profită de 
regulamentul de transferări — care 
își are rostul lui pentru anumite ca
zuri bine motivate — și de dragul 
avantajelor materiale să o ia așa la... 
drum. Un timp, acești jucători acti
vează la un colectiv, apoi la altul... 
și așa mai departe, pînă ce se „plic
tisesc", sau pînă găsesc un nou pri
lej de căpătuială.

Anul acesta s-au înregistrat a- 
proape 2500 de transferări. Printre 
cererile respective se găsesc — din 
păcate — destul de multe cereri ale 
unor fotbaliști care nu urmăresc alt
ceva decît avantaje personale. Aceș
tia, nelegați de nimic, neștiind să 
aprecieze cinstea de a face parte din- 
tr-un colectiv sportiv, pun pe primul 
plan nu interesul general cerut de 
mișcarea noastră sportivă, ci intere
sul personal, îngust

Să luăm un exemplu: Marin Mar
cel. După ce și-a terminat stagiul 
militar, acest jucător a fost legiti
mat de colectivul sportiv U.T.A. An
gajat la uzinele „30 Decembrie" A-

3. Vinogradov (U.R.S.S.) 4:35,6; 4. 
Parti (R.P.U.) 4:36,3; 5. Igor Lipalit 
(R.P. Romînă) 4:39,1. Concurentul 
romîn Serghei Filip care ocupase locul 
V înaintea lui Igor Lipalit a fost des
calificat pentru nerespectarea culoaru
lui. Canoe dublu 1000 tn.: 1. R. P. 
ROMÎNĂ (SIMION 1SMA1LC1UC — 
ALEXE DUMITRU) 4:27,2 2. R.P.U. 
4:30,0; 3. R. Ceh. 4:30,3; 4. U.R.S.S.

I 4:30,3; 5. R.P.U. II 4:30,7; 6.
U.R.S.S. II 4:31,0; 7. R.P. Romînă II 
(Laurenti Calinov — lehim Lipalit)
4:35,8. Au fost descalificate R.F.G. și 
R.P.B. Ștafeta caiac 4x500 m.: 1. R.F. 
Germană; 2. R.P.U.; 3. Suedia.

Luni se deschide la Praga Congre
sul Federației Internațional; de caiac- 
canoe. Lucrările Congresului vor dura 
două zile.

Progresul Gospodarii București, 
campioană republicană de juniori 

pe anul 1958 la polo
TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). — 

Sîmbătă seara s-au disputat ultimele 
meciuri din cadrul turneului final al 
campionatului republican de juniori 
la polo pe apă. Echipa Progresul 
Gospodării București a întrecut și pe 
C.F.R. Cluj, cu scorul de 4-2 (3-1), 
devenind, astfel, pentru a treia oară 
.campioană republicană la juniori. In 
•al doilea joc al serii, Voința Tg. Mu
res a dispus de Voința Oradea cu 
8-5 (2-2). Iată clasamentul final: 

rad într-un post corespunzător cali
ficării sale, numai după9 luni (!) el a 
părăsit echipa fără nici o aprobare 
prealabilă.

Chiar în cursul campionatului, Ma
rin Marcel a dus tratative cu echipa 
„Jiul" și încercînd să inducă în e- 
roare conducerea clubului său a cău
tat să treacă Ia acest colectiv. Ne
primind — și pe bună dreptate — 
un răspuns afirmativ, acest sportiv a 
părăsit totuși fără aprobare locul de 
muncă și echipa U.T.A., dueîndu-se 
la Petrolul Ploești.

„Pasărea călătoare", jucătorul de 
fotbal Marin Marcel, a avut astfel o 
comportare necorespunzătoare față 
de colectiv; iar prin părăsirea nejus- 
tificată a locului de muncă el a do
vedit atitudine nedemnă de un tînăr 
cetățean, de un sportiv de tip nou.

Analizînd activitatea sportivă a lui 
Marin Marcel, secția de fotbal a co
lectivului sportiv U.T.A. a hotărît — 
pe deplin just — suspendarea acestuia 
pe timp de 2 ani.

Noi sperăm că Federația de Fotbal 
va analiza temeinic hotărîrea colec
tivului U.T.A., prin prisma noului re
gulament de transferare, ratificînd 
suspendarea respectivului jucător, 
pentru ca în felul acesta să se pună 
capăt și altor încercări de a se fugi 
după căpătuială și după interese ma
teriale, cu totul nejuste, străine mo
ralei și comportării sportivilor noș
tri. Federația de specialitate este da
toare să se seziseze și de alte „pă
sări călătoare" care — călcînd disci
plina și morala sportivă — au schim
bat echipele fără aprobarea colec
tivelor și fără știrea federației. A li
chida cu această stare de lucruri în 
activitatea noastră fotbalistică este 
sarcină de frunte, care trebuie respec
tată și întocmai îndeplinită.

Iată cum arată primele 10 meciuri 
de la concursul Pronosport nr. 33 e- 
tapa din 17 august 1958 :

I Sparlak Sokolovo — Dinamo
Slavia Praga (camp. R. Ceho
slovace) —

II Slovan Bratislava — Tatran 
Preșov (camp. R. Cehoslovace) 
Anulat.

III Ruda Hvezda Brno — Spar
tak Trnava (camp. R. Ceho
slovace) Anulat.

IV Banik Ostrava — Dukla
Pardubice (camp. R. Cehoslovace) 1

V St. Etienne — Nîmes (Cam
pionatul Franței) 

pionatul FranțeD 1

VI Nancy — Reims (campiona
tul Franței) 2

VII Angers — Valenciennes
(Campionatul Franței) —

VIII Sedan — Racing (Campio
natul Franței) 2

IX Monaco — Toulouse (Cam-

X Limoges — Lyon (Campio-
natul Franței) I

XI Sochaux — Ales (Campio-
natul Franței) 2

XII Marseille — Nice (Campio-
natul Franței) 1

Meciurile II și III au fost anulate
deoarece s-au disputat swnbătă 16
august după amiază. Toate varian
tele primesc gratuit rezultate exacte 
la aceste meciuri

Rezultatele meciurilor I și VII vor 
fi cunoscute miercuri seara cînd va 
avea loc și trierea buletinelor aces
tui concurs.

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 400.000 variante.

1. Progr. Gosp. Buc. 4 4 0 0 35:11 8
2. C.C.A. 4 3 0 1 27:25 6
3. Voința Tg. Mureș 4 2 0 2 24:24 4
4. C.F.R. Cluj 4 1 0 3 16:19 2
5. Voința Oradea 4 0 0 4 11:34 0

Echipa Progresul Gospodării Bucu
rești (antrenor T. Angelescu) a folo
sit următoarea formație : Medianu •— 
Voicu, Lichiardopol — Neamțu — 
Mărculescu, Antonescu, lonescu. Au 
mai jucat Constantinescu și Alexan- 
drescu.



