
Reportaj cu sportivii de la „Tudor Vladimir eseu":
— înainte? înainte pe aceste locuri 

nu era nimic. Un maidan, niște gro
pi... Acum însă, ți-e mai mare dragul...

Sptinîndu-nii acest lucru, matrițerul 
Aleea Balaban, președintele consiliului 
asociației sportive „Autobuzul", orga
nizată pe lingă uzinele „Tudor Vladi-

Create în anii regimului ’democrat-» 
popular, uzinele „Tudor Vladimirescu'" 
din Capitală sînt azi o mîndrie a indus
triei noastre socialiste. Autobuzele'' 
produse de aceste uzine străbat în lung; 
și în lat țara, iar elegantele și confor
tabilele troleibuze deservesc transpor-
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® Din c-auza unei întîrzierl surveni*» 
în sosirea șahlsteior poloneze, meciul 
feminin de șah R. P. Komînă-R. t . Po
iană va începe mîine după-amiază.

© Echipa de fotbal Wiener Spoi t Klub. 
campioana Austriei, care va întîlni în. 
primul tur ai ,,Cupei campionilor eu 
ropeni“ campioana tării noastre, Petro
lul Ploești, a jucat la Viena cu cunoscut®, 
formație braziliană F. C, Santos. Fotba
liștii austri&ci au repurtat victoria cu 
scorul de 3—0.
• La Zurich, în cadrul unui concurs at«e- 

11c, atl tul vcslgerman Martin Lauer a o” 
ținut un nou record mondial în proba 
de 310 m. g.:13,2. (Vechiul record aparți
nea atletului american jack Davis 
Pe 24M) m. g. Lauer a realizat 22,5 fee 
(Record european).

Alte rezultate: 1 milă — Orywai 
4:02,3 Herman (R.D.G.) 4:02.7 prăjunn — 
Schwartz (S.U.A.) 4.60, Gromowski (POM 
4.30, suliță — Frost (R.D.G.) 8004,

m — Schmidt (R.F.G.) 1:47,7, V-aerli 
(Elv.) 1:48,1.

•Intîlnirea de pentatlon modern din
tre echipele R.P.U. I și II șl U.R.S.S. 
r» luat sfîrșit ieri cu victoria echipei R.P. 
Ungare (B), ere a totalizat 12.142,5 
urmată de reprezentativa U.R.S.S- cm 
12.100 p. In clastamentul general indivi
dual Szabo (R.P.U.) s-a clasat ne primul 
loc cu 4332,5 p., urmat de Ferdinandl. 
(R.P.U.) 4168 p., Selg (U.R.SS:) 4114 n » 
Nagyi (R.PU.) 4088. Novikov (U.R.S.S.^ 
4068 p., Kovacsi (R.P.U.) 4051,5 Saln kov~ 
(U.R.S.S.) 4018,5. Proba de cros a f stl 
cîștigată de maghiarul Nagyi ln

Sportivii de la fabrica de rulmenți din Bîrlad 
obțin frumoase succese în munca

Prin hărnicia tînăruiui colectiv de 
unea al fabricii de rulmenți, numele 
asului Bîrlad a ajuns astăzi să fie 
moscul peste țări și mări, produsele 
bricii — rulmenți de diferite mărind 
- fiind deosebit de apreciate.
Cu cîteva luni în urmă colectivul de 
mică al fabricii a raportat partidului 

guvernului că prin beneficiile reali- 
itc în cei șase ani de existență a 
>ii întreprinderi s-a reușit să se aco
rd le cheltuielile necesare ridică- 

at,_„tui important centru industrial 
țării, inclusiv c.ele referitoare la

nstruirea școlii profesionale și a
ocurilor muncitorești din imediata lor
einătate. Ceva mai mult, s a rcali- 
it și un excedent care se cifrează la 
iportanta sumă de 4 milioane lei I 
Zilele acestea, muncitorii, inginerii 
tehnicienii de la fabrica de rulmen- 
din Bîrlad au obținut în cinstea celei

a 15-a aniversări a eliberării pa- 
ei noastre noi și grăitoare succese: 
au îndeplinit planul pe primul sc- 

estru al anului în curs cu 9 zile în
de de termen, realizînd în același 
np economii in valoare de 2.500.000

La aceste frumoase succese obținute 
colectivul de muncă al fabricii, un 

ort prețios l-au adus și sportivii, 
irea majoritate a celor aproape 1000 

bri ai U.C.F.S. Mulți dintre 
eștia sînt fruntași nu numai pe tere- 
irile de sport, ci și la locurile lor de 
mea. Cîteva nume: ajustortil Dumi- 
i Chirilă, strungarul Alfred Schliim- 
!i. monlalorul Grtgore Jurcă, contro- 
■til de calitate Petre Motoc, laboran- 
I tzu Dascălii — fotbaliști, forjorul 

Concursul „ȘTIȚI SPORT?44 
organizat în cinstea zilei de 23 August

ln cinstea zilei de 23 August, ziarul „Sportul popular", în colaborare 
cu revista „Sport", organizează un concurs de cunoștințe sportive inti
tulat „ȘTIȚI SPORT ?“ Concursul are ca scop să popularizeze in masele 
cititorilor noștri realizările pe care le-a obținut sub conducerea partidului 
mișcarea de cultură fizică și sport din țara noastră în cei 15 ani de la 
eliberare, atît în domeniul sportului de masă cit și în domeniul sportului 
de performanță, precum și cunoștințele de tehnică sportivă în diverse 
discipline și regulamentele concursurilor și competițiilor.

Concursul se organizează între 13 iulie și 20 august.
In acest interval, în coloanele ziarului „Sportul popular" vor apare 

n fiecare număr cite trei întrebări de grade de dificultate diferite, care 
vor fi punctate cu 5, 10 și 15 puncte. O dată cu întrebările va apare în 
iecare număr de ziar și cîte un cupon de participare.

Participanții la concurs vor trimite răspunsurile la întrebări toate 
dată, după publicarea ultimelor întrebări în ziarul din ziua de 20 august. 
Răspunsurile vor fi însoțite in mod obligatoriu de toate cupoanele de 
>articipare. Lipsa răspunsurilor la unele întrebări nu atrage decit pier- 
lerea punctelor acordate la întrebările respective; lipsa unor cupoane 
le participare atrage însă pierderea dreptului de a concura la premii.

Primirea răspunsurilor la redacție se va face pînă la 1 septembrie 
data poștei).

