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Selecționata Je tineret a R.P.R ♦ a terminat l 

cu reprezentativa R. P. Chineze: 1-1 (o-l)

a egalitate

Peprezentativa de fotbal a R. P. 
ohineze și-a început ieri turneul în 
țara noastră întâlnind selecționata de 
meret a R. P. Romîne. Oaspeții au 
/aținut un meritat rezultat de ega- 

ate: 1—1 (1—0), pentru care nu
■mai că au luptat cu multă ardoare, 
>r au și prestat un joc de bună va- 
are tehnică, constituind o plăcută 

iriza pentru spectatorii bucureșteni.
Secționata noastră de tineret s-a 

ainportat sub așteptări.
La fluierul arbitrului P. Rapaport 
iutat In tușă - de A. Rădulescu și 

Dulea), echipele au aliniat ur- 
nătoarele formații:

SELECȚIONATA DE TINERET A 
P.R.: Uțu — Greavu, Mureșan, Co- 
caru — Fronea, Tabarcea —

;antinescu, Mateianu, Dridea.
' Ciripoi.

REPREZENTATIVA R. P. 
'ZE: Si Fu-sin; Sun lui-min, 
>-iun. Van Cî-pin; Cian

Si-nen: Cen Gia-Iian,
Cian Hun-gin, Fan len-cio. Fu 

u<^-san.
Oaspeții încep jocul într-un ritm .rapid, 
prinzînd apărarea echipei noastre. Uțu 

.pără destul de greu un șut puter
nic tras de mijlocașul dreapta Cian 
rin-ten în min. 5. Spectatorii sînt im
presionați vădit de calitățile fotbalis
tice ale oaspeților, care prestează un 

de bună calitate și fac dovada 
concepții bune de joc: pase în 

'Uză. cu dese schimbări de direcție 
■trunderi prin

Con
tre

CHI-
Sun

Tin-ten, 
Sun Fu-

surprindere.

BARA IN

la înacționează
își revine și joacă

iiipa ' noastră 
ut timid, apoi
ul de bine în cîmp, însă la poartă 
’fâșii nu știu să se descurce în 
marcajului strict la om aplicat 

oaspeți. Și așa vor juca 
fîrșitul partidei. Totuși, în 

dantinescu are o acțiune 
5 aripa dreaptă, pătrunde
Jc, dar în bară. Mingea revine 

ia Ciripoi care era liber. Acesta ezită 
*rage afară!

’ ;ASPEȚI| DESCHID SCORUL

Apărarea oaspeților rezistă presiu- 
fotbaliștilor romîni și reușesc să

pînă la 
min. 10 
frumoa- 
și trage

inițieze și contraatacuri. In min. 22 
concretizează un astfel de contraatac. 
Fundașul Van Cî-pin degajează lung 
la o acțiune a noastră, mingea a- 
junge la Fan Jen-cio care-i pasează 
iui Cian Hun-gin. Acesta face o 
cursă, Mureșan ezită să-l atace și 
centrul înaintaș oaspe trage puternic 
de la aproximativ 20 tn. Mingea se 
lovește de piciorul lui Mureșan, schitn. 
bîndu-și direcția și surprinzînd pe picior 
greșit pe Uțu:l-0! Oaspeții continuă să 
aibă inițiativa, apoi jocul se echilibrează. 
In min. 29 și 30 Dridea și Cian 
Hun-gin ratează situații favorabile. 
In min. 30 Sun lui-min este înlocuit 
cu Li Han-i.

Portarul Si Fu-sin a fost unul din 
cei mai buni jucători ai reprezen
tativei R. P. Chineze. Iată-l inter
venind din nou la timp și culegin'ț 
balonul sub privirile lui Sun Pao- 
iun, Dridea (stingă') și Sun lul- 
min (dreapta). țpoțo g Ctobanu)

EGALAREA,

echipa noastră cu Varga 
Mateianu și Crăinfceanu 
Ciripoi.
la fel de rapid și acest

La reluare, oaspeții apar cu Sian 
Ti-sun în locul interului stînga Fan 
len-cio, iar 
în locul lui 
în locul lui

Jocul este
ritm este impus tot de oaspeți, care 
în min. 49 ratează o situație bună 
prin Sun Fu-cen. De altfel, începutul 
reprizei aparține jucătorilor chinezi.

P. gațu

(Continuare in pag. a 3-a)

Competiții... Concursuri
• ALATURI DE ÎNTREGUL PO

POR MUNCITOR, sportivii din raio
nul Istria se pregătesc să întîmpine 
cea de a XV-a aniversare a eliberă
rii patriei noastrc.

Pe lângă alte concursuri, Con
siliul raional U.C.F.S. Istria organi
zează în cinstea zilei de 23 August o 
mare competiție sportivă de mase de
numită „Cupă Eliberării". Concursuri

le se vor desfășura în trei etape. Prima e- 
tapă (1-26 iulie) va avea loc pe asocia
ții sportive și localități. In cadrul a- 
cestei etape se vor organiza săptă- 
mînal concursuri ia diferite discipli
ne sportive, cu ocazia cărora se vor 
selecționa participant» la etapele ur
mătoare. Etapa a Il-a (2—9 august) 
se va desfășura pe centre de comune, 
iar etapa a IM-* (pe raion) se va 
disputa la Babadag în ziua de 23 
August.

„Cupa Eliberării" este organizată 
la fotbal, volei, trîntă, popice și atle
tism. Participă toate asociațiile spor
tive din raionul Istria.

Nicolae Fucigiu-corespondent

■■r
m; triplusalt: V. Sălăgean 12,55 m;A 
110 m garduri: G. Tălnariu 15,6 seed/ 
disc (1,5 kg.): V. Sălăgean 49,22'mJ. 
FEMININ 80 m plat: Otilia Bortesi 
11,0 sec.; înălțime: Livia Anton 1,42! 
m.; disc (1 kg): Doina Naciu 28,88 m;': 
60 m. garduri: rt-mu» <rvai
sec.; greutate (3 
țan 9,16 m.

Petru

Agneta Bojthe 10;4
kg.) Ileana Ghe-

Țonea-corespon-dent

DE TIR „Tracto-

IN ORGANIZAREA OOMISIEI 
DE ATLETISM a raionului Turda a 
avut loc, de curînd, un concurs de 
atletism la Cîmpia Turzii. Au parti
cipat atleți din Turda și Cfcnpia Tur
zii. Iată cele mai bune rezultate: 
MASCULIN 100 m plat : O. Tălnariu 
12,0 sec., înălțime: C. Tălnariu 1,68

• POLIGONUL 
rul“ din Caracjf a găzduit întrecerile 
de tir dotate cu „Cupa Orașului' 
Craiova", competiție rezervată probe
lor de 3x20 armă sport și proba de 
60 focuri armă liberă. La această în
trecere au participat reprezentativele 
orașului Ploești, Pitești, Caracal și 
Craiova. Competiția a fost organiza
tă în cinstea celei de a XV-a aniver
sări a eliberării patriei noastre și a 
fost câștigată de reprezentativa ora
șului Craiova, care a totalizat 2509 
puncte.

lată rezultatele tehnice : MASCULIN 
3x20; 1. D. Stavarache (Craiova) 518 
p. 2. M. Pîsdaru (Craiova) 514 p. 3. 
I. Stănescu (Ploești) 512 p. FEMI
NIN 3x20: 1. Ecaterina Panait (Plo
ești) 484 p. 2. Lucia Boșovsky (Cra
iova) 482 p. 3. Maria Vaciu (Pitești) 
401 p. 60 focuri armă liberă: 1. V. 
Bivolaru (Ploești) 556 p. 2. M. Pîslaru 
(Craiova) 541 p. 3. V. Bolard (Cra
iova) 538 p.
Romică Schultz-corespondent regional

Conferirea „Ordinului Muncii" clasa I 
tovarășului Manole Bodnăraș

Printr-un decret al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I, tov. Manole 
Bodnăraș, cu prilejul împlinirii a 50 ani de la naștere, pentru activitate 
rodnică în mișcarea muncitorească.

Turneul internaționalele volei din Capitală

Echipa masculină a țării noastre la a cincea victorie consecutivă!
Reprezentativele feminine ale orașului Moscova și R. P. Polone, neînvinse, susțin astă-seară partida decisivă
Programul de sîrhbătă a înregistrat 

un succes deplin, mareînd creșterea 
interesului manifestat de iubitorii vo
leiului pentru a-cest valoros turneu in
ternațional.

O splendidă întrecere ne-au dăruit 
echipele feminine ale R. Cehoslovace 
și R. P. Chineze, al căror meci a sta
bilit totodată un record de durată: 
2 ore și 35 minute! Și totuși nu e 
mult, ținînd seama de calitatea jocu
lui. Înaltul nivel al întâlnirii s-a da
torat în largă măsură comportării 
voleibalistelor chineze, în plină ascen
siune, în progres de la meci la meci. 
Un excepțional simț al plasamentului 
și al dublajelor, o remarcabilă mișcare 
în teren, un atac extrem de nuanțat

— în care s-a evidențiat Wan Z-sa 
(nr. 5).— și omogenitate deplină, iată 
calitățile prin care se impune echipa 
R. P. Chineze, revelația turneului fe
minin. Fostele campioane europene au 
apelat Ia întregul lor bagaj de cunoș-

punct de vedere al duratei, neașteptat 
de rapid, peT nerăsuflate, am putea 
spune, s-a consumat întâlnirea echi
pelor masculine ate R. P. Polone și 
R. Cfehoslovace, încheiată cu surprinză
toarea înfrîngere — și de ce manierat

Dinamo București a cîștigat campionatul tării 
la handbal

In sfârșit, după luni de zile de a- 
origă dispută, a fost desemnată cam- 
.ioana republicană la handbal. Echi

pele masculine de handbal Dinamo 
București și C.S.M. Reșița s-au în- 
tîlnit ieri într-un meci care avea să 
lămurească nu numai frumoasa riva
litate sportivă dintre aceste două for
mații fruntașe ale handbalului nostru.

ci și problema — firește, mai impor
tantă — a' luptei pentru titlul de 
campion al țării. Nici una din edițiile 
precedente ale campionatului repu
blican de handbal nu a fost așa de 
echilibrată, așa de viu disputată, în
cât abia ultima etapă să fie decisivă 
în această privință.

Victoria a revenit ct^ 13-8 (8-4) di-

Lucian Popescu (Dinamo) și-a depășit adversarul direct și frage nestin
gherit la poartă.

(Foto Gh. Dumitru)

namoviștilor bucureșteni, care în a- 
ceastă partidă au fost în mod clar 
mai buni. Superioritatea bucureșteni- 
lor s-a manifestat de-a lungul între
gului meci, în care ei au avut de alt
fel tot timpul Inițiativa, reușind să-și 
depășească adversarul în toate com
partimentele. Cîștigînd pairtida, Di
namo București a devenit campioană 
a țării, performanță pe deplin meri
tată, deoarece echipa bucureșteană și-a 
dovedit cu prisosință valoarea nu nu
mai. în acest meci, dar și în timpul 
celor 22 de etape. Este meritul între
gii echipe și al antrenorului Vlase 
Oprea.