Echipele de fotbal de categoria A au susținut ieri Cele mai bune performante

partide de verificare, înainte de începerea campionatului
Petrolul Ploești—Știința Timișoara 2-1 (1-1)

Campioana țării, Petrolul Ploești, și 
cîștigătoarea Cupei R.P.R., Știința 
Timișoara, s-au întîlnit aseară pe Sta
dionul Republicii într-un meci organi
zat din inițiativa ziarului „Scînteia". 
Partida s-a încheiat cu victoria cu 
2—1 (1—1) a petroliștilor, dar ea 
putea să revină tot așa de bine și 
formației timișorene, pentru că am
bele înaintări au ratat cîteva ocazii 
clare de gol. Jocul în ansamblu a fost 
echilibrat ca raport de forțe, dar nu a 
mulțumit pe cei aproape 40.000 de 
spectatori.

Prima repriză s-a caracterizat prin- 
tr-un joc mai iute (cu încercări de 
pătrunderi pe aripi de ambele părți), 
care însă nu a durat decît 20 minu
te. In rest și în repriza a doua s-a 
jucat lent din cauza unei pregătiri 
fizice încă necorespunzătoare, fapt 
care s-a reflectat și în execuțiile teh-

nice greșite ale jucătorilor celor două 
echipe. In ciuda acestui fapt, echipele 
au acționat cu multă dîrzenie și am
biție pentru a obține victoria.

Cele trei goluri au fost marcate în 
ordine de: Tabarcea (min. 24), Lere- 
ter (min. 29) și Babone (min. 53).,

Arbitrul AL Cruțescu, a condus în 
general bine. A greșit însă nesancțio- 
nînd un fault în careu comis de Pa- 
honțu asupra lui Boroș, precum și 
poziția de ofsaid a lui Lereter în faza 
din care a egalat.

PETROLUL: Sfetcu (Roman) — 
Pahonțu, Alarinescu, Topșa — Fronea, 
Neacșu •— Zaharia, Tabarcea, Voica, 
Babone, Bădulescu (Marin Marcel).

ȘTIINȚA: Enăchescu — Codreanu, 
Brînzei, Florescu — Cojereanu, Tă- 
nase — Gîrleanu, Cădariu, Lereter 
(Filip), Mazăre (Lereter), Alițaru 
(Boroș, Mițaru). (t. a.)

Dinamo București—Progresul București 2-0 (1-0)

primei reprize au ratat cîteva ocazii clare 
prin Bontaș (care a tras în bară) și 
Dumitru. Nici în repriza secundă C.C.A. 
nu și-a revenit. Rezultatul final de 3—2 
(1-2) i-a fost favorabil numai pentru că 
spre șfîrșitul meciului, jucătorii de la 
Poiana au dat semne vădite de obo
seală. Apărarea echipei C.C.A. a fost 
nesigură în intervenții. Mijlocașii nu 
au reușit să asigure o bună legătură cu 
înaintarea, iar atacanții au îrttîrziat de 
multe, ori să paseze, irosind astfel 
numeroase acțiuni .Ni s-au părut insu
ficient pregătiți Constantin, Onisie și 
Cepolschi. Au marcat: Constantin 
(min. 24), Dumitru (min. 19 și 32) și 
Alexandrescu (min. 64 și 80). Arbi
trul G. Grigorescu a condus următoa
rele formații:

POIANA: Mwcit — Bulbasa (Avra- 
mescu), 1ONESCU III, BANU — Fi
lip (Nițulescu), Gogoașă — Dima, Bă- 
lăceanu, DUMITRU (Bontaș), Rociu, 
Bontaș (Panaitescu).

C.C.A.: Vomescu — Zaveda II, Ce
polschi, Ivănescu — Onisie (Jenei), 
Bone — CACOVEANU, Constantin 
(Mihăilescu), Alexandrescu, Zavoda I, 
Tătaru. (TR. 1.) I

M.I.G.

ale giiletelor europene
Continuăm prezentarea bilanțului 

pionatelor europene care încep mîine 
vede, reprezentantele țărilor socialiste 
și ocupă primele locuri la majoritatea

atletismului feminin, înaintea 
în capitala Suediei. După 
dețin supremația în opt din 
acestora.

carit- 
cuin se 

zece probe

Femei
100 metri

11.5 Fuhrman (R.F.G.) 
ll,5Krepkina (U.R.S.S.)
11.6 Itkina (U.R.S.S.)
11,6 Janiszewska (Polonia)
11,6 Leone (Italia)
9 alergătoare la 11,7 sec.

200 metri
Stubnik (R.D.G.)
Itkina (U.R.S.S.)
Janiszewska (Polonia) 
Zabelina (U.R.S.S.) 
Birkemeyer (R.D.G.)

23,7
23,9
23,9
23,9
24,0
24,0 Sadati (R.D.G.)
24,2 Rezeikova (U.R.S.S.)
24,2 .......................... .........
24,2
24,2

Dinamo Bacău — Metalul 
București 4—0 (1—0)

Prima

(Dinamo) oprește unul 
balonul cu capul peste

Panait 
respingind 
2—0).

întîlnirea
;i Progresul București, disputată ieri 
iimineață la „Dinamo", s-a încheiat 
:u victoria primei echipe la scorul 
ie 2—0 (1—0), după un joc în care 
iceasta a avut mai mult timp iniția- 
.iva și s-a dovedit mai echilibrată 
ntre compartimente. Dinamoviștii au 
diniat o formație omogenă și, în pri
ita repriză, au furnizat un joc destul 
le spectaculos, datorită în primul rînd 

i de atac, care a construit o se
te acțiuni bine desfășurate și în- 

r-un ritm rapid. După pauză, însă, 
îinanio a slăbit alura și jocul și-a 
lierdu.t din interes, mai ales că Pro
cesul n-a dăt replica așteptată. Linia 
te atac în special, s-a comportat sub 
rice așteptări, nereușind nici un mo- 
lent să amenințe poarta dinamoviș- 
ilor.

In general, Dinamo s-a prezentat 
lai bine pregătit (dar se pare că nu 

precizat formația de bază), iar 
' i — luată ca ansamblu — n-a 

să satisfacă așteptările decît 
în prima repriză și atunci da- 
doar dinatnoviștilor. Bun arbi- 
lui I. Chir.țescu. Gele două 
au fost înscrise de V. Anghel 

18) și Ene I (min. 85).
Uțu (Cozma) — Popa 
CĂLI NOI U (Panait), 

Al. Vasile, NUNVEILLER 
(Kbszegy), NICU-

din atacurile anemice ale Progresului, 
Dinul eseu (Dinamo -- Progresul 

(Foto: T. ROIBU)

BACAU, 17 (prin telefon) — 
evoluție la Bacău a echipei Dinamo 
a coincis cu o victorie obținută în fața 
echipei de categoria B Metalul M.I.G. 
București: 4—0 (1—0). Prima repri
ză a dezamăgit pe cei 3.000 de spec
tatori care așteptau din partea echipei 
lor favorite o comportare mai bună. 
Dinamoviștii au dovedit deficiențe atît 
în apărare cît și în atac. Abia în a 
doua parte a meciului Dinamo și-a 
revenit, a preluat inițiativa și nu a 
mai cedat-o pînă la 
Echipa bucureșteană 
cîmp, dar nu a avut 
țiuni.