Atît participanții din țară, cit și cei din ^București, vor trimite plicu- 
ile cu răspunsuri și cu|>oane de participare numai prin poștă, pe adresa 

Țarului „Sportul popular", București, str. Vasile Conta 16 (raionul Stalin), 
u mențiunea pe plic „Pentru concursul „Știți sport

După 1 septembrie se va face trierea răspunsurilor, iar în jurul 
latei de 15 septembrie vom publica rezultatele. Stabilirea cîștigătorilor 
e va face prin adunarea punctelor obținute pe baza răspunsurilor. Pen- 
u răspunsurile greșite nu se dau penalizări. In caz de egalitate de 
tinete, cîștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți.

lată premiile ce vor fi acordate:
Premiul I : o excursie în străinătate, prin O.N.T. Carpați.
Două premii II : cite un aparat de radio.
Cinci premii III : obiecte în valoare de circa 300 tei pentru fiecare 

remiu.

Constantin Fluieraș — atlet, maistrul 
Nicolae Rainer — arbitru de fotbal, 
inginerul Nicolae Croitoru — baschet
balist etc., toți oameni cunoscuți în fa
brică, stimați și prețuiți de întreg co
lectivul de muncă.

In cadrul asociației sportive „Rul
mentul" funcționează secții de fotbal, 
volei, baschet, handbal, atletism, gim
nastică, tir, tenis de masă, șah și 
altele. In competițiile de masă, consi
liul asociației sportive a mobilizat mii 
de tineri și tinere, mulți dintre aceștia 
devenind campioni regionali (Mircea 

Voleibaliștii romîni au cucerit primul loc 
în turneul internațional din Capitală

Competiția feminină a revenit 
reprezentativei orașului Moscova

Cruda și Maria Bădărău la tenis de 
masă, Constantin Fluieraș la atletism)

Cu dragostea lor pentru muncă și 
sport, însuflețiți de apropierea marii 
sărbători, ziua de 23 August, tinerii 
muncitori de la fabrica de rulmenți 
din Bîrlad vor reuși să obțină noi și 
însemnate succese, toate închinate ce
lei de a 15-a aniversări a eliberării 
Romîniei.

ELIADE SOLOMON — coresp. 
(Material trimis în cadrul concursului 
„Pentru cea mai bună corespondență")

‘ j N-a fost ușoară partida cu vo-".‘. 
” leibaliștii din echipa R. Ceho---
• - slovace ! Pe figurile sportivilor ț “ 
'.’.noștri (fotografiați imediat după-- 
■ - terminarea partidei) se poate citi j “ 
4 j efortul deosebit pe care l-au de-..
• - pus. El a fost însă pe deplin răs-' ț 
4 j plătit prin splendida victorie obți- ■. 
--nulă asupra campioanei mondiale.
"De la stingă la dreapta: Roman,",’. 
- ■ Rusescti, Nicolau, Păunoiu, Fie- - • 
"rara, Drăgan. ”

8000 de iubitori ai voleiului au ținut 
să fie prezenți în tribunele patinoa
rului artificial din parcul „23 August" 
la ultima zi a turneului internațional 
de volei din Capitală. Jocuri deosebit 
de atractive, din care s-au detașat 
frumoasa luptă sportivă dintre echipe
le feminine ale Moscovei și R. Ceho
slovace, ca și splendida victorie finală 
a reprezentativei noastre masculine în 
fața campionilor mond;ali.

înainte de a trece Ia o scurtă des
criere a derbiului masculin care ne-a 
adus un succes de prestigiu și locul 
I în clasamentul final al turneului, vom 
caracteriza în cîteva cuvinte cele mai 
semnificative partide din programul de 
marți după-amiază.

Intîlnirea feminină Moscova — R. 
Cehoslovacă a fost deosebit de fru
moasă. Atît învingătoarele, sportivele 
sovietice, cît și partenerele lor de joc 
și-au disputat îniîietatea cu toată dîr- 
zenia, apelînd la vastul lor bagaj de 
cunoștințe tehnico-tactice. Victoria a 
revenit sportivelor din reprezentativa 
Moscovei Ia capătul a cinci seturi de 
luptă extrem de echilibrată, în care

Fază din medul de fotbal, în care s-au întiliiii cele două echipe cam- 
asociație la Spartachiadă de la uzinele „Tudor 

și de la întreprinderea „Adesgo".
pioane ale etapei pe 

Vladimirescu'

mirescu" cuprinde cu privirea șirul 
lung de hale, pe poarta cărora ies zil
nic autobuzele, modernele troleibuze și 
frumoasele auto-utilitare pe care sînt 
imprimate inițialele „T.V.“. Udată de 
ploaie, fîșia de asfalt din fața halelor 
lucește ca o oglindă. Pe suprafața ei 
lucie stau aliniate auto-utilitare noi, 
gata să plece în rodaj. Alături’de ele, 
cîteva elegante troleibuze de culoarea 
azurului așteaptă și ele să plece la 
probă.

doar cu cîteva mingi înainte de sfîrșit 
au putut fi întrezărite învingătoarele.

O comportare meritorie a avut-o for
mația noastră masculină de tineret 
care s-a ridicat deseori la nivelul ad
versarei sale, reprezentativa orașului 
Moscova. De remarcat că tinerii noștri, 
situîndu-se pe o linie ascendentă, au 
cucerit un set și în alte două au avut 
inițiativa, ln schimb, tînăra formație 
feminină a R.P. Romîne, după un în
ceput în care ne-a dat iluzia unei re
veniri la valoarea jocului prestat în 
meciul cu echipa R. Cehoslovace, a 
intrat în obișnuitul joc confuz, plin 
de greșeli elementare, pierzînd net în 
fața redutabilelor jucătoare poloneze.

La ora 20,30 pe podiumul luminat 
ca ziua, în mijlocul unor aplauze fur
tunoase, și-au făcut apariția echipele 
masculine ale R.P. Romîne și R. Ceho
slovace. De o parte a fileului se află 
Roman, Drăgan, Miculescu, DerzeȚ 
Mihăilescu, Păunoiu, iar de cealaltă 
parte Laznicka, Humhal, Golian, Si- 
novec, Kovarik și Handlij.

Chiar de la primele mingi se poate 
constata verva deosebită a jucătorilor 
romîni, prompți și deciși în atac, foar
te atenți în apărare, posesori ai unor 
servicii derutante. Astfel ei conduc cu 
7—2, 11—7... 15—9! Primul set fuse
se cîștigat clar. In următorul, oaspeții 
au inițiativa, desfășoară un joc variat 
cu schimbări de ritm și cunoscutele 
lor subtilități la fileu. Conduc astfel 
cu 9—5. Dar puterea de luptă și lovi
turile extrem de tari ale lui Roman și 
Derzei, precum și serviciile „muscă" 
ale lui Păunoiu, fac ca scorul să devi
nă 10—10. In continuare însă Laznicka 
și, în special Paulus (ca și unele gre
șeli ale blocajului nostru și ale lui 
Derzei) fac ca setul II să-l pierdem 
cu 12—15. In seturile 111 și IV echipa 
noastră atacă dezlănțuit; pasele ridi
cătorilor Drăgan și Fieraru merg per
fect iar Nicolau (care marți a jucat 
excepțional) și Roman trag formida
bil. In setul 111 scorul este de 11—0, 
12—1 și 15—4, iar în ultimul, după 
ce adversarul ne conduce cu 3—1 și 
5—4, avem inițiativa : 8—5, 9—7 și 
15—7 1 Victoria ne-a revenit după pa
tru seturi, ultimul punct fiind realizat 
de Păunoiu.