început într-un ritm lent 
echipe parcă se studiau...), 
devenit apoi mai viu, mai 
în faze frumoase, în acțiuni 
loase. In această parte a 
care a fost și cea mai interesantă, 
s-a văzut clar că dacă în ceea oe pri
vește atacul diferența de valoare din
tre cele două fo'rmații nu era așa de 
mare, în schimb în privința apărării 
dinamoviștii s-au arătat mult supe
riori. Metalurgiștii reșițeni au comis 
în acest meci o gravă eroare tac
tică și anume aceea de a aplica în 
apărare sistemul „om la om" strict 
chiar și la mare distanță de poartă. 
In aceste condiții, sistemul defensiv 
al oaspeților era foarte deschis și

(Continuare in pag. a 2-a)

(ambele 
meciul a 
abundent 
spectacu- 
întîlinirii,

LUDMILA BULDAKOVA
Ludmila Buldakova e jucătoarea cu 

nr. 7 din echipa Moscovei. Ați re
marcat-o cu siguranță și dumneavoas
tră. Și ați aplaudat-o, fără doar și 
poate, pentru precizia paselor, pentru 
eficacitatea „bombelor" sale. Bulda
kova este studentă, la Institutul de 
Cultură Fizică „I. V. Stalin" și soția 
cunoscutului campion european de ca
notaj. Vorbind despre partidele tur
neului feminin, Buldakova ne-a îm
părtășit uimirea ei față de progresul 
excepțional al echipei chineze, care 
într-un timp foarte scurt a intrat în 
rîndul celor mai bune echipe din lume. 
„In ceea ce privește tinăra echipă ro- 
mînă — ne-a spus ea — cind va avea 
un plus de forță în atac șl mai multă 
omogenitate, va fi o 
tabilă".

mai mare, 
puternicei 
fără în- 
care are.

formație redu-

a putea obține 
bogata lor ex-

tințe tehnice pentru 
victoria ; dar numai 
periență internațională le-a ajutat să 
evite înfrîngerea într-un final în care 
au fost conduse cu 6—2 și 9—7.

In contrast cu această partidă din

W. RUTKOWSKI
Jucătorul care a stîrnit cel 

interes la fiecare evoluție a 
formații poloneze, a fost, 
doială, Wojciech Rutkowski,
la activul său aproape 120 de meciuri 
internaționale! Tînărul absolvent al 
Academiei de Cultură Fizică de la 
Varșovia are aprecieri deosebite pen-» 
tru turneul Ia care ia parte. „întrece
rile nu simt cu nimic inferioare celor 
de la ultimele campionate europene șt 
mondiale și constituie o bună verifi
care înaintea „Cupei continentelor" 
care se va disputa în toamnă la PariSi 
îmi place și publicul dv. Este ertiu* 
ziast, plin de elan și totodată obiee* 
tiv" — ne-a declarat Rutkowski.

— a campionilor lumii. De șase ani' 
(din 1953 de la Festival, cînd a fost! 
întrecută de reprezentativa Uniunii 
Sovietice cu 3—0) echipa R. bolit»-1

(Continuare in pag. a 2-a)



"Cupa orașului București la atletism Primele rezultate din turneul de calificare
Victor Cincă este noul record man al R. P. Romîne în proba de de cation (4.447 p), iar Gh. Ciobanu a 

corectat din ncu recordul juniorilor la 400 m (48,5 sec).
(C.C.A.) 1,95; C. Dumitrescu (Știința 
Buc.) 1,90; E. Ducu (Progr. Buc.) 
1,85; C. Stănescu (Dinamo) 1,85; C. 
Porumb (Știința Cluj) 1,80; prăjină: 
Z. Szabo (Știința Buc.) 4,20; P. loan 
(C.C.A.) 4,i0; M. Trandafilov (Dina
mo) 4,00; greutate: C. Crețu (Știința 
Cluj) 16,10; R. Coveanu (C.C.A.) 
14,21; HC. A. Raioa (Recolta) 15,49; 
disc: R. Coveanu (C.C.A.) 47,75; E. 
Vîlsan (C.C.A.) 46,42; P. Flora (C.S.

Concursul dotat cu „Cupa orașului 
București" a adunat la startul între
cerilor pe cei mai multi dintre atleții 
fruntași care se pregătesc în vederea 
Jocurilor Balcanice din luna septem
brie de la București.

In linii mari, se poate aprecia că 
întrecerile au arătat o ameliorare a 
rezultatelor celor mai mulți dintre 
atleții noștri. In cadrul acestui con
curs au fost realizate două noi re
corduri republicane: unul la seniori 
(Victor Cincă la decatlon) și altul la 
juniori (Gh. Ciobanu la 400 m) și a 
mai fost îndeplinită o normă pentru 
selecționarea în lotul olimpic al R. P. 
Romîne, din cele prevăzute pentru a- 
cest an: Cincă la decatlon — norma 
6400 p.

Iată acum rezultatele tehnice înre
gistrate : BARBAȚI : 100 m : E- Lupșa 
(Știința Timiș.) 11,0; Șt. Nițu (Di
namo) 11,1; I- Măgdaș (Știința Cluj) 
11,1: 200 m: I. Wiesenmayer (Ceta
tea Bucur) 22,3; St Dobay (Dinamo) 
22,4; Gr. Enache (C.C.A.) 22,4;
400 m: Tr. Sudrigean (Dinamo Or. 
Stalin) 48,4; Gh. Ciobanu (Dinamo) 
48,5 — nou record republican de ju
niori; I. Savel (Dinamo) 49,0; Șt. Mi- 
haly (Dinamo) 49,6; Gr. Enache 
(C.C.A.) 49,8; 800 m: Șt Mihaly (Dă 
namo) 1:52,6; A. Romfeld (Dinamo) 
1:53,3; M. Zotovici (C.C.A.) 1:58,6; 
Gh. Bărață (C.F.R. Timiș.) 1:58,9; 
HC. Z. Vamoș 1:52,3; 1500 m: Z. Va- 
moș (Dinamo) 3:45,4; A. Barabaș 
(Dinamo) 3:49,6; V. Popa (Dinamo) 
3:52,7; V. Boghean (C.C.A.) 3:55,0; 
D. Bîrdău (Dinamo) 3:55,1 ; L. Borce- 
scu (Constr.) 3:56,9; O. Lupu (C.C.A.) 
3:57,6; N. Drăgan (C.C.A.) 3:59,8;
5000 m: A. Barabaș (Qinamo) 14:53,6; 
1. Velicitl (Dinamo Or. Stalin) 14:57,0; 
O. Lupu (C.C.A.) 15:28,9; 10.009 m: 
I. Pricop (Progr. Timiș.) 31:44,8: T. 
Voicu (Rapid) 31:49,6; C. Dinu (Met 
MIG) 31:51,8; N. Nicolae (Met. MIG) 
31:53,2; F. .Moscovici (C.S.M. B. Mare) 
31:58,0; 110 mg: M. Ursac (Șt. Cluj) 
14,9; P. Păunescu (Dinamo) T5.1; Al. 
Dincă (C.F.R. Cluj) 1'5,8; 400 mg:
1. Savel (Dinamo) 53,2; Gh. Stănel 
(Rapid) 54,4; C. Tontsch (Recolta) 
55,3; Șt. Stoicescu (Dinamo) 56,0; V. 
Pop (Șc. elevi Oradea) 56,6; 3000 m 
obstacole: C. Aioanei (C.C.A.) 9:04,6; 
T. Strzelbiscki (Dinamo) 9:08,0; FI. 
Vasile (Dinamo) 9:11,0; 20 km marș:
H. Răcescu (Dinamo) 1.38:58,0; I. 
Barbu (Voința) 1.40:54,0; I. Păcurarii 
(Spartac) 1.41:55,0; M. Neagu (Dina
mo) 1.42:54,0; C. Nourescu (Dinamo)
I. 43:22,0: 4X100 m: Dinamo Bucu
rești 43,1; Știința Cluj 43,4; 4X400 
m : Dinamo Bile. .3:24,0; C.C.A. 3:28,4; 
Știința Cluj 3:29,0; lungime: R. Li
cker (Dinamo) 7,07; V. Jurcă (Știința 
Buc.) 7,04; M. Băloiu (Dinamo) 6,97; 
W. Keller (C.S.M. Reșița) 6,84; A. 
Samungi (C.C.A.) 6,84; triplu : I. So
rin (C.C.A.) 15,17; N. Mărășescu
(C.C.A.) 14,44; înălțime: X. Boboc

VICTOR CINCĂ
Oradea) 44,84; suliță: D. Zamfir (Di
namo) 68,91; I. Cristea (Rapid) 68,29; 
A. Demeter (Dinamo) 65,90; H. Ven- 
tzel (C.C.A.) 63,85; Gh. Popescu
Știința Buc.) 62,49; ciocan : N. Rășcă- 
nescu (C.C.A.) 60,20; D. Greifenstein 
(Corvinul Huned.) 53,48; C. Dumitru 
(Rapid) 53,02; decatlon: 
(Știința Buc.) 6467 p (100 m 
lungime — 6,75, greutate — 
înălțime — 1,91, 400 m — 51,8, HO 
mg — 15,1, disc — 31,81, prăjină — 
4,00, suliță — 53,59, 1500 m — 4:47,8)
— noul record al R. P. Romîne; I. 
Mesaroș (C.F.R. Timiș.) 5686 p (11,5
— 6,63 — 10,58 — 1,65 — 51.8 — 
15,5 — 31,30 
4:40,9); I. Bretzko (O. S. 
4124 p.