Au marcat: Eftimie 
și Filip (min. 66).

DINAMO: BUCUR — Petca (Cîr- 
naru), I. LAZAR, FI. Anghel — Țîr- 
covnicu, Ujvari (Vatafu) — Filip 
Mihai, Asan, EFTIMIE, .Gram.

METALUL M.I.G.: GH1ȚA — Du- 
niitrașcu, Garbeloti, Fodor — Ignat, 
Stanciu — Marcoci, Buzatu (Ion C. 
Ion), RADU TUDOR, Dan, DUMITRU.

IL1E 1ANCU, V. M1HAILĂ
ccresp.

sfîrșitul jocului, 
a jucat bine în 
finalitate în ac-

(min. 7, 55 și 74)

Dekonskaia (U.R.S.S.) 
Dew (M. Britanic) 
Fuhrman (R.F.G.)

400 metri
Itkina (U.RS.S.) 
Parliuk (U.R.S.S.) 
Nemeth (Ungaria)

55.7 Mayer (R.D.G.)
55.8 Ulitkina (U.R.S.S.)
55.9 Otkalenko (U.R.S.S.)
56,3 Kotova (U.R.S.S.)
56,3 Muhatiova (U.R.S.S.) 
56,3'Jeibmann (R.F.G.)
56,3 Braasch (R.F.G.)
56,3 Weigel (R.F.G.)

800 metri
2:05,8 Otkalenko (U.R.S.S.)
2:06,3 Ermolaeva (U.R.S.S.) 
2:06,6 Muhanova (U.R.S.S.) 
2:07,4 Levitka (U.R.S.S.) 
2:08,1 Elhova (U.R.S.S.) 
2:08,5 Ianvareva (U R.S.S.) 
2:09,0 Timciuk (U.R.S.S.) 
2:09,0 Kazi (Ungaria) 
2:09,1 Koslova (U.R.S.S.)

80 m garduri ■
Kopp (R.F.G.) 
Birkemeyer (R.D.G.) 
Bîstrova (U.R.S.S.) 
Eliseeva (U.R.S.S.)

53,7
54,6
55,5

»

dintre Dinamo București Au marcat: Zinculescu (min. 46) 
pentru Farul, Raab (min. 70), Olaru 
(min. 80 și 82) pentru Rapid.

FARUL: Marosi (Ghibănescu) — 
TOMA (Lepădata), Stănescu, Ciun- 
can — Coidum, MANOLE (Pană) — 
Marin (Sever), Corneanu (Manole), 

" (NICULESCU),

Corvinul Hunedoara — Știința Cluj
5—2 (1-1)

Firică (Ispas), Sever 
Zinculescu.

RAPID: Dungu — 
ZAN, MACRI — Bodo 
cu — Copil, SEREDAI 
(OLARU), Georgescu 
caru.

Greavu, VAR- 
(Langa), Stan- 
(Raab), Ene II 
(Seredai), Vă-

P. ENACHE-coresp, regional

Jiul Petroșani — Minerul Lupeni 
0—2 (0—1)

ia 
artida 
eușit 
umai 
irită 
■ajul 
oluri 
min. I
DINAMO : 

Moarcăș), 
zoko 
- V. ANGHEL 
OR, Biikossy (Ene I), Dumitrescu, 
uru.
PROGRESUL: OPANSCHI (Bir-

ișu) — Dobrescu (Nedelcu), Miu 
COJOCARU), Soare •— Ciocea (Oan- 
i), ȘTIRBEI — Isac, Smărăndescu, 
anciu (Lalu), Dinulescu, Gr. Mihai 
Janciu). (p. g.).
arul Constanța — Rapid București

1—5 (0—0)

PETROȘANI 17 (Prin telefon). — 
întîlnirea amicală 
formațiile Jiul Petroșani și Minerul 
Lupeni s-a încheiat cu surprinzătoarea, 
dar meritata victorie a echipei oaspe. 

............  din .Lu
de 2—0 
de Mol-

de fotbal dintre

HUNEDOARA, 17 (prin telefon) — 
3.000 de spectatori au aplaudat vic
toria obținută de echipa locală în dau
na formației clujene din categoria A. 
Meciul însă a lost de o factură mo
destă. Cei care au deziluzionat în spe
cial au fost oaspeții, care s-au prezen
tat cu un atac dezlânat. Corvinul a 
dominat mai mult și a cîștigat pe me
rit, prin golurile marcate de Zapis 
(min. 18 și 77 din II ni.) și Smărăn- 
descu (min. 84) Pentru Știința a 
marcat H. Molddvan (min. 29 și 68).

1. CURCUBATÂ, corespondent
★

Rezultatele celorlalte întîlniri ami-
. cale de ieri le vom publica în numă

rul nostru de mîine.

10,8
10,8
10,8
10,9
11,0 Trkalova (Cehoslovacia)
11,0 Richter (R.D.G.)
11,0 Liberie (R.F.G.)
11,0 Hantsch (R.F.G.)
9 alergătoare la 11,1 sec.

înălțime
1,81 Balaș (Romînia)
1,765 Cencik (U.R.S.S.)
1,70 ------------
1,69
1,68
1,66

.1,66
1,65
1,65
1,65
1.65
1.65

Pisareva (U.R S.S.) 
Killian (R.F.G.) 
Card (M. Britanie) 
Knapp (Austria) 
Slobojanina (U.R.S.S.) 
Dolea (U.R.S.S.) 
Hopkins (M. Britanie) 
Shirley (M. Britanie) 
Bignal (M. Britanie) 
Slaap (M. Britanie)

lungime
6,15 Radcenko (U.R.S S.) 
6,15.............. .........
6,11
6,10
6,09
6,09 Ciastkowska (Polonia) 
6,07 Jakobi (R.F.G.)

Fisch (R.F.G.)
Eliseeva (U.R.S.S.)
Ciuiko (U.R.S.S.)
Saprunova (U.R.S.S.)