Intr-un entuziasm general, cele 13 
echipe participante se aliniază pe po
dium, iar tov. general maior Petre 
Dumitrescu, președintele FJR.V. în
mânează echipelor câștigătoare ale 

tul în comun la București, Orașul Stă-» 
lin și, în scurtă vreme și litoralul Mă4 
rii Negre, făcînd legătura între Con
stanța și Mamaia. Avînd în frunte pe 
comuniști, harnicii muncitori ai acestor 
uzine realizează în fiecare.zi noi vic
torii pe drumul ridicării productivită
ții muncii și al reducerii prețului dd 
cost. Printre cei mai destoinici mun
citori sînt și sportivii, care se niîn-> 
drese cu realizările lor în producție.

(Continuare în pag. a 2-a) 

turneului, reprezentativa feminină a o- 
rașului Moscova și cea masculină a 
țării noastre, trofeele pentru care au 
luptat cu atita însuflețire.

REZULTATE TEHNICE 
Șl CLASAMENTE FINALE 

MAS CUI JN
Moscova — R.P. Romînă (tineret) 3—1 

(15—8, 15—12, 9—1’5, 15—ÎS); ’R.P. Ungară 
— R. P. Chineză 3—0 (15—11, 15—9, 15—5); 
R.P. Romînă — R. Cehoslovacă 3—X
(15—9, 12—1'5, 15—4, 15—7).
1. R.P. ROMINA
2. R.P. Polonă
3. Moscova
4. R. Cehoslovacă
5. R.P. Ungară
6. R.P. Chineză
7. R.P. Romînă (tineret)

FEMININ"

66 0 18: S S
6 5 1 17: 7 5
6 4 2 15:1.1 4
6 3 3 11:1’3 3
6 2 4 11:13 2
6 15 7:17 1
606 6:18 O

R.P. Polonă — R.P. Romînă 3—1 (8—15. 
1’5—10. 15—0, ÎS—4); R.P. Chineză — R P- 
Ungară 3—0 (15—9, 15—8. 15—5); Moscova 
—R. Cehoslovacă 3—2 (15—12, 15—12, 3—15, 
12—15. 15—10).
1. MOSCOVA
2. R.P. Polonă
3. R. Cehoslovacă
4. R.P. Chineză
5. R.P. Ungară
6. R.P. Romînă

5 5 0 15: 3 5
54 1 ls: 84
532 13:10 3
5 2 3 9)10 2
5 14 4 12 1
505 4:15 »

Xiiei



Rînduri despre săritorii noștri în înălțime
In urmă cu 12 ani,, corespondentul 

nostru din Timișoara ne-a comunicat 
că, în cadrul unui concurs atletic 
desfășurat în localitate, tînărul loan 
Soter devenea recordman al țării la 
săritura în înălțime, întrecînd cu 1 cm 
recordul de 1,86 m deținut din 1940 
de Pompiliu Stoichițescu. De atunci, 
Ioan Sotef a adăugat noi centimetri 
acestui record, doborîndu-1 sau ega- 
lîndu-1 de 13 ori. Ultima modificare 
a făcut-o’ în 1956, la Istanbul, cînd 
a realizat 2,055 m.

Cercetînd astăzi lista celor mai buni 
performeri romîni la această probă, 
se poate observa cu ușurință că un 
rezultat echivalent primului record de 
seniori al lui Soter nu mai poate a- 
Sigura realizatorului său un loc între 
primele 10 ale acestei liste! Faptul 
este îmbucurător desigur, chiar dacă 
pentru moment rezultatele principali
lor noștri specialiști ai probei nu se 
ridică încă la înălțimea pretențiilor 
internaționale. Dar, nu trebuie să ui
tăm că mulți dintre aceștia sînt foarte 
tineri și că pregătindu-se și pe mai 
departe cu aceeași sîrguința, vor pu
tea realiza rezultate cu mult mai va
loroase. Din acest punct de vedere ne 
gîndim la faptul că în lista primilor

noștri performeri, șase din ei și-au 
realizat cele mai bune rezultate în de
cursul acestui sezon, lată-i:

1. 2,00 m: Xenofonte Boboc (1935)
2. 1,98 m: Cornel Porumb (1939)
3. 1,94 m: Eugen Ducu (1942)
4. 1,92 m: Grig. Marinescu (1941)
5. 1,91 m: Victor Cincă (1933)
6. 1.90 m: Viorel Păltineanu (1942)

In paranteze, pentru exemplificare, 
am trecut anul de naștere al acestora.

Concurs internațional la Budapesta

La sfîrșitul acestei săptămâni se va 
desfășura în capitala R.P. Ungare un 
important concurs internațional, l.a 
aceste întreceri țara noastră va ii 
reprezentată de un grup de trei atleți: 
Iolanda Balaș, Ana Coman și Sorin 
loan.

Dorim, firește, oa la Budapesta, lo- 
landa Balaș să încheie concursul cm 
un rezultat superior actualului record 
al lumii: 1,83 m. De altfel, în acest 
an în oare a sărit de 6 ori peste 
1,80 m, Iolanda a încercat doborârea 
recordului mondial, și de fiecare dată 
doar puțin i-<a lipsit pentru aceasta.

Cel mai aproape a fost de acest re
cord, sîmbătă la Moscova.

La 1,84 m a avut acum înălțimea 
necesară, a trecut peste ștachetă, dar 
a atins-o în cădere. După ce a vibrat 
cîteva clipe ștacheta a... căzut tocmai 
cînd Iolanda Balaș se și ridicase din 
groapa cu nisip și arbitrii concursului 
se îndreptau spre ea s-o felicite.

Cu acest al șaselea rezultat de 1,80 
m Iolanda Balaș și-a completat ast-
fel lista celor mai bune performante:

1,83 m București 18.10.1958
1,82 in București 4.10.1958
1,81 !T1 Poiana Stalin 31.7.1958
1,80 m Cluj 22.6.1958
1,80 m Ploești 7.9.1958
1,80 ni București 11.10.1958
1,80 in Pekin 14.5.1959
1,80 m Șenian 18.5.1959
1,80 rn Țiențin 22.5.1959
1,80 m Șanhai 29.5.1959
1,80 m Varșovia 13.6.1959
1,80 ni Moscova 4.7.1959

Deci 12 concursuri încheiate cu re-

18 echipe participante la prima etapă 
a „Alpiniadei Carpatilor"!

zultate de 1,80 m și mai mult. Media 
acestora, 1,805 _m, este superioară cu 
3,5 cm performanței celei de a doua 
performere mondiale, atleta chineză 
Cen Fen-iun!...