FEMEI : 100 m: I. Petrescu 
12,4; I. Knobloch (Corvinul 
12,5; G. Luță (Rapid) 12,5; 
diu (Rapid) 12,5; El. Fota (Dinamo) 
12,7; 200 m: I. Petrescu (Rapid)
25,5; G. Palade (Progr. Buc.) 26,5; 
400 m: M. Cuțtii (Știința Cluj) 57,4; 
Fl. Grecescu (Dinamo) 58,4; El. To- 
dorof (Dinamo) 59,6; 800 m: M. Cu- 
țui (Știința Cluj) 2:11,1 ; FI. Grecescu 
(Dinamo) 2:11,3; El. Todorof (Dina
mo) 2:13,9; N. Pasciuc (Știința Cluj) 
2:18,0; Z. Voinea (Met. MIG) 2:18,7; 
80 mg: A. Manea-Sîrbu (Corvinul 
Huned.) 12,0; FI. Stancti (C.C.A.) 
12,4; J. Javorschi (Progr. Buc.) 12,8; 
4X100 m: Rapid I 50,4; Corvinul Hu
nedoara 51,9; lungime: M. Pândele

V. Cincă
-11,5,
10,87,

3,30 — 50,36 —
Oradea)

(Rapid) 
Huned.) 
L. Ben-

(Dinamo) 5,74; I. Knobloch (Corvinul 
Huned.) 5,64; L. Neța (Știința Cluj) 
5,48; V. Belmegia (Spartac) 5,31; 
înălțime: E. Mayer (Constr. Arad) 
1,55; L. Neța (Știința Cluj) 1,46; L. 
Petieanu (Știința Cluj) 1,46; greutate: 
A. Coman (Dinamo) 14,56; E. Sche
rer (Voința Or. Stalin) 13,37; M. Si- 
laghi (Voința Buc.) 13,18; disc: L. 
Manoliu (Met. MIG) 46,04; Ol. Cata
ramă (Șc. sp. U.C.F.S. Cîmpulung) 
44,54; N. Barbu (Știința Buc.) 41,13; 
M. Silaghi (Voința Buc.) 40,38; su
liță: I. Miklos (Dinamo Or. Stalin) 
45,78; M. Iordan (Constr. Bile.) 38,74; 
M. Barbu (Știința Buc.) 36,29; Fl. Roth 
(Știința Buc.) 36,03; pentatlon: A. 
Manea-Sîrbu (Corvinul Hunedoara) 
3595 p (înălțime — 1,41, greutate — 
10,49, 200 m — 27,6, 80 mg — 11,8, 
lungime — 5,06); E. Knall (Știința 
Buc.) 3632 p; El. Bințințan (Corvinul 
Huned.) 3405 p; pentatlon juniori: FI. 
Tîrș (Dinamo) 1804 p (lungime — 
5,52, suliță — 43,35, 200 m — 26,2, 
disc — 25,38, 1500 m — 4:50,0); R. 
Neagu (Rapid Buc.) 1363 p; I. Barbu 
(Constr. Buc.) 1238 p; pentatlon ju
nioare : A. Eisiendler (C.F.R. Timiș.) 
3196 p (înălțime — 1,47; greutate — 
9,06, 200 m — 29,1 80 mg — 12,6, 
lungime — 4,92); C. Barus (Constr. 
Buc.) 3196 p; A. Ti tire (Constr. Buc.) 
2491 p.

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE: 1. Dinamo București 599 p; 
2. C.C.A. București 286 p; 3. Știința 
București 261 p; 4. Știința Cluj 240 p; 
5. Constructorul Buc. 230 p; 6. Rapid 
Buc. 200 p; 7. Metalul M.I.G. Buc. 
181 p; 8. Progresul Buc. 112 p; 9. Cor- 
vinul Hunedoara 77 p; 10. C.F.R. Ti
mișoara 69 p; 11. Dinamo Or. Stalin 
52 p etc.

pentru campionatul femiuiii de handbal de categoria
PLOEȘT1 5 (prin telefon). — In 

localitate au început întrecerile din 
cadrul turneului de calificare pentru 
campionatul feminin de handbal al 
categoriei • A ediția 1959—1960. La 
această întrecere participă după cum 
se știe echipele clasate pe locurile 
9 și 10 în campionatul categoriei A 
(Constructorul Timișoara și Record 
Mediaș) și formațiile clasate pe pri
mele două locuri în campionatul de 
calificare (C.S.M. Reșița și Textila 
Buhuși).

In prima zi a turneului s-au dis
putat două partide. In primul joc 
Constructorul Timișoara și GlS.Mj

Reșița au terminat la egalitate: 4— 
(3—2). Echipa reșițeană a jucat bii 
și a reușit chiar să conducă în une 
perioade. Timișorencele, mai expei 
mentate, au putut să stăvilească a 
țiunrle rapide ale echipei din R 
șița.

Al doilea meci a opus formații 
Record Mediaș și Textila Buhur 
Victoria a revenit pe merit echip 
Record Mediaș care acționînd rap 
și legat a învins cu scorul de 5- 
(2-1).

ȘT. IONESCU
corespondent

Rezultate scontate in campionatul de teni 
al echipelor bucureștene

A treia etapă a 
tenis pe echipe al 
gramat sîmbătă și duminică întâlnirile 
C.O.A. I — Constructorul, Progre
sul — C.C.A. II și Știința — Dinamo. 
In primele două meciuri victoriile au 
revenit la scoruri categorice primelor 
formații: C.C.A. I — Constructorul 
19—0 și Progresul — 'CC.A. II
17—2. Dacă în întrecerea dintre pri
ma echipă a militarilor și Construc
torul jocurile au fost la discreția 
cîștigătorilor, în cealaltă partidă, cu 
tot scorul sever în favoarea reprezentan
ților clubului Progresul, se cuvine să 
remarcăm cîteva meciuri individuale: 
Zacopceanu (P.) — Burcescu (C.C.A.) 
II) 3—0, Slapciu — Chivaru 3—1, 
Julieta Namian — Eleonora Roșianu

campionatului de 
Capitalei a pro-

2— 0 (a fost una din cele mai fr 
moașe și spectaculoase întîlniri 1 
minine din actualul sezon. amb< 
jucătoare făcînd incursiuni la file 
schimbînd lovituri puternice cu min 
plasate), Slapciu — Burcescu 1— 
Zacopceanu — Chivaru 3—2. S-. 
mai evidențiat tinerii Mărmurear. 
Boaghe, Fătu și Ungureanu de 
Progresul.

Ultima întâlnire din cadrul aces 
etape a opus echipei Știința form:' 
dinamoviștilor. După întreceri m. 
disputate, studenții au obținut v 
toria cu 13—6. Iată unele rezult; 
mai interesante: Georgescu (S) 
Bosch (D) 3—0, Dancea — Bard
3— 0, Dancea — Bosch 1—3, Ge< 
gescu — Bardan 0—3.

Comitetul de organizare a campionatelor balcar. 
de baschet în plină activitate...

Este neîndoielnic faptul că reușita 
unui concurs internațional depinde în 
cea mai mare parte de măsurile 
luate din vreme, de pregătirile efec
tuate de țara organizatoare pentru a 
asigura sportivilor participant și, 
bineînțeles, spectatorilor, cele mai 
bune condiții de antrenament, de joc 
și de... vizionare, lată de ce, cu mai 
bine de o lună înainte de începerea 
celei de a iV-a ediții a campionatelor 
balcanice de baschet care va fi găz
duită de capitala țării noastre între 
12—16 august, federația noastră de 
specialitate a început o intensă acti
vitate pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor tehnice și organizatorice, în 
așa fel incit ziua deschiderii oficiale 
a jocurilor să găsească totul pus Ia 
punct.

Se joacă la Dinamo
La un moment dat locul de desfă 

șurare a campionatelor a stat în ba
lanță. Era de ales între terenul din 
parcul „23 August" și terenul din in
cinta velodromului Dinamo. Pînă la 
urmă a fost ales terenul de la Di
namo, care are un avantaj față de 
cel de la 23 August: în apropierea 
lui se află sălile Dinamo și Floreasca 
(ceea ce în caz de_ploaie este de mare 
importanță). In aceste zile se lucrea
ză la amenajarea podiumului, astfel 
că peste puțină vreme echipele țării 
noastre vor putea efectua primele an
trenamente. Precizăm că pentru a se 
mări vizibilitatea vor fi amenajate

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

slovace nu a mai înregistrat în palma
resul său acest scor. Explicația ? In 
oarecare măsură — blocajul defectuos 
și lipsa unui atac decisiv la voleiba
liștii cehi, dar înainte de toate vi
goarea acțiunilor ofensive ale polone
zilor, apărarea lor promptă, perfecta 
colaborare între cotnponenții echipei 
învingătoare, copios și meritat aplau
dată de public.

Prima noastră reprezentativă mascu
lină a obținut în fața echipei R. P. 
Ungare o nouă victorie, însă numai 
pe distanța de cinci seturi, ceea ce 
nu era de așteptat. Dificultatea cu 
care au realizat sportivii noștri această 
victorie, provine din scăderea 'ritmu
lui de joc și insuficienta concentrare 
in anumite momente ale partidei, ca 
și dintr-o oarecare comoditate, gene
rată de o dăunătoare supraestimare a 
posibilităților proprii. Cei care au a- 
cordat egală importanță tuturor fa
zelor disputei (Drăgan, Păunoiu, Fie- 
raru) au dat și cel mai mare randa
ment. Voleibaliștii maghiari s-au în
trecut pe ei înșiși luptînd cu însufle
țire pentru fiecare minge.

Formația de tineret a țării noastre 
2 părăsit terenul învinsă, dar a fost 
la un pas de a cuceri o prețioasă vic
torie în fața redutabilului „6“ chinez, 
care și de această dată a oferit clape 
de minunat spectacol volwbalistic. 
Merită evidențieri U Lin-min (nr. 10), 
Dăr Ja-țîn (hr. 11) și respectiv. Băr
buță și Timirgazin.

Tînăra reprezentativă feminină a 
R. P. Romîne nu s-a ridicat la înăl
țimea adversarei sale 
Orașului 
ultimul 
tice, atlete complete, au impresionat 
și de această dată prin simiranță. 
prin varietatea mijloacelor tehnico- 

,q r

adversarei sale — echipa 
Moscova — decît în 
set. Jucătoarele sovie-

Am remarcat de la 
Ludmila Buldakova 

Bubcikova (nr. 8) și 
(nr. 9), iar de la 
Teodorescu, singura

tactice folosite, 
învingătoare pe 
(nr. 7), Tamara 
Lila Konovalova 
noi, pe Florina
constantă, ca valoare, pe toată durata 
meciului.

REZULTATE TEHNICE

SIMBATA. .Masculin: R. P. Chine
ză — R. P. Romînă (tineret) 3—2 
(15—12,8—15, 15—11, 10—15,15—13); 
R. P. Romînă — R. P. Ungară 3—2

DUMINICA. Feminin: Moscova
R. P. Chineză 3—0 (15—5, 
15—12) ; R. P. Polonă 
slovacă 3—2 (15—5, 11 —15, 
9—15, 15—13) ; R. P. Ungară — R. 
P. Romînă 2 
15—4). Masculin :
R. P. Romînă (tineret) 3—1 (15—8, 
15—11, 9—15, 15—8), R. Cehoslovacă 
— R.P. Ungară 3—1 (15—5, 7—15, 
15—13, 15—13), R. P. Romînă — 
Moscova 3—1 (15—13, 6—15, 1Ș—6, 
15—12).

15—4,
R. Ceho-

15—7,

3—0 (19—17, 15—11,
:ulin: R. P. Polonă —

PROGRAMUL DE AZI

CLASAMENTl II, ECHIPELOR 
MASCULINE

1. R. P. Romînă 5 5 0 15; 5 5
2. R. P. Polonă 5 4 1 14: 7 4
3. R. Cehoslovacă 4 3 1 9; 7 3
4. Moscova 4 2 2 9: 9 2
5. R. P. Chineză 4 1 3 7:11 1
6. R. P. Ungară 4 0 4 5:12 0
7. R. P. Romînă (t.) 4 0 4 4:12 0

CLASAMENTUL ECHIPELOR 
FEMININE

1. Moscova 3 3 0 9:0 3
2. R. P. Polonă 3 3 0 9:4 6
3. R. Cehoslovacă 3 2 1 <8:7 2
4. R. P. Ungară 3 1 2 4:6 1
5. R. P. Chineză 3 0 3 3:9 0
6. R. P. Romînă 3 0 3 2:9 0

Patinoarul artificial ,,23 August", 
teren I, de la ora 17: R. P. Ungară — 
R. Cehoslovacă (F) ; Moscova 
P. Polonă (F) ; R. 
Moscova (M). Teren 
16,30: R. P. “ ‘
neză (F) ; R. 
R. P. Ungară 
ora 18: R. 
Polonă (M).