CONSTANȚA 17 (Prin telefon). — 
ic frumos, dinamic, disputat cu ar- 
>are, în limitele unei depline sporti- 
tăți. Localnicii au dominat cel pu- 
1 60 minute, dar înaintașii au tras 
îprecis la poartă. Oaspeții au jucat 
ib posibilitățile lor. De abia în ul- 
ncle 15 minute atacul feroviar a ac- 
mat mai legat, a început să com- 
ne iute și spectaculos, străpungînd 
lărarca constănțenilor (și așa sla- 
,1) de 3 ori. Echipa Farul manifestă 
că slăbiciuni, în special în apărare, 

vreme ce Rapid mai are de lucrat 
atac.

Mai bine pregătiți, fotbaliștii 
peni au cîștigat cu scorul 
(1—0) prin golurile înscrise 
dovan și Onea.

Formația din 
o echipă, cu o 
care au jucat 
(Diriă de la Lonea și Pali dc la Pe- 
trila). In general, echipa a arătat că 
nu este încă bine pusă la punct cu 
pregătirea fizică. Vom menționa faptul 
că în lotul pentru campionat, în afară 
de jucătorii folosiți în această partidă, 
au mai fost introduse și alte clemente 
tinere cum ar fi Crăciun și Biță. lată 
acum cele două formații:

JIUL: Crîsnic (Gram) — Romoșan, 
Panait, Vasiu — Cosmoc, Farcaș II 
— Ghibea, Dulă, Pall, Gabor, Nertea.

MINERUL: Mihalache (Kiss) —
Plcv, Coman, Vorhanek (Cheresteș) — 
Szoke, Ciroza (Mihali) — Paraschiva, 
Florea, Aîoldovan, Onea, Crăiniceanu.

I. ZAMORA, corespondent

prezentatPetroșani a 
linie de înaintare în 
două elemente tinere

Poiana Cîmpina — C.C.A. 2—3 
(2-1)

Echipa C.C.A. a făcut o ultimă ve
rificare 
natului, 
Cîmpina 
Poiana, 
militară 
calnicilor care s-au menținut în atac, 
punîndu-l la grele încercări pe Voines- 
cti. De altfel, în min. 19 gazdele au 
și deschis scorul prin Dumitru, au 
condus cu 2—1 șt pînă la șfîrșitul

în vederea începerii campio- 
sîmbătă, cînd a îiitihiit la 
echipa locală de categoria B. 
La începutul partidei, echipa 
a fost surprinsă de elanul lo-

nislrova, recordmana huniiGalina
la pentatlon, este principala favorită 
la această probă, dar și la 80 m 
garduri.

6,03 Claus (R.D.G.)
6,02 Seonbuchner (R.F.G.)
6,02 Kazmina-Protcenko (U.R.S.S.)
6,01 Chojnacka (Polonia)

greutate
16,54 Press (U.R.S.S.)
16,29 Zîbina (U.R.S.S.)
16,04 Doinikova (U.R.S S.)
15,93 Tîșkievici (U.R.S.S.)
15,84 Werner (R.F.G.)
15,79........................ ............
15,74
15,46
15,43

Kuznețova {U.R.S.S.)
Vașenko (U.R.S.S.)
Sadonova (U.R.S.S.)
Liittge (R.D.G.)

15,18 Sivțova (U.R.S.S.)
disc

54,38 Press (U.R.S.S.)
54,36 Ponomareva (U.R.S.S.)
53,89 Hausmann (R.F.G )
52.73 Kuznețova (U.R.S S.)
52,46 Mertova (Cehoslovacia)
52,45 Zolotuhina (U.R.S.S.)
52,28 Muller (R.D.G.)
51.98 Begleakova (U.R.S.S.)
51,00 Se.huch (R.D.G.)

sulifa
55.73 Zatopkova (Cehoslovacia >
54.98 Zîbina (U.R.S.S.)
54,66 Neumann (R.F.G.)
54.10 Bronimel (R.F.G.)
53,97 Zalagaitite (U.R.S.S.)
52,31 Makarova (U.R.S.S.)
52,25 Bogun (U.R.S.S.)
52.11 Tvetkova (U.R.S.S.)
51,80 Almquist (Suedia)
51,55 Ozolina (U.R.S.S.)

Șase noi recorduri republicane la natație,
închinate zilei de 23

Răsfoim' calendarul competițiilor in
ternaționale de natație pe anul 1958... 
Duminică 24 august și luni 25 august: 
întîlnirea dintre reprezentativele R.P. 
Romîne și Suediei; loc 
rare: ștrandul „Dante 
Duminică 31 august, la 
campionatele europene de

fată două obiective

de desfășu- 
Gherman"...-
Budapesta, 

natație...
importante, 

foarte apropiate, pentru înotătorii noș
tri fruntași. Ele au făcut necesar con
cursul de verificare dc sîmbătă și ieri 
în bazinul de 50 m. din incinta ștran
dului „Dante Gherman". A fost sau 
nu oportun acest concurs? Fără în
doială că da, deoarece în afara unor 
rezultate superioare înregistrate în 
cele două zile de concurs, întrecerile 
au permis antrenorilor să constate o 
serie întreagă de lipsuri tehnice care 
vor forma desigur obiectul unei șe
dințe imediate a colegiului central de 
antrenori, pentru a putea fi înlăturate 
în timpul rămas liber, pînă la cele 
două importante competiții de care 
vorbeam mai sus.

Din nou, cea mai valoroasă perfor
manță a concursului a fost obținută 
de Adrian Oanță în proba de 200 in. 
bras. Dinamovistul a parcurs distanța 
în timpul de 2:40,9, înotînd, așadar, 
pentru a doua oară în acest sezon 
200 m. bras sub 2:41,0. Se cuvine să 
remarcăm apoi pe înotătorii de la 
C.S.U. Buc., care au reușit să doboare 
cinci recorduri republicane din totalul

și în- 
dintre 

ele au fost obținute în probele de 
„spate", fiind opera celor doi repre
zentanți ai C.S.U. Buc., D. Caminschi 
și M. Vasiliu. Caminschi și-a îmbună
tățit, sîmbătă, cu 5 zecimi de secundă 
propriul său record pe distanța de 
200 m, realizînd timpul de 2:28,4. Co
legul său de club, M. Vasiliu a do- 
borît recordurile deținute de Caminschi, 
la juniori categoria întîia. In proba 
de 100 m., Vasiliu a fost cronome
trat în 1:08,6 (v.r.: 1:08,8), iar în 
cea de 200 m în timpul 
(v.r.:

Șt. lonescu, de curînd 
unei frumoase performanțe 
m liber, și-a adjudecat ieri 
de 2:13,6 și recordul probei de 200 
m. liber, deținut de la 20 iulie anul 
acesta de juniorul Em. Voicu. Cele
lalte două recorduri au fost realizate 
de Margareta Wittgenstein (C.S.U.): 
5:37,8 pe 400 tn liber (v.r.: Ingrid 
Rothe — 5:41,0) și ștafeta C.S.U., pe 
4x50 m liber fetițe (Margareta Schle
singer, Agneta Arway, Florentina 
Rambosec, Ingrid Wăchter) cronome
trată în timpul de 2:37,5 (v.r.: Olimpia 
Reșița 2:55,3). Al. Popescu a reușit 
sîmbătă pe 200 m fluture cel mai bun 
timp al său (2:31,3) din ultimii doi 
ani.