KOMEO VILARA

Spartachiada

Primele „starturi"
Cu fiecare filă care se desprinde 

din calendar ne apropiem tot mai 
mult de ziua cînd cei mai buni spor- 
!ivi participanți la întrecerile Sparta- 
chiadci de vară, se vor întîlni în fi
nala marii competiții. Mii de tineri 
au încercat pînă acum, de-a lungul 
primelor etape, emoțiile calificării în 
fazele superioare, întrecîndu-se cu dîr- 
zenie pentru rezultate cît mai bune. 
In toate orașele țării, etana raională 
a prilejuit întreceri deosebit de dina
mice care s-au încheiat — deseori — 
cu rezultate promițătoare. Aceasta a 
făcut ca faza pe raioane să se des
fășoare în mijlocul unui interes cres- 
cînd.

In aceste zile, în centrele de regi
uni, sportivii iau parte la o nouă 
etapă: etapa regională. întrecerile de 
atletism sau ciclism, trînfa sau oină, 
natație sau handbal, volei sau tir, 
prilejuiesc dispute pasionante, adesea 
de un nivel ridicat. E și firesc să fie 
așa, fiecare concurent fiind dornic de 
a participa la finalele de la București.

La Pitești, de pildă — după cum 
ne informează corespondenții noștri 
I. Fețeanu și I. Chilibar —• întrece
rile din cadrul etapei regionale a 
Spartachiadei au constituit o adevă-

de vară a tineretului 

in etapa regională 
rată sărbătoare a sportului de mase 
din regiune. întrecerile au avut loc 
pe terenurile din Parcul de cultură 
și odihnă „Vas'ile Roaită" și la ele 
au participat 600 tineri, campioni ai 
celor 15 raioane. Spectatorii prezenți 
la aceste competiții au putut unmări 
dârze dispute de volei, trîntă, atletism, 
handbal, oină, niatație, ciclism si tir. 
Ele ati fost precedate de o deschidere 
festivă organizată în centrul orașului;

Iată acum campionii regionali: 
ATLETISM. Juniori: 100 m; V. Pîrvu 
(C. Lung Muscel) 12 sec; lungime: 
I. Magraon (raion Pitești) 5,60 m; 
1000 m: Al. Diaconescu (C. Lung 
Muscel) 2:55,1; înălțime: Al. Mari-: 
nescu (Găești) 1,63 m; greutate: N; 
Iordăchescu (O. Lung Muscel) 10,92 
m; junioare: 80 m: M. Chivioi (R. 
Vîlcea) 11,2 sec; 500 m: M. Barbu 
(R. Vîlcea) 1:24,8; lungime: V. Suica 
(R. Vîlcea) 4,35 m; înălțime: V. Suica 
(R. Vîlcea) 1,25 m; greutate: I. Huica 
(R. Vîlcea) 8,92 m; seniori: 100 m: 
L. Dumitrescu (Găești) 11,8 sec: 1.000 
m: I. Cioată (oraș Pitești) 2:50,8; 
lungime: P. Feroiu (oraș Pitești)] 
5,95 m; înălțime: M. Burtan (Topo- 
loveni) 1,70 m; greutate: I. KMn 
(C. de Argeș) 10,51 m. Senioare: 100 
m: M. Boia (R. Vîlcea) 13,9 sec; 500 
m: J. Nicolescu (R. Vîlcea) 1:29,9; 
lungime: A. Cișmașu (R. Vâlcea) 3,82

. m; înălțime: E. Șerban (C. de Ar-l 
geș) 1,30 m; greutate: 1. Popescu (R; 
Vîlcea) 8,09 m. CICLISM: biciclete 
oraș (f) I. Bucau (R. Vîlcea) 17:35,0; 
biciclete oraș (m): I. Andreescu (C. 
Lung Muscel) 18:40,0; semicurse (m): 
Gh. Tudor (C. Lung Muscel) 29:20,0. 
TIR: 3X10 focuri (m): Gh. Negu- 
lescu (raion Pitești), (f) E, Ionescu 
(Găești). TRINTA: pînă la 55 kg- I; 
Vuta (raion Pitești); pînă la 6 
V. Popescu (Drăgănești Olt); „mă 
la 68 kg: I. Gheorghe; pînă la 76 kg: 
Gh. Stănică (Băbeni); pînă la 84 kg: 
Gh. Iancu (Vedea). OINĂ: echipa 
„Pacea" din comuna Titești (raion 
Pitești); HANDBAL: Dinamo C. de 
Argeș (f). Luceafărul (Pitești) (m). 
VOLEI: Lotru Brezoiu (f), Minerul 
O. Lung Muscel (m).

Comisiile regionale de organizare a 
Spartachiadei de vară a tineretului au 
datoria să asigure întrecerilor din e- 
tapa regională o cît mai bună orga
nizare, astfel ca la București să fie 
prezenți cu adevărat cei mai buni 
sportivi participanți la marea compe
tiție de mase.

Să facem din întrecerile pe regiune 
ale Spartachiadei adevărate sărbători 
sportive!

BUȘTENI. — Duminică 5 iulie, Că
minul Alpin din Bușteni și refugiul 
Coștila au fost locurile de întîlnire 
a 63 alpiniști (din 18 asociații spor
tive) care au luat startul la prima 
etapă a „Alpiniadei Carpatilor". Re
luarea activității alpine a fost aștep
tată cu mult interes de alpiniștii și 
alpinistele din țara noastră. Concu- 
renții au ținut să dovedească, o dată 
cu disputarea primei etape a Alpinia
dei, că ei s-au pregătit temeinic. Cele 
21 de trasee (cuprinse între Valea 
Coștilei și Valea Gălbenelelor) — care 
le-au stat la dispoziție — nu au pre
zentat prea multe puncte de mare di
ficultate.

Prezența la startul unei singure ac
țiuni a 18 echipe de alpiniști consti
tuie un record de participare. Spor
tivii bucureșteni de la C.C.A., Dina
mo, Metalul M.I.G., I.T.B., Flamura 
roșie, Voința, Locomotiva I.C.F. (bă
ieți și fete). Știința, C.F.R. Grivița 
Roșie și Recolta (fete) s-au întîlnit 
cu alpiniștii ploeșteni din echipele 
Carpați și Prahova, cu cei de la Di

namo Orașul Stalin și Voința Orașul 
Stalin, Energia Sibiu, Torpedo și Ca 
raimanul Bușteni (care a prezentat 
cel miai mare număr de participanți).