R.
Celioslovacă —
II, de la ora 
— R. P. Chi-Romînă

P. Romînă (tineret) —
(M) : Teren III, de la

P. Chineză — R. P.

13-15, 15-9);
R. Cehoslovacă 3—0

(15—12, 12—15, 15—9,
R. P. Polonă
(16-—14, 15—6, 15—9); Feminin: R. 
P. Polonă — R. P. Ungară 3—1 
(15—4, 12—15, 15—4, 15—13) ; R. Ce
hoslovacă — R. P. Chineză 3—2 
(15—12, 13—15, 15^8,15—17,15—13); 
Voscova — R. P. Romînă 3—0 (15—9, 
to—2, 15—13). i

ti <

I

Straja a ciștigat premiul Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii

Premiul Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii a prilejuit prima întîlnire 
între fruntașii generațiilor trăpașilor de 
trei, patru, cinci și șase ani. Victoria 
a revenit iepei de trei ani Straja, care 
a parcurs kilometrul în 1’28,2. Ea a păs
trat un scurt avantaj asupra lui Băltă
reț cîștigătorul Derbiului din acest an 
și asupra Iul Succes, cîștigătorul Der
biului din anul trecut.

Rezultatele tehnice sînt următoarele:
I. Rușețu (Ichimescu), Blam, Haga, 

Cota: 4,60 — 45,90 lei.
n. Frăslnet (Szabo I ), Florinei, Didona. 

Cota: 2,50 — 16,40 — 8:90 lei.
III. Hoțu (H. CSciuipțcu), Novac, Tri

umf. Cota: 3.20 - 25,00 — 32.30 lei.
Ordine triplă: 1233 lei.

mări vizibilitatea vor fi 
panouri de plexiglas.
Pentru prima dată mingi

Ani de-a rîndul mingile 
întrecerile internaționale 
de țara noastră au provenit din im
port. lată însă că fabrica „Flacăra 
roșie" 
Sebeș 
mingi 
cepția 
făcută 
Nagy

romîneșli 
folosite în 
organizate

din București șî fabrica din 
Alba au reușit să producă 
de o calitate excepțională. Re- 
mingilor și alegerea lor a fost 

de maestrul sportului Li viu 
care mărturisea că i-a fost

foarte greu să aleagă, deoarece a( 
mingile fabricate de „Flacăra roșit 
cît și cele de la Sebeș Alba erau de 
calitate excelentă. Alegerea a făcut 
asupra mingilor produse de fabri 
„Flacăra roșie". Jucătorii romjni 
început să se antreneze cu aces 
mingi, iar federațiile țărilor partk 
pante au primit de asemenea min; 
care vor fi date spre folosință loto, 
lor naționale în vederea acomodat

Arbitrii
La campionatele balcanice de 

București fiecare țară participantă 
veni cu doi arbitri internaționali, i
R. P. Romînă va fi reprezentată 
cei mai buni arbitri internaționa 
atît de solicitați în întrecerile din c 
drul Cupei Campionilor Europeni s 
în meciurile interțări. liste vorba
S. Ferencz, C. Armășescu, M. S^aît 
leky, P. Marin ș.a. In afara as toi 
la campionatele balcanice vor L 
zați doi arbitri neutri. Pentru aceasi 
colegiul de arbitri din F.R. Baschet 
propus F.l.B.A. pe cunoșcuții ar’ 
E. Kassay (R.P. Ungară) și E. Ube- 
(R. Cehoslovacă).

D. STANCULESCI'

Dinamo București a ciștigat 
campionatul țării la handbal
(Urmare din pag. 1)

ușor penetrabil. Cu atît mai evidentă 
era greșeala, cu cît dinamoviștii be
neficiau și de aportul unor buni teh
nicieni (Covaci, Ionescu, Tânîțsescu) 
cărora nu le era de loc greu să-și de
pășească adversarul direct prin dri
bling și apoi să se apropie liberi de 
semicerc.

Iată explicația faptului că în timp 
ce linia de arac reșițeană realiza des
tul de greu goluri, dinamoviștii în
scriau fără prea mari eforturi. In 
pluis, notăm și un alt lucru. Apreciind 
ca cel mai periculos atacant reșițean

IV. 
Cota:

V.

Demon (Szabo I.), Hrisov, Harcov. 
1,50 — 15,70 — 18,10 lei.

Straja (Ștefâr.esou), Baltf.reț, Suc
ces. Cota: 5,60 — 63,10 — 26,50 lei. Ordine 
triplă: 660,90 lei.

VI. Tic (Szabo I.), Nărăvaș, Teofana. 
Cota: 3,00 — 16,10 — 29,60 lei.

vn. Vijelioasa (Toderaț), Omar, Ero- 
nin. Cota: 4.70 — 31,20 — 16,20 lei.

VIII. Florida (Moldovan), Orient II, 
Coleta. Cota: 15,80 — 196,30 — 78,60 lei.

Alergările de miercuri

Reuniunea de miercuri 8 iulie se ca
racterizează prin marele număr de con
curent» între S—11 cai în fiecare aler
gare.

L-i alergarea principală, trei anii la
lea, Bereta și Fantezia participă alături 
de caii adulți Otel, Tarcău și Simlo- 
nist.

pe Jochmann 
devărat), dinamoviștii 
sistemul lor defensiv pe Ristoiu pe 
tru a-1 marca strict. Lucru aces 
îe-a reușit dinamoviștilor perfect 
echipa reșițeană, lipsită de apori 
lui Jochmann, a avut o eficacitr 
mult redusă în atac.

Golurile au fost înscrise de Zik 
(5), Covaci (S), Ionescu (2), Popi 
cu .(2), Tănăsescu pentru Dinamo 
de Jochmann ~ /
Falschessel, Kalef pentru C.S.M. F 
șița. Arbitrul Gh. Popescu (Bucureș 
a condus corect, autoritar și ate

In deschidere s-a disputat 
C.C.A.—Victoria Jimbolia încheiat 
rezultatul de 18-12 (10-7) în fav< 
rea echipei bucureștene. Alte rez1 
țațe din categoria A : IAȘI: C.S.M 
Iași—Știința ^Timișoara 9-6 (4-4); .' 
BIU : Voința Sibiu—Rapid Bucure 
14-11 (9-7). Ca urmare a acestor 
zultate, Știința Timișoara și Petro 
Ploești au retrogradat în campiot 
tul categoriei B.

In campionatul categoriei B s- 
înregistrat ieri următoarele rezulta 
Redolta Hălchiu—C.S. Marina C< 
stanța 14-9 (5-,3), Dinamo Bacău 
I.C. Arad 9-5 (4-2); Textila Cisnă' 
— C.S.U. București 16-12 (8-8); 
ghi-șoara : Voința—Stăruința Odor 
11-15 (6-7). Invingînd pe C.S.U. Bu< 
rești, Textila Cisnădie a trecut 
primul loc și astfel a promovat, î 
"'eună cu Dinamo Tg. Mureș (lo 
II), în campionatul categoriei A.

(ceea ce este foarte 
au scos d

(4), Ferenschutz (1 
ilef pentru C.S.M. F



în bună dispoziție de joc

Farul Constanța a învins
Vefa Istanbul cu 5-2 (4-1)

Dinamoviștii au dominat prima zi
a campionatelor republicane de ciclism pe pistă

CONSTANȚA 5 (prin, telefon). - 
Pentru cei ce ar rămîne surprinși de 
scorul de 5—2 (4—1) cu care echipa 
Farul Constanța a învins formația 
turcă ’Vefa Istanbul trebuie să spunem 
că victoria constănțenilor s-ar fi putut 
realiza la un scor și mai mare dacă, 
mulțumiți de rezultat, localnicii n-ar 
fi slăbit alura în ultimele 20 minute 
de joc. Jocul a plăcut, abundînd în 
faze interesante și in goluri.

Constănțenii, în bună dispoziție 'le 
joc, și-au întrecut adversarii în toate 
compartimentele. In apărare, care a do
vedit totuși nesiguranță, localnicii au 
reușit să anihileze pătrunderile peri
culoase ale lui Ozer și Hilmi. Iar în 
atac, unde Nicttlescu și Sever au fost 
principalii animatori, au știut să con
tracareze jocul la ofsaid al apărători
lor turci, folosind destul de bine des
chiderile ..printre*’ și „țîșnirile", Astfe 
au și marcat două goluri (mih. 13 
Matei și min. 35 Niculescu), celelalte 
fiind înscrise de Nictilescu (min. 5), 
Sever (min. 29 din corner) și Matei 
(min. 61). Jucătorii turci, care au fost 
mai buni la jocul cu capuil, au mai 
arătat unele lucruri frumoase și în ceea 
ce privește ușurința în demarcaj, vi
teza în execuție și jocul la intercepție. 
Ei au dovedit însă ineficacitate în fața 
porții. Atacanții turci au condus bine 
mingea p:nă la poartă, dar aici fie

PREGĂTIRILE LOTULUI DE FOTBAL 
AL R. P. R.

Oradea 5 (prin telefon). Azi, lotul 
reprezentativ de fotbal al jarii, care 
se pregătește în vederea întîlnirii cu 
U.R.S.S. de la 19 iulie, a susținut un 
joc de verificare la Salonțp cu selec
ționata ojașului. In prima repriză, 
lotul a folosit următoarea formație: 
Toma—Soare, Apolzan, Macri—A. Va- 
sile, Bone—V. Anghel, Constantin, 
Alexandrescu", Babone, R. Lazăr. 
In această parte a meciului, selecțio
nata R.P.R. a marcat 4 goluri prin: 
Constantin (2), Alexandrescu și A. 
Vasile. Au plăcut îndeosebi cei doi 
halfi de margiqe și Maori. De la îna
intare s-a remarcat aripa dreaptă 
Constantin—V. Anghel, și R. Lazăr, 
cît a fost jucat. După pauză, lotul 
reprezentativ a jntrat pe teren cu ur
mătoarea echipă : Todor—Popa, Căli-

Dinamo gacău a învins din nou 
$wardia Varșovia cu 2-1 (0-1)

BACAU 5 (prin telefon). — 8000 de 
spectatori au asistat la cea de a doua 
întîlnire Dinamo Bacău — Gwardia 
Varșovia. Pe teren propriu, dinamoviștii 
au obținut o nouă victorie.