lată rezultatele tehnice: BĂRBAȚI— 
400 m. liber: Șt. lonescu (C.C.AJL

de 6 realizate în acest concurs 
chinate zilei de 23 August. Trei

2:32,2).
de 2:31,1

posesorul
pe 1.500 

cu timpul

August
4:49,6; G. Cociuban (Dinamo) 4:52,9; 
100 m bras: M.
1:15,5; A. Oanfă
F. Heitz (C.C.A.) 
ture: Al. Popescu
100 ni liber: G. Blajec (C.C-A.) 59,8 
(în serii 59,5); C. Chirvăsuță (C.S.U.) 
1:00,91; 200 m spate: D. Caminschi 
(C.S.U.) 2:28,4 (record de seniori) 
M. Vasiliu (C.S.U.) 2:31,1 (record
de juniori cat. L); 200 m bras: A. 
Oanfă 2:40,9; M. Mitrofan 2:43,8; F. 
Heitz 2:49,9;... T. Rînea (C.S.U.) 2:54,5 
(record personal); 100 m fluture: AL 
Popescu 1:07,1; 100 m spate: D. Ca- 
ininschi 1:08,2; M. Vasiliu 1:08,6 (nou 
record de juniori cat. I); L. Daroczi 
(C.l'.R. Cluj) 1:10,6; 200 m liber: Șt 
lonescu 2:13,6 (nou record de seniori);
G. Cociuban 2:13,9 (și el, sub vechiul
record cu o zecime de secundă); FE
MEI: 100 m liber: I. Rothe (C.S.U.) 
1:10,4; Maria Dan (Rapid) 1:12,7; M. 
Wittgenstein (C.S.U.) 1:12,7; 200 m 
spate: Maria Both (Ilefor Tg. Mureș) 
2:49,7; 200 m bras: G. Mangezius 
(Progr. Sibiu) 3:08,7; H. Gaiser 
(C.S.U.) 3:13,5; 400 m liber: M. Witt
genstein 5:37,8 (record de senioare și 
junioare cat. I.); 100 m bras: G.
Mangezius 1:26,0; 100 m fluture: N. 
Ștefănescu (Rapid) 1:19,8 (în serii 
1:19,1, record republican egalat); 
100 m spate: Marta Both 1:17,4.

X GH. NICOLAESCU

Mitrofan (Progr.) 
(Dinamo) 1:15,7; 
1:17,1; 200 m flu- 
(Dinaino) 2:31,3;



Ierî, ia MoscovaAu început campionatele mondiale de tir
9 Concurentul sovietic Umarov și U.R.S.S. pe primul 

Joc la proba de pistol precizie Trăgătorii romîni 
i au cucerit 6 insigne de aur, 12 de argint și 4 de 

bronz în concursul pentru insigna de maestru trăgător

MOSCOVA 17 (prin telefon). — 
Vineri, sîmbătă și duminică, parti- 
cipanții la campionatele mondiale de 
tir de la Moscova au luptat pentru 
cucerirea insignei de maestru trăgător. 
In prima zi de concurs s-au desfă
șurat probele de pistol precizie, ta
lere aruncate din șanț și armă liberă 
calibru redus (meci englez). Sportivii 
noștri s-att comportat în general bine. 
T. Jeglinschi cu 549 p., a obținut insig
na de aur, iar Alex. Klaus cu 532 
p. insigna de bronz. La proba de 
talere, I. Dumitrescu a obținut insigna 
de aur, realizînd 95 t. din 100 po
sibile, iar G. Enaclie (cu 91 t.) și G. 
Florescu (91 t.) insigna de argint. 
Ion Lovinescu nu a realizat punctajul 
necesar pentru insignă.

In proba de armă liberă calibru re
dus (meci englez), au obținut insigne 
de aur P. Sandor (582 p.) și Dinu 
Vidrașcu (581 p.). Trăgătorii C. An
tonescu, N. Dumitrescu și I. Sîrbu 
realizînd 579 p., 574 p. și respectiv 
570 p. au obținut insigna de argint, 
iar V. Enea cu 569 p. insigna de 
bronz.

In cea de a doua zi a concursului 
pentru insignă s-au desfășurat între-, 
cerile la armă liberă calibru redus 
3x20 focuri seniori și senioare. Au 
obținut insigne de aur: Dinu Vidrașcu 
cu 572 p. și Iosif Sîrbu tu 561 p., iar 
insignă de arginti Antonescu 557; p.,

Marieta Jtiverdeanu 557 p., 
jocaru 5o4 p., N. Dumitrescu 
Lia Sîrbu 550 p., V. Enea 
Alți doi concureriți romîni: P. 
și Iudith Moscu cu 548 p. și 
tiv 544 p. au obținut insigna de bronz. 
La proba de pistol calibru mare, des
fășurată ieri a participat un singur 
concurent romîn: P. Mocuță. El a 
obtinut insigna de argint realizînd 
562 p.

In total, în cele trei zile de con
curs, trăgătorii noștri au obținut 6 
insigne de aur, 12 de argint și 4 
de bronz.

Tot ieri, a avut loc pe poligonul 
Dinamo Mîtiș deschiderea oficială a 
campionatelor mondiale. Pentru prima 
dată congresul U.I.T. a admis și par
ticiparea femeilor și juniorilor.

In prima zi de concurs s-a desfășu
rat proba de pistol precizie 60 de 
focuri la care au participat șapte 
țări.

Rezultate individuale f 1. Umarov 
(U.R.S.S.) campion mondial 565 p.; 
2. Guscin (U.R.S.S.) 563 p. ; 3. Lin
coln (S.U.A.) 556 p.; 4. Hrînecek (R. 
Cehoslovacă) 554 p. j 5. Zapolski 
(U.R.S.S.) 554 p.

Pe echipe: 1. U.R.S.S.! 
hoslovacă ■ 3. S.U.A.

Concurența romîni T. 
0. Magyar și Al. Klaus' 
în ordine punctajele : 532, 531 și 530.

N. Co- 
551 p, 
550 p. 
Sandor 
respec-

2. R. Ce-

Jeglinschî, 
au obținut

Voleibaliștii sovietici învingători în primele două meciuri 
cu reprezentativele R. P. Romine

MOSCOVA 17 (Prin telefon). — 
Meciurile de volei U.R.S.S.—R.P.R. 
desfășurate duminică, s-au ridicat la 
un. înalt nivel tehnic și, în același 
timp, spectacular. Fazele frumoase aie 
celor două întîlniri au fost îndelung 
aplaudate de cei 9.000 spectatori. E- 
chipele noastre au pierdut (cu 1—3 
fetele și 2—3 băieții), dar au lăsat 
o impresie frumoasă.