In ciuda vîntului puternic și a vre
mii răcoroase, ceea ce a îngreunat 
în bună măsură lucruil în perete, 
alpiniștii noștri au scos rezultate 
bune. Dintre echipe s-au remarcat: 
Metalul M.I.G. București (care a 
parcurs Furcile și Marea Surplombă 
— ambele de gr. IV A — două trasee 
clasice din Gălbenele), C.C.A. și I.T.B. 
(care au escaladat Împreună Fisura Ră
sucită — gr. IV B), Dinamo Orașul 
Stalin și Caraimanul Bușteni. Trebuie 
să remarcăm că alpiniștii de la Ca
raimanul (care au lucrat în Creasta 
Coștilei) au dat cîteva lecții de al
pinism unui grup de tineri începători, 
la punctul denumit „Țan.cul ascuțit^.

Etapa a 11-a a „Alpiniadei Carpa- 
ților" va avea loc în zilele de 18—19 
iulie în Piatra Craiului, iar etapa a 
IlI-la la Piatra Mare și Peștera la 
1—2 august.

VICTOR ZBARCEA, coresp.

Motocîclism

Duminică la Cîmpina—

a campionatului

fața a !ll_a
ele viteză pe circuit

In uzina cea nouă...

Cîmpina va găzdui du
minică faza a IlI-a — ul
tima — a campionatului 

I republican de viteză pe 
circuit. La clasele 350 
cmc și 500 cmc (sport) 

• unde situația este incertă 
1 se va da o luptă dîrză 
. pentru ocuparea primului 
j loc — în această fază — 
5 care aduce după sine și 
, titlul de campion. La ce-. 
•; lelalte clase disputele vor 

fi de asemenea interesan
te deoarece concurenții 
vor încerca, firește, să cu
cerească locuri de frunte 
în clasamentul final.

(Urmare din pag. 1)

Cît despre activitatea sportivă, ea 
pulsează îiltr-un ritm tot mai viu în 
aceste mari uzine...

ste ora 6,50. De-a lungul imen
selor hale, instructorii voluntari 
așezați în fața șirurilor de mun

citori comandă :
— Brațele întinse lateral 1... Inspi

rați adine. începeți 1
Astfel începe o zi de muncă la uzi

nele Tudor Vladimirescu : prin progra
mul de gimnastică de angrenare pe 
care îl execută întreaga uzină. Iu bi
rouri, în noua hală a vopsitoriei. la 
„sculăFie“,_ peste tot se execută acest 
program. El î”viorează organismul. îl 
pregătește pentru activitatea de produc
ție, făcînd ca adaptarea la acest efort 
să se facă rapid.

upă-amiază, programul compe
tițiilor sportive este deosebit de 
bogat. Pe poligonul de tir. una

din frumoasele baze sportive ale aso
ciației „Autobuzul" se antrenează cele 
două echipe participante la campiona
tul orașului București. Liniștea care 
domnește pe poligon este întreruptă de 
pocniturile armelor. Deodată, de a- 
fară, începe să se audă zvon de gla
suri. Intîi mai încet, apoi din ce în 
ce mai puternic. Unul dintre trăgători 
a ridicat capul de pe patul de tragere

— începe meciul de fotbal. Hai și 
noi.

O precizare : antrenamentul trăgă
torilor era pe sfîrșite 1

e terenul de fotbal al uzinei este 
mare animație. Echipa campi
oană în întrecerile Spartachia

dei organizate de asociația sportivă 
dispută primul joc din etapa raională, 
întîinind echipa campioană de la „A- 
desgo". Asociația „Autobuzul" este re
prezentată de formația secției „autobu-' 
ze“, care este frenetic încurajată de 
muncitori. „Galeria" este bine organi
zată

— Hai băieți 1 Nu-i faceți de rușine 
pe cei de 1-a „a-ntîia" I

★
'ntîia" este mîndria uzinei. A 
cîștigatVămpionatul raional (ra- 

-M.- io9ul N.’ Bălcescu), învingînd în 
«Himul joc „Flamura roșie" cu 4—0. 
-A fost un meci srozav", spun mun

citorii și sînt tare mîndri de echipa lor. 
Au și de ce. Este alcătuită numai din 
muncitori de nădejde. Cînd îți vorbesc 
despre echipa lor de fotbal, muncitorii 
uzinelor „Tudor Vladimirescu" se gîn- 
desc la comuniștii Petre Tomescu și 
Gh. Burcea. la toți muncitorii inimoși 
care compun această echipă. Iată un 
alt exemplu: „Mitruș". Joacă half și 
la ultimul meci a avut o sarcină grea: 
trebuia să-l „țină" pe Filamaropol. Și 
Mitruș s-a achitat foarte bine de sar
cina lui.

e „Mitruș" îl cheamă de fapt 
Dumitru Simion și este matri- 
țer. Soția lui, Elena Simion, din

echipa de volei a asociației (echipă 
care activează în campionatul raional) 
lucrează și ea în uzină, fiind desena
toare tehnică. Familia Simion s-a... 
mărit de curînd... Ghiciți, desigur, de 
ce. Pe cea mai mică membră a fami
liei o cheamă Mioara și — datorită 
pasiunii pentru sport a părinților — 
este, chiar la această vîrstă fragedă.... 
spectatoare nelipsită a ’meciurilor de 
volei și de fotbal...

m cuprins aci numai o parte din 
viața sportivă a acestei uzine. • 
Alai sînt încă multe aspecte. Am ■

mai putea vorbi — spre exemplu — 
despre întrecerile Spartachiadei care 
a avut în program nu numai turneul 
de fotbal, ci și întreceri de atletism 
la care au luat parte 342 concu- 
renți și concursuri de tir la care s-au 
întrecut 303 muncitori, tehnicieni și 
funcționari ; am mai putea vorbi des
pre un sport care se răspîndește din 
ce în ce mai mult în rîndurile munci
torilor : atletismul. Nume astăzi încă 
neconsacrate în atletism ca acelea jile i 
lui Dumitru Stanciu, Dumitru Bilă, 
Angela Balaș, intrată la uzină ca fe
meie de serviciu și devenită acum bobi
natoare și sportivă bună, vor deveni în- 
tr-o zi cunoscute. Dar, în legătură cit 
aceasta, trebuie vorbit despre consi
liul asociației sportive (președinte A. 
Balaban, secretar ing. Octavian O- 
priș) care se străduie să dezvolte cît 
mai mult activitatea sportivă în aceste 
uzine create în anii regimului nostru 
democrat-popular. Faptele arată că 
strădaniile' lor sînt' încununate de
atncfiu.

★

In fotografie: Gh. Voicu- 
lescu (C.C.A.) virtual 
campion la 500 cmc 
curse.

Noutăți din tenis!
• Tenismeni romîni Ia Budapesta • Rezultatele competiției pentru 

copii din Capitală.

Cu începere de duminică, tim-p de 
nouă zile, Budapesta va găzdui cam
pionatele internaționale de tenis ale 
R.P. Ungare.