In prima repriză dinamoviștii au do
minat net, fiind ajutați și de vînt, dar 
au ratat numeroase ocazii prin Filip 
(care a tras în bară în minutul 5), A- 
san și Drăgoi. In plină dominare dina- 
movistă, extremul stînga Jurniak este 
lansat în adîncime și marchează pe 
lingă Faur, în min. 23. Dinamoviștii 
revin în atac, dar mijlocașii servesc 
mingi înalte, pe care apărătorii polo
nezi, foarte buni în jocul la cap, le > niak, WISNIEWSKI, houyra-riotrow- 
interceptează și le resping cu ușurință. Ski, E. Szarzynski-Gawronski, Lewan- 
Pînă la sfîrșitul reprizei, oaspeții se dowski (Paczkowski), Hachorek, Z. 
apără stipranumeric, menținînd în atac Szarzyttski, JURNIAK.
doar pe Hachorek și Jurniak. VICTOR Ml HU-corespondent

Selecționata de tineret a R. P.R. a terminat la egalitate 
cu reprezentativa R. P. Chineze: 1-1 (0-1)

(Urmare din pag. 1)

Echipa noastră face mari eforturi în 
atac, dar nu obține egalarea decît 
în min. 56. O combinație Varga — 
Constantinescu, o pasă „printre" a aces
tuia din urmă lui Ene II, un șut puter
nic de la circa 7—8 m și balonul, 
ricoșînd din bara laterală în portar, 
a intrat în plasă: 1—1. Se părea că 
acest succes va da aripi echipei noa
stre, dar nu a fost așa. Și în această 
formulă, înaintarea a continuat să 
joace înghesuit, lateral, fără orizont, să 
se descurce foarte greu în fața unei a- 
părări suprannmerice( din min. 62, Sun 
lui-min a reintrat în locul luj Van Sî- 
nen, dublînd stoperul). După desfășu
rarea în cîmp a jocului, rezultatul 
este illsL* Huria s1tnp.rinrii.ata2 la nnaria 

că nu a avut cine să finalizeze, fie că 
au tras imprecis. Cele două goluri ale 
oaspeților au fost realizate de Ozer 
(min. 9) si Hilmi (min. 88).
FARUL CONSTANȚA: MAROSl-Stra- 

ton, Ciuncan, TOMA-Corneanu, Pană 
(Datcu)-Hașoti (Moroianu), SEVER, 
Ciosescu (Matei), NICULESCU (Fi- 
rică), MATEI (Zinculescu).

VEFA Istanbul: Turgut (BASKIN)- 
Harudi (Kaplan), Muhterem. Rahmi- 
Arif, ESREF-Mustafa (HAMDI), Ce
tin, OZER, Isinet, HILMI. A arbitra! 
bine Zaharia Drăghici (Constanța).

PETRE ENACHE 
coresp. regional

„Cupa orașelor” 
la fotbal juniori

Ieri, în cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei orașelor" la fotbal juniori s-au 
obținut următoarele rezultate: Sibiu — 
Tg. Jiu 1 — 1 (1—0), Ploești — Bucu
rești 1—1 (0—1), Cîmpia Turzii — 
Ocna Mureșului 6—0 (2—0), Arad — 
Timișoara 0—2 (0—1), Botoșani — 
Bacău 0—1 (0—0), Baia Mare — Cluj 
4—3 (3—1), București II —-. Brăila 
3—1 (1—0), Hunedoara — Reșița 
2—0 (0—0).

noiu, Macri—Jenei, Nunweiller—V. 
Anghel, (Alexandrescu, din min. 60), 
Constantin, Ene, Babone (R. Lazăr 
din min. 75), R. Lazăr (V. Anghel 
din min. 75). Apărarea care de altfel 
va fi și aceea din jocul cu R.P. Chi
neză, a funcționat bine. In schimb 
formula atacului nu a corespuns. In 
această repriză nu s-a marcat nici 
un gol. Linia de atac a combinat prea 
mult și a șutat puțin la poartă.

Dinulescu, ușor acțidentat la un 
antrenament, nu a fost utilizat. Joi 
lotul reprezentativ va întîlni la Ora
dea selecționata R.P. Chineză. In des
chidere va avea loc un meci de hand
bal între echipa lotului de juniori 
al R..P.R. și formația Rapid din loca
litate.

MIRCEA ROCSIN — corespondent

La reluare, atacurile echipei locale 
sînt mai organizate. Egalarea se pro
duce în min. 70, cînd Rădulescu cen
trează, iar Drăgoi reia în plasă cu 
capul, printr-un plonjon spectaculos. Cu 
8 minute înainte de sfîșit, Rădulescu 
centrează din nou și același Drăgoi în
scrie, de Ia cîțiva metri, golul victoriei.

Arbitrul B. Vlanovici (Bacău) a 
condus următoarele formații:

DINAMO: Faur-Giosanti, IOSIF LA
ZAR, Cîrnaru-Anghel Florian (Vătafu), 
Ujvari-RADULESCU, Filip, Asan, ȚIR- 
COVN1CU, ’ DRĂGOI.

GWARDIA: STEFANISZYN-Voz-
Hodyra-Piotrow- 

și numărul ocaziilor de gol, oaspeții 
aveau dreptul la victorie. Ei au jucat 
un fotbal de bună valoare, făcînd 
dovada unei tehnici individuale ridi
cate și a unor calități fizice supe
rioare: viteză, rezistență, elasticitate, 
agilitate, precum și o bună orien
tare tactică. Cei mai buni: Si Fu-sin, 
Sun Pao-itin, Cian Tin-ten, Sun Fu- 
cen, Cian Hun-gin și Sîan Ti-sun. Se
lecționata noastră s-a comportat în 
general sub așteptări. Apărarea a func
ționat mai bine și în linii mari a 
corespuns. Cel mai bun a fost Fro- 
nea. Tabarcea a jucat sub valoarea 
sa. Din atac, singurii care au dat 
un randament acceptabil au fost 
Constantinesou în prima repriză și 
Ene II (acesta, însă, a foăt inegal).

Bun arhitraiul lui P. Ranaport

Pe velodromul Dinamo, ieri după- 
atniază, aproape 40 cicliști — cei mai 
buni din țară — au început disputele 
pentru cucerirea titlurilor de campioni 
republicani în probele de pistă. Lupta 
lor a fost susținută de un public nu
meros și entuziast, care a subliniat 
cu aplauze performanțele înregistrate 
de pistarzi. In această ambianță, ci
cliștii s-au întrecut pe. ei înșiși, reu
șind să realizeze faze de o spectacu
lozitate rar întîlnită. Rezultatele ob
ținute în unele probe dovedesc ascen* 1 II. * IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
dența de formă a specialiștilor noștri 
îri probele de velodrom și lasă să se 
întrevadă că în curînd vor putea co
recta actualele tabele de recorduri.

Rezultatele oficiale ale concursului
Pronosport nr. 27. Etapa din 5 iulie 1952.

I. R.P. Romînă (tineret) — R.P. 
Chineză (A)

II. Dinamo Bacău — Gwardia (R.P. 
Polonă)

IM. Farul Constanța — Vefa (Tur
cia)

IV. Ploești — București I rc. oraș, 
juai.)

V. Arad — Timișoara I (c. oraș 
jun.)

VI. Hunedoara — Reșița (cupa oraș, 
juniori)

VII. Baia Mare — Cluj I (cupa ora
șelor juniori)

VIII. Botoșani — Bacău (cupa oraș, 
juniori)

IX. Cîmpia Turzii — Orna Mureș 
(cupa oraș, jun.)

X. Oroszlanyi Banyasz — Szegeal 
V.S.E. (c. vară R.P.U.)

XI. Szallitok — Jaszberenyi Vasas 
(c. vară R.P.U.)

XII. Szolnoki MAV — Csepel Auto 
(c. var. R.P.U.)

Ea acest concurs au fost depuse apro
ximativ 257.000 variante.

Proba de viteză s-a încheiat cu 
unele surprize. Victoria finală a re
venit — pentru prima oară — dina- 
movistului Petre Taclie (antrenor M. 
Mihăilescu), oare își încununează ast
fel bogata sa activitate de pistard cu

In sferturile de finală ale probei de viteză Petre Tache (Dinamo) — a- 
flat în fotografie pe planul doi — l-a întrecut pe colegul său de club St. Le- 
mîndroiu. Ciștigînd semifinala și finala dinamovistul Petre Tache și-a adju
decat titlul de campion republican pe anul 1959. (Foto: Th. Roibu)

Arbitrajele — problemă importantă a boxului nostru
Spre deosebire de aiite discipline 

sportive, ca fotbalul, voleiul, baschetul 
sau atletismul, unde diferența valorică 
dintre două echipe sau dintre sportivi 
rezultă din punctele înscrise sau res
pectiv din ceea ce arată acele crono- 
metrelor sau gradațiile ruletei, arbi
trajul în box este mult mai dificil și 
cere celui care-1 practică cunoștințe 
complexe.

Pe bună dreptate, în zilele care au 
urmat reuniunilor fazei de zonă a cam
pionatelor republicane de la Or. Stalin, 
Constanța, Craiova șl Cluj, numeroși 
amatori ai sportului cu mănuși ne-au 
pus întrebările:,— „Au corespuns ti
nerii ? Dar arbitrajele î“

Despre asaltul tinerilor boxeri asu
pra consacraților s-a mai scris și o 
parte dintre aceștia vor fi revăzuți în 
semifinalele și în finalele campionate
lor. Ne vom ocupa, în articolul de 
față, despre arbitraje.

Am fost martorul reuniunilor de la 
Or. Stalin. Din cele văzute acolo și 
din ședința de analiză care a avut loc 
zilele acestea, cînd au fost trecute în 
revistă arbitrajele și la celelalte trei 
zone, am putut trage concluzii foarte 
utile pentru activitatea viitoare a a- 
cestui sport.

Ca o caracteristică generală se poate 
afirma că arbitrajele au fost în sen
sibil progres față de trecut. Calitatea 
lor a fost mai bună, mulți dintre ju
decători s-au orientat mai bine, au 
fost severi cu boxerii care au practi
cat un box obstructionist, iar în linii 
mari, deciziile pronunțate au reflectat 
cele petrecute în ring.

Cifrele de mai jos sînt grăitoare în 
acest sens.

In 114 din 149 meciuri arbitrii ju
decători au indicat cîștigătorir în una
nimitate și numai 35 decizii au fost 
date cu majoritate (2—1) în partide 
foarte echilibrate. Spre regretul nos
tru, dintre acestea, patru decizii nu 
au reușit să declare adevăratul învin
gător cu acel minim de avantaj pe 
care judecătorul este obligat să-1 dis
tingă.