Echipa feminină a pierdut cu 10— 
.4—15, 15—13, 9—15. In primul15,

mîncele se distanțează și cîștigă setul.
In ultimul, jocul este egal pînă a- 

proape de jumătate cînd .sovieticele se 
distanțează.

Arbitrul Ioachim Niculescu (R.P.R.) 
a condus bine următoarele echipe:

U.R.S.S.: Eremeeva, Moiseeva, Bol- 
dîrova, Misceriakova, Iașina, Barke- 
vici, Ciudina, Pșenicinikova.

R.P.R.: Doina Ivănescu, Florina 
Teodorescu, Tinela Pleșoianu, Natalia 
Cernat, Sonia Colceriu, Ana Păunoiu, 
Ana Susan, Lia Vanea, Coca Con- 
stantinescu, Coca Busuiocescu.

Foarte disputată a fost și întîlnirea 
masculină în care gazdele au cîștigat 
cu 3—2 (13—15, 15—1, 7—15, 15— 
11, 15—9). Echipele s-au comportat 
inegal de la un set la altul, furnizînd 
totuși un joc de factură bună, spec
taculos care a entuziasmat asistența. 
Atacul nostru a mers foarte bine; 
punctul nevralgic a fost primirea ser
viciului, care în seturile 2 și 5 ne-a 
costat multe puncte. In orice caz, echi-

pa noastră a luptat cu însuflețire pen
tru o comportare frumoasă — ceea ce 
a și reușit.

Ritmul de joc a fost foarte susținut 
în special în seturile 1, 3 și 4, cînd 
au avut loc unele schimburi de mingi 
de o rară frumusețe. Echipa Uniuniî 
Sovietice a prezentat patru jucători 
noi, buni tehnicieni în special în a- 
părare, care au adus un aport con
siderabil în victoria echipei lor. Șa- 
blîghin, Agaev, Vengherovski și Bu
robin au un viitor frumos.

Meciul a fost arbitrat corect de 
Z. Meriel (R ,P. Polonă).

U.R.S.S.: FASAHOV, Gaikovoi,
Sablîghin, Agaev, Zakrîjevski, SMO- 
LEANINOV, Libenș, VENGHEROV- 
SCHJ, Burobin.

R.P.R.: ROMAN, Mihăilescu, Nl- 
COLAU, RUSESCU, Cherebețiu, PÂU- 
NOIU, Fieraru, Corbeanit.

Marți, echipele noastre vor întîlni 
din nou reprezentativele Uniunii So
vietice.

| Echipa de handbal Voința Sighișoara
a întrecut formația poloneză Start

început
10—6. cu 15-13 (7-6)

ȘTEFAN ROM.AN 
set, jucătoarele noastre au
foarte bine și au condus cu 
La acest scor, a venit la serviciu
Moiseeva, care a cîșligat 4 puncte 
direct din serviciu. Cu toate că ju
cătoarele noastre au luptat foarte mult 
nu au mai putut cîștiga setul. Cel de 
al doilea, revine cu ușurință echipei 
gazde. In al treilea set, în formația 
Uniunii Sovietice intră Ciudina și 
Pșenicinikova, iar în formația noastră 
Ana Susan. Jocul e foarte disputat, 
jucătoarele noastre conduc cu 5—1, 
apoi sovieticele cu 6—5; scorul se 
menține egal pînă la 9—9, cînd ro-

SIGHIȘOARA, 17 (prin telefon). ■—• (2), Matewsky (2), Abratinsky (2).
Peste 6.000 de spectatori au asistat la A condus corect G. Szolnoki (R. P. 

---- j. handbal Ungară).

Triunghiularul atletic dintre echipele de juniori 
ale Poloniei, Cehoslovaciei și Romîniei

Mîrcea

KATOWICE 17 „ 
„Triunghiularul" de juniori dintre e- 
chipele Poloniei, Cehoslovaciei și Ro- 
mîniei care inițial urma să se des
fășoare la Zabrze, a avut loc la 
Katowice. Un număr impresionant de 
spectatori au umplut la refuz tribunele 
stadionului clubului sportiv „Baildon", 
încurajînd frenetic pe concurenți și 
aplaudînd pe cei mai buni. Programul 
întrecerilor din prima zi a fost slîn- 
jenit de o furtună extrem de puter
nică dar apoi timpul a redevenit fru
mos și a favorizat desfășurarea con
cursului.

Echipele noastre au pierdut întîl- 
nirile pe care le-au susținut. Indivi
dual, atleții romîni au reușit să ocupe 
primul loc în patru probe la juniori 
și în trei probe la junioare, obținînd 
totodată o serie de rezultate remar
cabile printre care și cîteva noi re
corduri republicane.

Iată rezultatele primei zile de con
curs: BĂIEȚI: 100 in: 1. Juskowiak 
(P) 10,5 — nou record de juniori;
2. Stein (R) 10,7 — nou record de ju
niori (vechiul record 10,8 Ion Moina 
— 1940); 3. Figurski (P) 10,8;... 5. 
Kineses (R) 11,0; 400 m: 1. Dolcjsi (C) 
50,1; 2. Jerzy (P) 50,2; 3. Nitu (R) 
50,6;... 5. Ciobanu (R) 51,2; 1.500 m:
1. Baran (P) 4:00,8; 2. Hellmich (C)
4:03,0; 3. Szczesny (P) 4:05,2;... 5. 
Zotovici (R) 4:16,8; 6. Buiac (R)
4:22,8; 110 in g (91,4 cm): I. Jurcă 
iR) 13,9; 2. Klinka (C) 14,0; 3. 
Sobisz (P) 14,2;... 6. Axente (R) 14,6; 
1.500 m obstacole: 1. Toczek (P)
4:18,2 — nou record de juniori; 2. 
Ilankus (P) 4:22,9; 3. Eichler (C) 
4:27,2; 4. Paghidas (R) 4:29,0: 
Florea (R) 4:47,2; 
man (C) 1,85; 2.
3. Marinescu (R) 
IR) 1,75; lungime:
2. Jurcă (R) 6.84;
6,79; disc: 1. Obuchowicz (P) 46,28; 
2. Kladek (C) 45,66; 3. Perneki (R) 
45,55;... 6. Sălăjan (R) 36,76; suliță: 
1. Nikiciuc (P) 68,62; 2. Sachavskî 
(C) 63,13; 3. Bieniek (P) 62,59;... 5. 
Duștință (R) 56,60; 6. Hampel (R) 
52,96; 4x100 m: 1. Polonia 42,6; 2. 
Cehoslovacia 43,3; 3. Romînia (Nițti, 
Kineses, Zahaichievici, Stein) 43,8; 
FETE: 100 m: 1. Twardowska (P) 
12,1; 2. Maksay (R) 12,1 —.nou re
cord de junioare (vechiul record 12,2 
Ioana Luță — 1955); 3. Bubikova (C) 
12,3; 4. Jakonsova (C) 12,4; 4.