întrecerile se anunță deosebit de 
interesante, la concurs fiind invitați 
jucători și jucătoare din Anglia, Aus
tralia, Austria, Franța, R.P. Chineză, 
R.P. Polonă, Italia, R.D. Germană R. 
F. Germană, R.P. Romînă și R.P. Un
gară. Intîlnirile vor avea loc la cinci 
probe : simplu bărbați, simplu femei, 
dublu bărbați, dublu femei și dublu 
mixt.

La această competiție, țara noastră 
va fi reprezentată de campionii re
publicani Hermina Brenner și Gheor- 
ghe Viziru, precum și de Alexandru 
Bardan.

cat. 13—14 ani: semifinale: Mira—Ioa- 
nid 6-3, 6-2; Velicu—Petrenciuc 5-6, 
6-3, 6-3; finala: Velicu—Mira 6-1, 
6-3; cat. 15—16 ani: semifinale: Rădu- 
lescm—Tribalski 6-3, 6-3; S. Ciogo- 
lea—Andronic 6-4, 7-5. Finala aces
tei probe nu s-a disputat, deoarece 
ambele jucătoare au absentat, câști
gătoare fiind declarată Anca Tri- 
balski.

Reuniune de box 
la Semăinătoarg<*
Sîmbătă, începînd de la ora 19, 

va avea loc în incinta uzinelor Semă
nătoarea o reuniune de box organi
zată în cinstea aniversării a 15 anii 
de la Eliberare și a 10 ani de la 
înființarea uzinei. Din programul 
reuniunii remarcăm următoarele me
ciuri: Șt. Dumitrache (Spartac) — 
Șt. Mihăilesu (CCA), M. Mirea (Gri-! 
vița Roșie) — Ad. Rosnovschi (Con
structorul). M. Goanță (Grivița Ro
șie) — D. Fieraru (Spartac), D. Bar 
Iaci (Semănătoarea) — Gh. Constant 
tin (C.B.), Marin Ion (CiB.) — I. 
Gheorghe (Mogoșoaia), I. Low (Se
mănătoarea) — T. Crîngașu (Gr. Ro
șie), D. Trandafir (CFR—ICI) —Șt. 
Comănescu (C.B.).

fc apărut revista „Cultură fizică și sport'*
nr. 2/1959

cu următorul cuprins :
★

Așa cum s-a mai anunțat, pe te
renurile de la centrul de antrena
ment nr. 2 din Capitală s-a desfă
șurat între 1—7 iulie un interesant 
concurs pentru copii.

lată rezultatele tehnice mai impor
tante : simplu băieți, cat. 11 — 12 ani: 
semifinale : Șerban Stănescu—Rusu 
6-3. 5-6, 6-4; Trepcea—Malarciuc 6-4,; 
6-0; finala : Trepcea—Stănescu 6-2,! 
6-0; cat. 13-14 ani: semifinale: M. Că-, 
lin—Fătu 6-3, 6-3; I. Năstase—Emanoil 
6-5, 6-1; finala: Ilie Năstase—Marin 
Călin 6-1, 6-4; cat. 15-16 ani: semifi
nale: Guțu—Boaghe 4-6, 6-2, 6-3; Ro- 
povici—Dron 6-3, 6-2; finala: Con-', 
stantin Popovici—Ion Guțu 6-2, 6-0; 
simplu fete, cat. 11—12 ani : semi
finale : Mihu—Popescu 6-0, 6-3; Pu- 
ricescu—Voinescu 6-4, 2-6, 6-5; fi
nala: Mihu—Ruricescu .4-6. 6-1, 6-4;

♦♦♦ Cel de al VII-lea Festival Mondial I. 
al tineretului și studenților — cea 
de a IV-a ediție a Jocurilor sporti
ve internaționale prietenești ’

M. GEORGESCU și A. LAZAROIU: 
Concordanța dintre indicațiile pro
bei funcționale cardiovasculare 
Schneider și performanțele atle- 
ților

V. M. KOLOKOLOVA:
Căile educației morale, intelectua
le și estetice în procesul practică
rii exercitiilor fizice

I. KUNST, V. COJOCARU și
C. LIȚA : Despre concepțiile actuale 

ale handbalului în 7
A VRABIE: Despre sistemul sovietic 

de antrenament sportiv
S. ZELINSCHI : Contribuții la utiliza

rea mai judicioasă a eforturilor 
intense în antrenamentul canoto
rilor

SOTER: Mijloace pentru preîntîm- 
pinarea scăderii formei sportive la 
începutul sezonului competițional 
atletic

T. GEORGESCU și G. AMAN : Cîteva 
probleme ale jocului la margine 
în rugbi

GH. GHIȘO1U: Conținutul și metodi
ca lecțiilor de educație fizică la 
clasele a Il-a și a IlI-a în școlile 
cu condiții minime de lucru

A. A. ȘIROIĂN : Indicații metodice cu
privire la desfășurarea gimnasticii 
de producție

R. PODL'AHA : Notarea și descifrarea 
desenelor în practicarea exerciții- 
lori fizice

P. DI'NGACIU probleme tehnice și 
metodice privind aterizările în 
gimnastica: sportivă

B, - TEO'DORESg.ya:/tJnele probleme
privind! terminologia jocurilor spor
tive



Selecționata de fotbal a Irakului 
în Capitală

In această, saptamînă.

Fotbaliștii noștri participă la un bogat program international

Ieri dimineața a sosit în Capitală 
selecționata de fotbal a Republicii 
Irak. Tinerii fotbaliști irakieni susțin 
cu această ocazie primul lor turneu 
peste granițele Irakului.

Hadi Abas, conducătorul lotului și 
președintele federației irakiene de 
fotbal, ne-a declarat la sosire că este 
plăcut impresionat de primirea căl
duroasă de care s-au bucurat fot
baliștii irakieni. Iată lotul selecționa
tei irakiene: Mohamed Samer și 
Hamze Kasem (portari), Abed Halaf.

Rezultate satisfăcătoare în concursul
de verificare la popice

săptămînii trecute 
jucătoare au fost 

arena Meirom din 
Orașul Sltafin la cel del all doilea concurs 
de verificare în vederea dublei întîlniri

La sîirșitul 
i o jucători și 
convocați pe 
Orașul Sltalii 

cu reprezentativele R.P. Ungare. Ma
joritatea selecționabililor au cores
puns, mai ales popicarii Francisc 
Micola, Tiberiu Negru și Gh. Rește- 
meanu, care au dovedit o bună pre
cizie în lansarea bilei. De asemenea, 
după un început slab, Carol Zom- 
bori a avut o frumoasă revenire 
(832 p. d.), spre deosebire de maeș
trii sportului Alexandru Andrei și Ion 
Micoroiu, care au realizat rezultate 
cu mult sub valoarea lor reală (788 
și respectiv 798 p. d.).

In cadrul întrecerilor feminine, ju
cătoarele consacrate au evoluat în 
general la nivelul posibilităților lor.