Mai sînt arbitri judecători care pre
feră „stilul bătăios" în locul „scrimei 
pugilistice", sau se lasă furați de ma
niera în care luptă un pugilist în ulti
ma repriză și-i acordă victoria, deși 
acesta fusese considerabil depășit în 
primele două runduri. Este știut că în 
box punctajul se face după fiecare re
priză și pentru oricine este ușor de în
țeles că dacă un boxer a cîștigat două 
reprize și a pierdut ultima, în mod nor

o performanță de prestigiu. In semi
finalele probei s-au calificat alergă
torii V. Oprea (campion în anii 1952, 
1954 și 1957), Ion Ioniță (campion" în 
anii 1950, 1951 și 1953), C. Voicu 
(campion în anii 1955 și 1958) și Pe
tre Tache. In prima semifinală Ion 
Ioniță (Voința) îl învinge pe Vasile 
Oprea (C.C.A.), executînd o rupere 
rapidă de la aproape 400 m de linia 
de sosire. Timpul înregistrat : 12,6 sec. 
Semifinala a doua se termină, fără 
luptă. In momentul în care C. Voicu 
(C.C.A.) forțează, i se slăbește cureaua 
de la ratrapă și nu mai poate conti
nua practic lupta. Conform regulamen
tului, Petre Tache, care trece linia de 
sosire cu un avans apreciabil, este 
declarat învingător. Ambele manșe ale 
finalei sînt deosebit de disputate. Petre 
Tache (Dinamo) învinge la mare luptă 
pe valorosul său adversar Ion Ioniță. 
Ambii alergători merită felicitări pen
tru buna pregătire dovedită cu acest 

mal lui trebuie să-i revină victoria. 
Asemenea erori au comis în zona de 
la Orașul Stalin în meciul Nicolae Lin- 
ca-Ștefan Bejan arbitrii B. Robert și 
Gheorghe Mihai, care au fost depășiți 
de maniera energică în care a acționat 
Linca în ultima repriză, dar au trecut 
cu vederea superioritatea manifestată 
de Bejan în primele două reprize, cînd 
pugilistul militar a fost mai precis și 
a avut înclinații spre boxul „în linie". 
In acest meci, cel de al treilea judecă
tor, Ion Boamîă, a înscris pe buleti
nul său de punctaj numele celui care 
trebuia declarat învingător : Ștefan Be
jan. O notă slabă a obținut și oficia
lul brăilean Alexandru Mihăitescu. A- 
cesta, în meciul Niculae Negrea-Vasile 
Vîlvari, cîștigat cu siguranță de pri
mul, a acordat pe buletinul său de 
punctaj victoria lui... Vilvari !

Cele mai slabe arbitraje au fost 
prestate în zona de la Constanța. Une
le decizii au fost departe de a consti
tui o bună propagandă pentru box. 
Victor Schiopu nu cîștigase meciul cu 
dinamovistul craiovean Marin Mari
nescu. Greșit s-au orientat arbitrii 
Victor Popescu și Petre Mihelfi cînd 
i-au acordat decizia. De asemenea. Pe
tre Zăinescu nu obținuse victoria în 
fața lui Dumitru Fieraru. In acest meci 
au punctat greșit Aii Rișat și din nou 
Mihelfi. De asemenea, arbitrul Pefre 
Mihelfi l-a favorizat pe Z. Ciocîrlan 

, (C.S.A. Oradea), contribuind la victo
ria acestuia în dauna lui Vlădescu, vic
torie pe care nu o merita. Arbitrajele 
inegale pe care le-au prestat trebuie 
să dea de gîndit lui Aii Rișat, P. 
Mihelfi, V. Popescu și I. Cetățeanu, 
cu atît mai mult cu cît în lunile tre
cute ei se remarcaseră cu prilejul 
reuniunilor în Capitală și în provincie.

In zona de la Cluj, deciziile au fost 
satisfăcătoare, arbitrii judecători do
vedind seriozitate și competență. Ex
cepție de la aceasta au făcut I. Kiss 
și Z. Ferber, care nu s-au orientat just 
în meciurile A. Morăruș-Gh. Popa, L 
Petrov-St. Marcoviceanu și respectiv 
Trancă-Lupu și Dobre Pavel-Gh. Ilie, 
înscriind pe buletine ca învingător nu
mele învinsului. In această situație 
însă ei au fost în minoritate față de 
părerile celorlalți arbitri judecători așa 
că deciziile nu au avut de suferit. Aici 
este cazul să arătăm atitudinea cu to
tul nesportivă a antrenorilor 1. Pintea 
și Gr. Schileru din Craiova față de ofi
ciali și publicul spectator. Comporta
rea tînărului an'renor I. Pintea, care 
trebuia să constituie un exemplu pen
tru elevii săi, pune într-o lumină ne

prilej. In disputa pentru locurile 3—4 
a ieșit învingător Vasile Oprea.

In semifinalele probei de viteză ju
niori, Eugen Sima, care se dovedise 
un specialist al probei, a fost întrecut 
de D. Popovici, iar M. lonescu s-a 
calificat învingîndu-1 pe D. Penescu. 
Finala a trebuit să programeze trei 
manșe pentru a-1 determina pe învin
gător. M. lonescu reușește să-și apro
pie de două ori victoria’ și cu aceasta 
și titlul de campion. Clasament final: 
1. AL lonescu (Dinamo) ; 2. D. Po
povici (Dinamo) ; 3. E. Sima (Dina
mo) ; 4. D. Penescu (Dinamo). Antre-' 
norul acestor juniori este Mircea Mi- 
hăilescu.

Patru alergătoare s au prezentat la 
finala probei de urmărire individuală 
care în aceste condiții, firește, a în
ceput direct cu semifinalele. Clasa
mentul se prezintă astfel: 1. Hermina 
Popescu (Dinamo — antrenor M. Mi- 
hăilescu) ; 2. Silvia Stănescu (Victo
ria) ; 3. Aurelia Niculescu (Dinamo).

Concursul republican de 1000 m cu 
start de pe loc, rezervat alergătorilor 
de cat. a IlI-a și neclasificați, s-a în
cheiat cu victoria tînărului și talenta
tului alergător V. Voloșin (C.C.A. — 
antrenor 1. Gociman). El a realizat un 
timp promițător: 1:16,8.

Semifondul, contînd pentru campio
natul Capitalei, s-a desfășurat de-a 
lungul a 75 turc cu sprint la trei 
ture. După o luptă epuizantă întrece
rea s-ă încheiat cu victoria lui V. Vo
loșin (C.C.A.) 32 p, urmat de C. Du
mitrescu (C.C.A.) 26 p; V. lordache 
(Dinamo) 24 p ; G. Moiceanu- (Dina
mo) 24 p; M. Voinescu (Dinamo) 
22 p ; Gh. Calcișcă (Dinamo) 21 p etc.

Campionatele republicane de ciclism 
pe pistă continuă marți și miercuri 
după-amiază pe velodromul Dinamo 
din Canitală.

H. NAUM

favorabilă harnica secția de box a clu
bului Dinamo Craiova. Mai mult de
cît atît, în timpul meciului dintre bo
xerii raioveni C. lordache și Gh. Bu- 
zatu, antrenorul 1. Pintea, care nu avea 
nici o calitate oficială la această par
tidă, a indus în eroare pe arbitrul din 
ring Z. Ferber, aruncind în ring șer
vetul pentru a consemna abandonul 
Iui Buzatu. Z. Ferber, neatent, a oprit 
meciul și l-a declarat învingător pe 
lordache. Ca urmare a acestei com
portări lipsită de sportivitate, străină 
de activitatea noastră sportivă, Fede
rația de box, punînd în discuție cazul 
lui Pintea, a luat măsurile ce se im
pun. In ceea ce privește meciul Gh. 
Buzatu-C. lordache, al cărui rezultat 
a fost viciat de antrenorul Pintea, Fe
derația nu l-a omologat, urmînd să re- 
programeze întîlnirea.

Nu avem prea multe lucruri de spus 
despre reuniunile de la Craiova, unde 
au fost înregistrate cele mai bune ar
bitraje (cu excepția lui I. Bîrsănescu 
și Gh. Popa).

In sfîrșit, remarcăm atenția deose
bită pe care au dat-o arbitrii din ring 
loviturilor cu mănușa deschisă și ob
strucțiilor, problemă care este privită 
c- mare atenție de federația noastră.

M. NICULAE
Secretar general al F. R. Box

^’onosDorț

X

1

1

X

2

1

1

Z

1

2

1

X



Comitetul romîn pentru apărarea 
lui M4NOLIS GLEZOS 

cere eliberarea eroului poporului grec
COMITETUL ROMÎN PENTRU APĂRAREA

Iolanda Balaș a sărit
pentru a

LUI MANOLIS GLEZOS A 
ADRESAT GUVERNULUI GREG URMĂTORUL MESAJ : m acest

greci care 
mai grele 
din țara 

noastră a aflat cu profundă îngrijorare de soarta ce se pregătește lui 
Manolis Glezos — aceluia care acum 18 ani a smuls de pe Acropole steagul 
fascismului cotropitor, aceluia care, de trei ori condamnat la moarte de 
satrapii lui Hitler, a izbutit, totuși, să scape din mîinile călăilor, dueîn- 
du-și lupta mai departe spre binele poporului grec.

Simbol al luptei și al eroismului pentru libertatea poporului 
independența patriei sale, numele lui Manolis Glezos este astăzi în 
oamenilor cinstiți din lumea întreagă.

în mitinguri însuflețite, prin presă, prin radio, în București și

Prețuind ca exemple vii curajoasele acțiuni ale patrioților 
în timpul trecutului război au înfruntat urgia hitleristă în cele 
momente pentru civilizația și cultura omenirii, opinia publică

său și 
inimile

In mitinguri însuflețite, prin presă, prin radio, în București și în în
treaga țară, oameni ai muncii, intelectuali, reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, slujitori ai bisericii, toți, deopotrivă, și-au manifestat profunda 
lor indignare și îngrijorare pentru faptul că Manolis Glezos și alți luptă
tori au fost deferiți unui tribunal militar, învinuiți cu totul neîntemeiat de 
spionaj, pe baza legii fasciste 375 prin aplicarea căreia s-a pus capăt 
vieții și altor eroici fii ai poporului grec

Nu, Manolis Glezos nu e și nu poate fi spion. Prin faptele lui eroice 
ca și prin întreaga lui activitate el întruchipează luptătorul pentru cele 
mai mărețe idealuri ale omului : pacea și libertatea. El aparține astăzi 
întregii umanități.

Dînd expresie acestui sentiment de solidaritate cu opinia publică 
mondială, vi se adresează Comitetul romin pentru apărarea lui Manolis 
Glezos. El întrunește factori din cei mai proeminenți ai opiniei publice 
din Republica Populară Romînă a cărei prietenie pentru poporul grec a 
fost consecvent afirmată și ale cărei inițiative de pace și colaborare în 
Balcani sînt tuturor cunoscute.

In numele acestor nobile sentimente, în numele ideii de justiție și de 
respect pentru valorile umane, Comitetul nostru cere împiedicarea săvîrșirii 
unei monstruoase crime care ar arunca o umbră de neșters pe fruntea 
însorită a Helladei, cere încetarea procesului și stingerea oricărei acțiuni 
împotriva lui Manolis Glezos.

Viața lui Manolis Glezos trebuie salvată.
Manolis Glezos trebuie să trăiască.