Stein, Crîsta Maksay, Emese Kineses și Olimpia Cataramă 
au înregistrat noi recorduri de ;un*°ri ale R» P« R.
(prin telefon). —

.6. 
înălțime: 1. Klic- 
Sobota (P) 1,80; 
1,80;... 6. Porumb 

1. Ot (C) 6,90; 
3. Popovschi (R)

Kineses (R) 12,4 — record de ju
nioare categ. a 11-a egalat; înălțime:
1. Stozakowa (C) 1,54; 2. Jasinska
(P) 1,51; 3. Kucharowa (C) 1,48; 4.
Voroneanu (R) 1,48;... 6. Mihăilescu 
(R) 1,45; greutate: 1. Soldodova (C) 
12,40; 2. Skopkova (C) 12,27; 3.
Sauca (R) 12,17;... 6. Stoica (R)
11,97; 80 m g: 1. Nagler (P) 12,1;
2. Bikova (C) 12,1; 3. Swierk (P)
12,2;... 5. Păduraru (R) 12,6; 6. Ei- 
siendler (R) 12,7; 4x100 tn: 1. Po
lonia 48,4; 2. Romînia (Giindisch,
Maksay, Drotleff, Kineses) 49,0 — 
record de junioare egalat; 3. Ceho
slovacia 50,2.

PUNCTAJE DUPĂ PRIMA ZI: bă
ieți: Polonia — Romînia 64:42; Ceho
slovacia — Romînia 64:42; Polonia— 
Cehoslovacia 58:48; fete: Polonia — 
Romînia 31:20: Cehoslovacia — Ro
mînia 31:20; Cehoslovacia — Polonia 
26:25.

Și acum probele din ziua a Il-a: 
BĂIEȚI: 200 m: 1. Juskowiak (P) 
21,8; 2. Mendeika (P) 22,4; 3. Belina 
(C) 22,5; 4. Nitu (R) 22,6;... 6. Kin
eses (R) 23,1; 800 m: 1. Baran (P) 
1:57,7; 2. Berekszaszi (R) 1:58,4; 3. 
Wevsser (C) 1:58,7; ...5. Zotovici (R) 
2:00,1; 3.000 m: 1. Hellmich (C) 
8:41,2; 2. Choynacki (P) 8:48,4; 3. 
Dăndărău (R) 8:50,4; ...5. Buiac (R) 
8:57,0; 200 m g: 1. Jurcă (R) 24,5; 
2. Klinka (C) 25,4; 3. Sobîsz (P) 
25,6; ...6. Marconi (R) 27,1; triplu 
salt: 1. Stein (R) 15,20; 2. Ciochină 
CR) 14,43; 3. Paces (C) 14,26; 4.
Neino (P) 14,26; prăjină: 1. Blazej 
(C) 4,00; 2. Brejcha (C) 4,00: 3.
Kaczmarowski (P) 3,80;... 5. Astafei 
(R) 3,40; 6. Schnabel (R) 3,40:
greutate: 1. Perneki (R) 14.92; 2. 
Folkman (C) 14,74; 3. Obuchowicz
(P) 14,55;... 6. Rabinovici (R) 12,90; 
ciocan: 1. Niwinski (P) 49,47; 2.
Rehan (C) 49,24; 3. Vavrina (C) 
47.98;... 5. Catană (R) 42,80; 6. Moș 
(R) 40.33; 4 x400 m: 1. Cehoslova
cia 3:22,2; 2. Polonia 3:22,5:_ 3. Ro
mînia (Ciobanu, Jurcă, 
Nitu) 3:22.7; FETE: 
Maksay (R) 25,6; 2.
(P) 25,7; 3. Pastuszka (P) 25,8;... 
5. Zîlli (R) 26,5; 500 m: 1. Bienia 
(P) 1:16,7; 2. Habas (P) 1:18,6; 3. 
Soldatowa (C) 1:20,5; 4. Herlea (R) 
1:21,7;... 6. Klimen (R) 1:27,0; lun
gime: 1. Belmega (R) 5,37; 2. Hau- 
rankova (C) 5,33; 3. Losova (C) 
5,32;... 6. Mihăilescu (R) 5,25; disc: 
1. Cataramă (R) 42,12 — nou re-

cord de junioare. Vechiul record 42,04 
Niculina Barbu — 1956; 2. Lostakova 
(C) 39,73; 3. Gavriluț (R) 36,63;
suliță: 1. Jankowska (C)- 47,41; 2. 
Kaczynska (P) 39,92; 3. Szewczyk 
(P) 39,85;... 5. Waksman (R) 32,64; 
6. Gurău (R) 27.00.

PUNCTAJELE GENERALE : 
ieți: Cehoslovacia-Polonia ____ ,
Cehoslovacia-Romînia 117:83; Polonia- 
Romînia 117:84; fete: Cehoslovacia- 
Polonia 53:53; Polonia-Romînia 60:46; 
Cehoslovacia-Romînia 59:47.

In cursul zilei de mîine atleții din 
cele trei țări prietene vor participa la 
două concursuri în localitățile Kri- 
vant și Pscina.

bă-
101:99;

ț
Ș

întîlnirea internațională de 1 
dintre formațiile masculine Voința 
Sighișoara și -Start (R. P. Polonă). 
Victoria a revenit echipei gazdă, care " 
— în acest fel — își inaugurează ac
tivitatea internațională printr-un 
mos rezultat: 15—13 (7—6).

Partida a început în nota de 
minare a jucătorilor sighișoreni, 
prin atacuri rapide reușesc chiar din 
primele minute să destrame apărarea 
handbaliștilor polonezi. In min. 5 sco
rul era de 2—0 pentru echipa gazdă. 
După o scurtă perioadă, meciul a de
venit mai echilibrat. Cu toate acestea, 
Voința Sighișoara a continuat să-și 
mențină avantajul de unul sau două 
goluri.. După pauză, polonezii sînt cei 
care încep puternic și, profitînd de o 
serie de greșeli ale apărării sighișo- 
rene, reușesc să egaleze și chiar să 
ia conducerea. In min. 30 scorul de
venise 11—9 pentru Start. A urmat a- 
poi o perioadă în care gazdele și-au 
revenit și cu zece minute înainte de 
terminare scorul este egal: 11—11. Din 
acest moment handbaliștii de la Voința 
au forțat ritmul și acționînd mult mai 
legat au terminat învingători.