Actudităji din
• Finala campionatelor republicane 
ividuale la lupte clasice și libere,

cea mai mare competiție internă a anu
lui, se v-a desfășura începînd de mîine 
la Orașul Stalin și respectiv Tg. Mu
reș. La întreceri participă toți cam
pionii regionali, inclusiv maeștrii spor
tului și luptători de categoria I. Tit
lurile de campioni R.P.R. pe anul 1958 
la lupte clasice (deținute în ordinea 
categoriilor de Ofițerescu, Cernea, V. 
Micula, Stochel, Bularca, Baciu, Onoiu 
și Lazăr Bujor) sînt serios amenințate. 
Amploarea pe care a luat-o sportul 
luptelor în ultimii ani și mai ales fru
moasele rezultate obținute de către o 
serie de tineri pun sub semnul între-

A FOST STABII.IT PROGRAMUL 
TURNEULUI DE BARAJ LA HANDBAL 

MASCULIN
Ieri, federația de handbal a stabilit 

programul jocurilor din cadrul turneului 
de baraj pentru campionatul masculin 
de hemdbal de categoria A. Turneul va 
evea loc la Ploești după următorul pro
gram : DUMINICA 12 IULIE : Rapid
București-Text-ila Cisnădie ; victoria 
Jimbolia-Dtoamo Tg. Mureș ; MARII 14 
IULIE : Rapid București-Diuamo Tg. Mu
reș ; victoria Jimbolia-Textila Cilsnădic; 
MIERCURI 15 IULIE < Rapid București- 
Victoria Jimbolia ; Dinamo Tg. Mureș- 
Textila Cisnădie.

TURNEUL ECHIPEI DE FOTBAL 
PECSl VASUTAS IN ȚARA NOASTRA

A Echipa maghiară de fotbal Pecsi Va
sutas va întreprinde Un turneu, în or
ganizarea Tractorului din Orașul Sta. 
lin, eu care va șl juca primul meet la 
10 iulie (mîine vineri) la Orașul Stalin. 
Restul programului • ia Sf. Gheorghe cu 
Textila (12 iulie), la Mediaș cu Gaz Me
tan (16 iulie) și la Tg. Mureș cu C.S. 
Tg. Mureș (19 Iulie).

CAMPIONATUL DE PENTATLON 
VA AVEA LOC LA CLUJ

O EHn motive de ordin tehnic întrece
rile campionatului republican de pentat. 
Ion modern se vor desfășura la Cluj, 
între 2 și 6 august, și nu la Oradea așa 
cum fuseseră stabilite inițial.

Haten Danah, Giobar Fatah, Fadil 
Elias și Giobar Mohamed (fundași), 
Favel Megid, Juel Gorgis, Aii Ke
rim, Zeie Goorgis și Mosen Ismail 
(mijlocași), Mohamed Negin. Moha
med Megid, Tark Saleh, Kasen Mo
hamed, Taka Ismail, T^rk Gioha, 
Ciosed Sened și Samel Tabra (înain
tași).

In fotografie: Lotul fotbaliștilor 
irakieni la sosirea în Capitală. (Foto 
T. Roibu).

Margareta Szeriiahy, Ana Felszegi, 
Sidonia Jilovan, Olimpia Popescu și 
tînăra sportivă din Constanța, Eca- 
terina Ventzel au realizat scoruri a- 
propiate și mai mult decît mulțumi
toare. Ne-a surprins însă comportarea 
maestrei sportului Erica Arion, care 
a arătat atîta nesiguranță în arun
carea bilei încît ' media totalizată 
(368) din 200 bile mixte a situat-o 
pe penultimul loc al clasamentului. 
Iată primii trei clasați. BĂIEȚI : 1. 
Fr. Micola (Cluj) 853 p. d. media 
din 400 bile mixte; 2. T. Negru (Ti
mișoara) 825 p. d.; 3. Gh. Reștemea- 
nu (Or. Stalin) 823 p. d. FEȚE; 1. 
Margareta Szemany (Tg. Mureș) 396 
p. d. media din 200 bile mixte; 2. 
Ana Felszegi (Sibiu) 390,2 p. d.; 3. 
Sidonia Jilovan (Arad) 390 p. d.

sportul luptelor
bării muite din actualele titluri. La 
categoria 62 kg, de pildă, V. Micula 
neglijează încă pregătirea sa, iar la 
categoriile 67 și 79 kg Stochel și N. 
Baciu sînt depășiți la ora actuală de 
tineret.

La lupte libere situația este mai 
clară. Campionii R.P.R. de anul trecut 
(Ruzsi, Ghincea, V. Popescu, lampa, 
Hathazi, Mureșan, Ballo și T. Tarbă) 
s-au pregătit cu sîrguință, iar modifi
carea actualei liste de campioni pare 
puțin probabilă.

• Intre 18 și 19 iulie, reprezentati
vele de juniori ale R.P. Romîne și 
R.P. Bulgaria își vor disputa întîieta- 
tea într-o întîlnire prietenească. Juniorii 
noștri de la clasice se vor întrece cu 
cei bulgari la Sofia, iar orașul Galați 
va fi gazda meciurilor de lupte li
bere dintre cele două reprezentative.

• O interesantă întîlnire internațio
nală de lupte clasice va găzdui și 
orașul Constanța între 30 iulie și 2 
august. Puternica reprezentativă a R. 
P. Bulgaria va evolua în compania 
formației noastre.

. Intrucît meciul din cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni" — prevăzut în 
program (VIL Partizan Belgrad — 
Banik Ostrava — pronostic la pauză 
și VIII. Partizan Belgrad — Banik 
Ostrava — pronostic final) se dispu
tă —• în urma unei hotărîri recente 
a forurilor interesate — sîmbătă 
seara în nocturnă la Belgrad, toate 
variantele vor primi la aceste meciuri 
pronostic exact, gratuit.

Începînd cu concursul Pronosport 
nr. 28 din 12 iulie, I.S. Loto-Prono- 
sport a luat măsura de a acorda par- 
ticipanților, pe lîngă premiile obișnui
te, și premii speciale, fără să se per
ceapă vreo taxă suplimentară.

® La fiecare concurs se vor acorda 
premii pentru variantele ctț 9 re
zultate. (Premiul IV). La concursurile 
la care ies variante cu 12, 11 și 10 
rezultate, se alocă pentru premiul IV 
suma de 70.000 lei care se înjparte îri 
mod egal între toate variantele cu 
9 rezultate. Valoarea minimă a țintii 
premiu este de 10 lei. Sub această

Începută marți seară cu meciul 
Metalul Titanii—Spartak Trnava, ac
tivitatea fotbalistică internațională din 
această săptămînă continuă joi, vi
neri, sîmbătă și duminică.