Libertate lui Manolis Glezos!
Mesajul este semnat de :
Prof. univ. TRAIAN IONAȘCU, președintele Comitetului romîn pentru 

apărarea lui Manolis Glezos;
și de membrii Comitetului: COSTAGHE ANTONIU, artist al poporu

lui ; acad. MIHAI BEN1UG, primsecretar al Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Romînă; CORNELIU BABA, maestru emerit al artei din R.P. Romînă; 
FLORICA BAGDAZAR, vicepreședinte al C.G. al Grucii Roșii din R.P. Ro
mînă; LUCIA STURDZA BULANDRA, artistă a poporului; .MIHAI GH. 
BUJOR, președintele Comitetului foștilor deținuți antifasciști ; C. PARAS- 
CHIVESCU-BĂLACEANU, președintele Asociației Juriștilor din R.P. Ro
mînă ; acad. G’lEORGHE GALINESCU, directorul Institutului de istorie lite
rară și folclor; acad. P. CONSTANTINESGU-IAȘI, membru în Comitetul 
național pentru apărarea păcii; ION CREANGA, rectorul Universității „Al. I. 
Cuza" din lași ; acad. EMIL CONDURACHI, directorul Institutului de Ar
heologie al Academiei R.P. Romîne; OSCAR WALTER C1SEK, scriitor; 
acad. CONSTANTIN DA1COVICIU, rectorul Universității „Babeș“-„Bolyai“ 
din Cluj; N1COLAE DAȘCOVIC1, jurist; ION DUMITRESCU, prim-secre- 
tar al Uniunii Compozitorilor din R.P. Romînă ; MIHAIL GHELMEGEANU, 
jurist, vicepreședinte al Societății pentru răspîndirea științei și culturii ; 
GUȘTI GUSTAV, arhitect; acad. HORIA HULUBEI, vicepreședinte al Co
mitetului
IORDAN, 
ședințele 
IVAȘCU, 
dintele Uniunii Ziariștilor; JUSTINIAN MARINA, patriarhul Bisericii orto
doxe romîne; KAROLY KOOS, scriitor; GYORGY KOVACS, scriitor; MI
HAI LASCAR, general de armată în rezervă; ȘTEFAN LUNGU, mecanic 
de locomotivă, Erou al muncii socialiste; JEAN LIVESCU, rectorul Uni
versității „C. I. Parhon" din București; OCTAV LIVEZEANU, vicepreșe
dinte al Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea ; JUSTIN 
MOISESCU, mitropolitul Moldovei și Sucevei; acad. ȘTEFAN MILCU, 
secretar prim al Academiei R.P. Romîne; FRIEDRICH MULLER, episcop 
evanghelic; NICOLAE PASCU, secretar al Consiliului Central al Sindica
telor din R.P. Romînă; ION PAS, președintele Comitetului de radiodifu
ziune și televiziune; acad. GEZAR PETRESCU, scriitor; acad. N. PRO
FIRI, președintele Asociației științifice a inginerilor și tehnicienilor; acad. 
MIHAIL RALEA, președintele Institutului Romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea; MARIA ROSETT1, președinta Consiliului național al fe
meilor din R.P. Romină; MOZES ROSEN, șef rabinul cultului mozaic ; 
acad. ZAHARIA STAN8U, scriftorț LUDOVIC TAGACS, profesor universitar.

național pentru apărarea păcii din R.P. Romînă; acad. 1ORGU 
vicepreședinte al Academiei R.P. Romîne; ION ILIESCU, pre- 

Uniunii asociațiilor studenților din R.P. Romînă; GEORGE 
vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor; NESTOR IGNAT, preșe-

2 Z7

MOSCOVA, 5 (prin telefon). — Pe 
■Stadionul Central din parcul Lujniki 
s-au desfășurat întrecerile concursului 

1 „Memorialul fra- 
. In cadrul acestui 

concurs, maestra emerită a sportului 
,IOLANDA BALAȘ a concurat cu un 

Î^succes deosebit, obținînd pentru a șa
sea oară în acest an rezultatul de 1,80 
ni. Pe locurile 
Taisia Cencik 
lea (U.R.S.S.) 
Chineză) toate

Iată cîștigâtorij

U'-OICIDUIUI iun 
atletic internațional 
ților Znamenski".

următoare s-au clasat: 
(U.R.S.S.), Galina Do- 
și Cen Fen-iun (R.P. 

ou 1,70 m.
celorlalte probe;Jiata ij vgiui muc yiuiA/*

BARBAȚI: 100 m: Ozolin (U.R.S.S.) 
10,6; 200 m. Mandlik (R. Ceh.) 210;

'400 m: Gracev (U.R.S.S.) 47,4. 800 
,m: Rozsavogv (R.P.U.) 1:49.7; 1.500 
m; Iharos (R.P.U.) 3:47,8: 5.000 m:- 
'Bolotnikov (U.R.S.S.) 14:00.4; 10.000 
‘m- Pearnakivi (U.R.S.S.) 29:25,0'
Î70 mg: Mihailov (U.R.S.S.) 14,3;
(T. Ardeleana a fost al IV-lea în se
rii cu 15,4); 460 mg: Glenin (U.R.S.S.) 

Lituiev (U.R.S.S.) 51.2; 3.000 m.
. ' ' “ ' Ceh.) 8:45,4; lun
gime: Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 7,67; 
înălțime: Kașkarov (U.R.S.S.) 2,12; 
.triplu: Tîgankov (U.R.S.S.) 16,17
Reahovschi (U.R.S.S.) 16,06; Fedoseev 
(U.R.S.S.) 16,04; Kreer (U.R.S.S.)

116.03. prăjină: Bulatov (U.R.S.S.)

J*ș: Lituiev (U.R.s 
obst.: Zhanal (R 
pi me: Ter Ovanes

• IN RUNDA A IV-A a campio
natului mondial studențesc de șah, 
echipa R. P. Române a învins cu 
4—0 pe cea a Irlandei, Cu același 
scor a dispus formația U.R.S.S. de 
reprezentativa Suediei fi cea a R.P. 
Bulgaria de echipa R. P. Polone. In 
runda a V-a în meciul U.R.SJS. — 
R.P.R. studenții șahiști sovietici au 
cîștigat cu 2*/2—1'/2. Echipa R. P. 
Bulgaria a întrecut cu 4—0 Finlanda. 
In întîlnirile întrerupte R. P. Ro
mînă — R. P. Bulgaria și R. P. Ro- 
mînă — R. P. Polonă scorul final a 
fost de 2—2.

După cinci runde echipele U.R.S.S. 
și R. P. Bulgaria conduc cu 16'/2 p. 
Echipa R. P. Române se află pe locul 
3 cu 13 p.

• PARALEL OU DESFĂȘURAREA 
întrecerilor de tenis de la Wimbledon 
a avut loc și un turneu rezervat ju
niorilor. Pe primul loc în 
trecere s-a clasat T. Leyus 
care a dispus în finală 
(Brazilia) cu 6—2, 6—4.

această în- 
(U.R.S.S.) 

de Barnet
Proba fe-

șasea oara 
an 1,80 m
4,50; greutate: Ovsepian (U.R.S.S.) 
17,83; disc: Szecseny (R.P.U.) 56,34; 
suliță: Kuznețov (U.R.S.S.) 78,87 ni 
(Al. Bizim s-a clasat al VlII-lea cu 
68,75 m); ciocan: Rudenkov (U.R.S.S.) 
65,27; 4x100 m: U.R.S.S. 40,5; FE
MEI 100 m: Popova (U.R.S.S.) 11,6; 
200 m: Popova 23,9: 400 m. Sutkina 
(U.R.S.S.) 55,3; 800 m. Lîsenko
(U.R.S.S.) 2:06,0; 80 mg: Birkenmeyer 
(R.D.G.) 10,8; lungime: Saprunova
(U.R.S.S.) 6,21; greutate: Press
(U.R.S.S.) 16,80 (Luttge (R.D.G.)
16,12 — nou record): suliță: Sasti- 
kova (U.R.S.S.) 51,20 (Mania Diți 
s-a clasat a V-a ou 49,08); disc: Po
nomareva (U.R.S.S.) 52,84.

Definitivarea înscrierilor 
pentru „Criteriul european" 

de tenis de masă 
al juniorilor

Ieri a «avut loc ședința de defini
tivare a înscrierilor pentru întrece
rile de tenis de masă ale „Criteriului 
european” ale juniorilor. Da compe
tiția care se va desfășura Ia Coci- 
st>an\a între 16—19 iulie s-au înscris 
10 țări: R.P. Ungară, R.P. Polonă, 
R.P. Bulgaria, U.R.S.S.. *R.D. Ger
mană. Greci'1. R F. Ge,-mo 'ă,
Austria și R.P. Romînă. La proba 
pe echipe iau par.e 9 represent t„v?. 
U.R.S.S. w fi prezentă numai la 
întrecerile individuale. Da proba P® 
echipe femei participă 7 formații: 
R.P. Ungară, R.P. Bulgaria, RJP. Po. 
lonă, R.D. Germană, R.F.G., Austria 
și R.P. Romînă.

In probele individuale au fost în
scriși 54 jucători (simplu juniori), 
24 jucătoare (simplu junioare). 27 
cunluri la dublu juniori, 12 la dublu 
fete șl 24 la dublu mixt.

Concursul de caiac-canoe de la Griinau
BERL1N 5 (prin telefon). — Pe a- 

pele lacului Grunau s-au desfășurat 
sîmbătă și duminică întrecerile unui 
mare concurs internațional de caiac- 
canoe, la care au participat concurenți 
din R.D.G., Suedia, Danemarca, Bul
garia, Polonia, Ungaria, Romînia. Un 
frumos succes a fost obținut de cano- 
iștii noștri care s-au clasat PE PRIMUL

Sîmbătă și duminica la Ploești

Echipa de popice Motor Jena a întrecut 
‘ Petrolul cu 4950-4778 p. d.

< Campioana R. D. Germane, Motor 
«Jena, și-a continuat turneul sîmbătă și
1 duminică la Ploești, unde a întîlnit echi-

< ’pa Petrolul din localitate. Arena petro- 
’ Iiștilor a fost plină pînă la refuz de

; cei care au venit să urmărească pa- 
■sionanta revanșă dintre echipa lor, în
vinsă anul trecut la Jena și forma- 
.ția germană.

‘ 1 Fosta campioană a țării noastre a 
’ apărut — excepție făcînd doar Ena- 
‘ ,che Albu, — parcă nepregătită în 

această importantă întîlnire. Dacă ti- 
.neril C. Vînătoru și V. Grămadă, care 

1 ,au realizat procentaje mulțumitoare 
au totuși o scuză, în sensul că au 

, fost la primele lor confruntări in- 
’ternaționaie, în schimb comportarea 

■ jucătorilor Ivan Victor, Ion Dragomi- 
, Tescu și Ion Dinescu a fost cu totul 
‘ ’sub așteptări. Ne-a surprins îndeosebi 

Ivan Victor, care pe lîngă faptul că 
a arătat o inexplicabilă injprecizie 
în aruncarea bilei (a „spart" și a 
avut 11 bile în gol), a dat semne 
vădite de oboseală. Cît privește pe 
Ion Dragomirescu și Ion Dinescu, a- 
ceștia ar fi putut obține rezultate mai 
bune dacă s-ar fi concentrat la lo
viturile în „plin".