Punolele au fost înscrise de: Sauer 
(4), Balaș (3), Zultner (3), Lingner 
(2), Schneider, Petri și Florea pentru 
Voința și de Gogolah (7), Ruhawsky

I. TURJAN, corespondent

fru-

do-
care

La Tbilisi a început a V-a 
Spartacbiadâ unională 

a școlarilor
MOSCOVA 

transmite:
Schimbul de 

vietici va putea fi urmărit cu prilejul 
desfășurării finalei celei de a V-a 
Spartachiade unionale a școlarilor, ca
re a început la 17 august la Tbilisi. 
In programul Sprrtachiadei sînt în
scrise întreceri la 13 discipline spor
tive.

Prin caracterul său de masă ac
tuala ediție a Spartachiadei întrece 
edițiile anterioare. La prima Sparta- 
chiadă unională a școlarilor, desfășu
rată în anul 1954, au participat peste 
5 milioane de școlari, la a doua ediție

Spartachiadei’ au luat parte aproape 
milioane, la a treia 1! milioane și 

la a patra peste 12 milioane. Cea de 
a V-a ediție a Spartachiadei desfă
șurată 'anui acesta, s-a bucurat de 
participarea a 15 milioane de școlari.

Pentru a putea participa la finala 
Spartachiadei școlarii au trebuit să 
treacă anumite norme de calific" ' 
(de pildă la proba de 100 ni. pla 
10,8) și să fie fruntași la învățătură.

(Agerpres). — TASS

mîine al sportivilor so-

/

9

o Intr-un meci disputat la Buenos 
Aires,"Real Madrid a învins pe River 
Plata cu 1—0.

Corșatea,
200 m : 1.
Twardowska

La sfîrsitul acestei
CICLISM luni se vor desfășura 

în Franța campionatele 
mondiale de ciclism pe șosea și pe 
velodrom. Uniunea Sovietică va tri
mite la întreceri o echipă din care 
fac parte cîștigătorii „Cursei Păcii" 
B. Bebenin, E. Klevțov, V. Kapitonov, 
N. Kolumbet, pistarzii V. Leonov, S. 
Moskvin și alții. In Franța va con
cura și o puternică echipă a R.P. 
Polone din care remarcăm pe cunos- 
cuții fondiști Krolak, Pancek, Kodo- 
bas, Fornalczik.

Ieri a început în
FOTBAL Franța campionatul 

pe anul 1958—1959. Ca 
de obicei, la început de sezon, au a- 
bundat surprizele. Performerele etapei 
sînt Racing Club Paris, Nîmes și Ales, 
care au obținut prețioase victorii în 
deplasare. De notat, de asemenea, că 
deținătoarea titlului, Reims, echipă 
în care joacă Fontaine, golgeterul 
campionatului mondial, a trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru a trece 
de modesta Nancy. Iată rezultatele 
tehnice: Lens—Strasbourg 6—0, Lille— 
Rennes 4—4, Nancy — Reims 3—5, 
Sedan—Racing Paris 0—3, Monaco— 
Toulouse 1—0, St. Etienne—Nîmes
0—1, Limoges — Lyon 1—0, Marseil
le—Nice 2—0, Sochaux—Ales 4—5. 
Un meci a fost amînat, cel dintre poziție mai slabă cu Nejkirch. San- 
Angers și Valenciennes. El se va dis- guinetti a cîștigat la Rossetto. Parti- 
puta marți. dele Larsen-Benko, Averbach-Fisher,

La Tokio au conti
nuat campionatele in
ternaționale de înot 

ale Japoniei. De data aceasta, gazdele 
s-au impus în învingători, în toate 
probele; 200 m. liber Yamanaka 2:03,3, 
Chapman (Austr.) 2:07,7, Ishimoto 
2:08,5; 200 ni fluture Masunaga 2:20,9, 
Ishimoto același timp; femei: 400 m 
liber Shibara 5:19,4; 100 m bras Ta- 

200 m

NATAȚIE

liber Shibara 
mashi 1:25,6; 
2:48,1.

SCRIMĂ

spate Tanaka

Ieri a 
ladelfia 
mondial 
peste 250 de trăgători

început la Fi- 
campionatul 

de scrimă, la
care iau parte . _
din 25 de țări printre care Franța, 
R.P. Ungară, Italia, U.R.S.S., ' R.P. 
Polonă, Belgia, Anglia etc. Duminică 
a avut loc 
urmînd ca 
asalturi.

festivitatea de deschidere, 
astăzi să înceapă primele

ȘAH
Turneul interzonal de 

la Portoroj a conti
nuat cu desfășurarea 

a. Jucînd cu albele îm-rundei a VII-;
potriva lui Cardoso, Petrosian a mai 
repurtat o victorie, trecînd singur în 
fruntea clasamentului, deoarece celă
lalt lider, Olafsson, a întrerupt în

Panno-Fuster, Tal-Gligorici, Sherwin- 
Filip, De Greiff-Matanovici și Szabo- 
Pachman s-au terminat remize.

Iată și rezultatele rundei a 8-a: 
Gligorici—Petrosian */2—>/2, Nejkirch- 
Tal ‘/ă—%, Bronștein — Aver
bach 'A — ’/2, Rossetto — Pannc 
‘/2—*,4> Fisher — Larsen 1—0, Filip— 
De Grieff 1—0, Cardoso—Sherwin 1-0 
Partidele Benko-Sanguinetti, Olafsson- 
Fuster și Matanovici-Szabo s-au în
trerupt cu avantaj de partea albelor. 
Iată clasamentul după 8 runde:

1. —• Petrosian 6 p. 2—3 "Averbach 
Tal 5p. 4—7 Olafsson (2), Sanguinetti 
(1), Larsen, Gligorici 4% p. 8—K 
Benko (2), Maianovir.i (1), Packman 
Panno, Fisher, Filip 4 p. etc.

a La Moscova a apărut recent car
tea marelui maestru Paul Kerșs „A- 
pararea franceză". Ea este o conti
nuare a vastei sale lucrări „Teorii 
deschiderilor în șah". Șahistul estor 
Paul Keres, c.îștigător al turneelor de 
la Amsterdam, Budapesta, Hastings, 
Semmering-Baden și de trei ori cam 
pion ■' ”" ° ° " --------- 1
unul 
cieni

al U.R.S.S. e$te cunoscut ca 
din cei mai remarcabili teoreti- 
ai jocului de șah. (Agerpres).

• In finalele bani
pionatelor republicani 
ale R.P. Ungare, Jan
cso l-a întrecut p<

Adam cu 3—0, La femei titlul de cam
pioană a revenit lui Suzi Kormoczi 
care a dispus de Bros sun n cu 2—0.

TENIS