Jena, învingătoare cu scorul 
•—4778 p.d., s-a prezentat de 

data aceasta mai bine, hotărîtă să 
,se reabiliteze după înfrîngerea sufe- 
'rită la București în fața combinatei 

Voința. Popicarii germani 
t o mai mare putere de 

. luptă, iar ultimele lor patru schim- 
, buri au fost în deosebită vervă. In 

'plus, după cum ne-a declarat și cam-

knerM c. vinaioru si v. 
’ ,au realizat procentaje 

an tnfiici n criivă în

I
> Motor
>de 4950-

Recolta — 
’au dovedit
Înotă, iar

z/z
minină a revenit jucătoarei' Cross 
(Africa de Sud) care a cîștigat cu 
6-1, 6-1, în fața austriacei Schuster. In 
turneul de la Wimbledon (concursul 
seniorilor) jucătoarea braziliană Ma
ria Bueno a dispus în finală de Dar
lene Hard (S.U.A.) cu 
Turneul de consolare la 
bați a fost cîștigat de 
Javorski.

6—4, 6—3. 
simplu băr- 
cehoslovacul

ens (B.) 1:50,1; 10.000 m — Driesche 
(B.) 30:09,4; lungime — Pote (B) 7,13 
m; disc: Koch (O.) 52,94; 4x100 m 
— Olanda 42,6. La Miinchen, în ca
drul unui concurs, proba de aruncarea 
discului a fost cîștigată de Runadis 
(Grecia) cu 53,54 m, întrecîndu-1 pe 
americanul Babka (52,89 m) și pe ita
lianul Consolini (52,35).

pionul R.D.G. pe anul 1959, O Brâu- 
tingam, oaspeții s-au acomodat a- 
proape perfect cu pistele arenei Pe
trolul, care se aseamănă foarte mult 
cu cea din Jena.

Iată pe scurt cum a decurs par
tida. Cristu Vînătoru, mai bun la 
„izolate", putea să-și depășească ad
versarul, W. Franke, cu mult mai 
mult de ■ 12 p.d. dacă nu ceda pasul 
la ultimele 25 bile. V. Grămadă a 
„spart" surprinzător la „plin" și ast
fel R. Miiller a reușit să egaleze și 
în cele din urmă să lase un avantaj 
de 18 p.d. lui S. Ferge, care în com
pania jucătorului romîn E Albu a 
furnizat cea mai spectaculoasă dispută 
din prima zi. Ferge lansînd 11 bile 
(din cele 200 mixte) cu o precizie 
matematică a doborît 11 nouari în 
comparație cu adversarul său care a 
realizat 6 nouari. După 
Motor Jena conducea cu 
2426—2375 p.d. Duminică 
Ion Dragomirescu, care a 
a aruncat cîteva bile în 
primele 50 lovituri, a reușit apoi să-l 
întreacă pe H. Fredersdorf cu numai 
10 puhete. Apoi, Ivan Victor, nervos 
ca niciodată, nu și-a regăsit nici un 
moment ritmul, în timp ce adversa
rul său Brăutingam a avut o com
portare frumoasă și constantă de-a 
lungul celor 200 bile. El a mărit a- 
vantajul echipei sale la 107 p.d. In 
acel moment partida putea fi consi
derată ca și jucată, deoarece în ul
timul schimb era imposibil 
Dinescu să recupereze o 
cifră în fața rutinatului G.
Acesta a pecetluit victoria echipei 
Motor Jena la o diferență de 
p.d. Arbitrul Ion Rusu â condus ur
mătoarele formații: PETROLUL: C. 
Vînătoru (786), V. Grămadă (769), E. 
Albu (820), I. Dragomirescu (806), 
I. Victor (789), I. Dinescu (808). 
MOTOR JENA: W. Franke (774), R. 
Miiller (799), ‘ ~ "
Fredersdorf 
(855), G. i 
țin astăzi 
reș.

prima zi, 
scorul de 
dimineața, 
„spart" și 
gol în

ca Ion 
asemenea 

Grohs.
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S. Ferge (853), H. 
(796), O. Brâutîngam 

Grohs (873). Oaspeții sus- 
ultimul meci la Tg. Mu-

TR. IOAN1ȚESCU

• ETAPA A X-A DIN TURUL 
FRANȚEI (Bayonne — Bagneres de 
Biogore — 235 km) a revenit ciclis
tului belgian Janssens 6 h 23:23,0. 
In clasamentul general conduce Ver- 
meulin (din echipa regională a Fran
ței) cu 55 h 15:58,0. Riviere se află 
pe locul 12 la 12 min., 13 sec., Bal
dini pe locul 14 la 13 min, 04 sec., 
Bahamontes pe locul 15 la 13 min., 18 
sec., Gaul pe locul 16 la 13 min., 
25 sec. etc.

• REZULTATE ATLETICE. La 
Bruxelles: Belgia — Olanda 218—200. 
Câteva rezultate: Smit (O.) 10,7; 200 
m — Smit (O.) 21,7; 800 m — Mo-

• ECHIPA DE FOTBAL Spartak 
Trnava a jucat sîmbătă la Budapesta 
cu formația Spartakus. 
sfîrșit cu un rezultat

Meciul , a luat 
egal; 1—1

rezultatul me-
- R.P.F. Iugo-

• După două runde,
olului de șah U.R.S.S. - „
slavia este de 8—7 în favoarea șa
hiștilor sovietici, cinci partide fiind 
întrerupte. In runda a ’ 
a remizat cu Smîslov.

Il-a Gligorici

• In primele jocuri din cadrul „Cu
pei Europei Centrale" la fotbal la Viena e- 
chipa W.A.C. a dispus cu 2—1 
(0—1) de Honved Budapesta iar la 
Novisad echipa locală Vojvodina a 
întrecut pe Vienna cu 1—0 (0—0). 
M.T.K. ■— Dynamo Praga 5—0.

LOC LA DOUA PROBE (CANOE DU
BLU 1000 ȘI 10.000 m) și au ocupat 
locuri de frunte în probele de simplu. 
Remarcabilă este și comportarea echi
pei noastre de ștafetă caiac 4x500 m, 
care a ocupat locul II ca și comporta
rea lui Alexe Dumitru și A. Iacovici, 
care au ocupat și ei locul secund la 
canoe dublu.

Canoe simplu 10.000 m: 1. Parti 
(R.P.U.) 55:30,04 2. Novak (R.P.U.) 
55:32 ; 3. Cristiansen (Danemarca) 
56:27,9 ; 4. Nichifor Tarara (R.P.R.) 
56:51,03 ; 5. I. Lipalit (R.P.R.) 57:04.

Canoe dublu 10.000 m: 1. Laurent iu 
Calinov, 
51:15,08; 
51:29,05 ;
5. R.D.G.

Canoe dublu 1000 m: 1. R. P. Ro- 
mină (Calinov. Sidorov) 4,34 ; 2. R. P 
Romînă II (A. Dumitru, A. Iacovici, 
4,35; 3. R.P.U. (Cselenge, 
4,40; 4. R.D.G. I (Miilberg, 
4,41 ; 5. R. P. Bulgaria 
7. R.P.U. ’■ ’ -

Canoe .
(R.P.U.) 
4:51,5; ‘

Achim Sidorov (R.P.R.) 
2. Szimary, Bodnar (R.P.U.) 
3 .R.P.U. II; 4. Danemarca; 
I ; 6. R.D.G. II.

Tcrov). 
Ulrich) 

; 6."R.D.G. II;
8. Danemarca;

1. Novak
2. Parti (R.P.U.) 

; 3. Rotman (R.P.R.) 4:52.0; 4.
Ismailciuc (R.P.R.); 5. Igor Lipalit 
(R.P.R.); 6. Ivanov (R.P.B.) ; 7. Cris 
tiansen (Danemarca).

Ștafeta caiac 4x500 m: 1. R.P.U. 
(Kiss, Szoldssy, Vagyaczki, Meszaros) 
8:13,9; 2. R. P. Romînă (Sideri, Ilar
ii as. Teodorov, Anastasescu) 8:21,4; 3. 
R. P. Polonă 8:21,7; 4. R.D.G. 8:31.5.

Caiac simplu 500 m: 1. Meszaros 
Gyorgy (R.P.U.) 1:56,7; 2. Vagyaczki 
(R.P.U.) 1:58,6; 3. Hâyer (Dan.)
1:59,3; concurenții romîni Sideri și 
Anastasescu s-au cla'sat pe locurile 
și — respectiv — VIII.

Caiac 2.500 m: 1. R.P.P. (frații Ze- 
linschi) 1:45,5; 2. R.P.P. II (Kwarski, 
Gronievicz) 1:47,9; 3. R.P.R. (Bardaș, 
Teodorov) 1:48,6; 4. R.D.G. I; 5
R.D.G. II ; 6. Bulgaria ; 7. Suedia ; 
R.P.P. III.

Caiac simplu fete, 500 m: 1. Wal- 
kowiak (R.P.P.) 2:17,3; 2. Silderman 
(R.D.G.) 2:17,5; 3. Plonka (R.D.G.) 
2:18,1 ; 4. Kowalewska (R.P.P.) 2:21 ; 
5. Elena Lipalit (R. P. Romînă) 2:23.

. II :
simplu 1000 m:
4:51,3 ;

Dinamo Tg. Mureș 
a cucerit turneul 

international de baschet 
de la Gdansk (R. P. Polonă)

Echipa masoulină de baschet Dina
mo Tg. Mureș a realizat o frumoasă 
performanță, cucerind primul loc în 
cadrul turneului disputat în Orașul 
Gdansk din R.P. Polonă. Dinamo Tg. 
Mureș a fost urmată în clasament de 
Gwardia Gdansk, Spartak Gdansk și 
Dinamo Oradea.

Selecționata de polo pe apă a Bucureștiulni 
a învins cu 8-3 și 8-2 selecționata Kievului

KIEV, 5 (prin telefon). — Primele 
două meciuri susținute de selecționata 
de polo pe apă a Bucureștiului în ca
drul turnului pe oar-e-1 întreprinde în 
Uniunea Sovietică, s-au încheiat cu 
victorii [a scoruri categorice. In am
bele întâlniri, poloiștii bucureșteni au 
jucat cu selecționata Kievului, 
au dispus 
(4—2) și duminică cu 8—2 
Cdi șapte 
formațiile în ambele meciuri 
șanu — Bădiță, Zahan — Blajek — 
Szabo, Grințescu, Kroner) s-au com-

meci, go- 
București 
(2), BJa- 
Szabo și 
de: Bă-'

sîmibătă cu scorul

jucători care au

de oare 
de 8—3 
(2-1). 
alcătuit 
(Mure-

portat foarte bine. In primul 
lurile selecționatei orașului 
au fost însorise de: Zahan 
jek (2), Bădiță, Kroner, 
Grințescu, iar în al doilea
diță (2), Zahan (2), Grințescu (2), 
Kroner și Blajek.

Reprezentativa Kievului a prezentat 
o formație valoroasă din care au fă
cut parte și maeștrii sportului Furman- 
liuk, Kolesnikov și lurcenko. Selec
ționata Capitalei își continuă turneul 
în U.R.S.S., jucînd săptămâna aceasta 
la Tbilisi.
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