LA ORADEA : LOTUL R.P.R. — 
REPREZENTATIVA R.P. CHINEZE

Al doilea meci al selecționatei R.P. 
Chineze are loc astăzi la Oradea, în 
compania lotului nostru A. Intîlnirea 
— așteptată cu legitim interes de 
spectatorii orădenl — constituie un 
bun prilej de verificare pentru echipa 
noastră reprezentativă, care — 
cum se știe — se pregătește în ve
derea partidei cu U.R.S.S. de la 19 
iulie. Din formație va lipsi Dinulescu, 
care a suferit un ușor accident și 
este în tratament la București. Oas
peții chinezi au sosit luni cu avionul 
la Oradea, unde li s-a făcut o caldă 
primire de către organele sportive și 
sportivii din localitate. Luni și marți 
jucătorii chinezi au făcut antrenamen
te ușoare.

JOCUL TAROM—GWARDIA 
VARȘOVIA SE DISPUTA AZI

La cererea conducerii echipei 
Gwardia Varșovia s-a schimbat data 
de disputare a partidei cu Tarom 
București. In consecință, acest meci 
se dispută astăzi după-amiază pe 
Stadionul Dinamo, cu începere de la 
ora 18.

Biletele pentru acest joc s-au pus 
în vînzare la casele stadionului Dina
mici, la Pronosport (Cal. Victoriei 9) 
și la casa specială din str. I. Vi du.

TURNEUL REPREZENTATIVEI 
IRAKULUI

După cum am anunțat marți, re
prezentativa ide fotbal a Irakului va 
întreprinde un turneu și în țara noa
stră. A fost definitivat programul :

Sîmbătă 11 iulie la București (în 
•nocturnă pe Stadionul Republicii) : 
Dinamo Bacău — Sel. Irak.

Joi 16 iulie la Timișoara j Sel. Ti- 
mișoara-Sel. Irak.

ALTE INTILNIRI INTERNAȚIONALE

Astăzi, joi: Farul Constanța — 
Spartak Trnava.

Vineri: Tractorul Orașul Stalin— 
Pecsi Vasutas.

Duminică 12 iulie: Poiana Cîmpina— 
Spartak Trnava, Farul Constanța — 
Gwardia Varșovia, Unirea Iași — 
SKVO Lwov (U.R.S.S.), Textila Sf. 
Gheorghe—Pecsi Vasutas.

Echipa SKVO Lwov va juca șit-Ia 
Tg. Mureș cu G.S. Tg. Mureș, (16 iu
lie) și la Baia Mare cu O.S.M. (19 
iulie).

Formația sovietică de categorie A,

„Criteriul european" al juniorilor, o cumpelilie care deschide 
drumul consacrării în tenisul de mesă

Desfășurate pentru prima oară în 
1955, întrecerile speranțelor tenisului 
de masă de pe continentul nostru, 
aceste adevărate campionate europe
ne (neoficiale) de juniori, au trezit 
un interes crescînd în rîndurile pasio- 
naților sportului cu mingea de celu
loid. De fiecare dată, confruntarea 
celor mai de seamă reprezentanți ai 
tinerei generații europene de tenis de 
masă a scos la iveală noi talente, a 
constituit pentru mulți jucători tineri 
începutul cansacrării în tenisul de 
masă european și chiar mondial.

Juniorii romîni și-au făcut simțită 
prezența încă din anul debutului în a- 
ceastă competiție — 1956 — cînd în
trecerile au avut loc în localitatea 
Opatija (R.P.F. Iugoslavia). Atunci,

ffooiîQSDort
sumă fondul se împarte celorlalte ca
tegorii.

O' Și pentru variantele cu „0" rezul
tate se acordă premii în felul urmă
tor: 1 premiu de 10.000 lei, 1 pre
miu de 5.000 lei, un premiu de 3.000 
lei și 50 de premii constînd din 25 
bilete de cîte 2 locuri pentru concedii 
de odihnă pe 2 săptămîni prin O.N.T. 
Carpați la Mamaia, Eforie, Sinaia, 
Poiana Stalin, Păltiniș sau Lacul 
Roșu.

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
sport nr. 27, au fost stabilite următoa- 
rele premii:
Premiul I: 7 variante cu 11 rezultate 

exacte, revenind fiecăreia cîte 
8.721 lei 

SKVO Rostov, va evolua la : Bacău 
cu Dinamo (19 iulie), Arad cu U.T.A. 
(23 iulie) și la Timișoara cu selec
ționata orașului (26 iulie).

Dinamo Bacău în 'U.R.S.S.: la 
Stalino cu Sahtior (26 iulie), la Tbi- 
lîssi cu Dinamo (29 iulie) și la O- 
dessa cu selecționata orașului (2 au
gust). De asemenea, A.S. Pompierul 
va întreprinde (în locul echipei C.S.M. 
Reșița) un turneu în U.R.S.S.: la 14 
iulie cu Spartak Stanislav, la 18 iulie 
cu Spartak Ujgorod și la 21 iulie cu 
Metailprg Zaporojie.

METALUL TITANII — SPARTAK 
TRNAVA 1—3 (0—2)

Jocul — desfășurat în nocturnă, 
marți, pe Stadionul Republicii — a 
avut două aspecte diferite. In repriza 
întîia oaspeții au dominat fără să for
țeze, printr-un joc sobru, prin sigu
ranță în apărare, prin dinamism și 
fantezie în atac, dar ajutați și de 6 
timiditate inexplicabilă și nejustifica-' 
tă a gazdelor. Golurile au „căzut" îri 
minutele 9 (Galbicka) și 30 (Ada- 
mec). Spre sfîrșitul reprizei, metallur- 
giștii au mai ieșit dliri anonimat, îri- 
cereînd timid poarta lui StacHo1, prin 
Radu și Dan. Repriza a doua a înce
put sub semnul atacurilor bucurește- 
nilor. Prezența lui Ion O. Ion în li
nia de înaintare s-a făcut simțită. Și 

Meciuri echilibrate în turneul de baraj 
pentru calificarea în campionatul 
categoriei A la handbal feminin

Turneul de baraj pentru calificarea 
în campionatul feminin de handbal 
de categoria A a continuat marți la 
Ploești prin disputarea a două jocuri.

In primul meci echipele Record Me
diaș și Constructorul Timișoara au 
terminat la egalitate: 7—7 (2—2). 
Rezultatul nedreptățește echipa din 
Mediaș, care în repriza secundă a 
jucat mai bine, mai ofensiv. De alt
fel, în această parte a jocului medie- 
șencele au condus cu 4—2 și cu 
6—3. In ultimele minute scorul era 
de 7—6 pentru Record Mediaș. Cînd 
mai- rămăseseră mai puțin de 60 
de secunde de joc, Constructorul Ti
mișoara a beneficiat de o lovitură de 
la 14 m pe care Zamfirache a execu
tat-o în bară. Mingea i-a revenit tot 
ei și fiind faultată arbitrul a dictat 
repetarea loviturii. A doua oară Zam
firache a înscris și meciul s-a termi
nat la egalitate. Punctele au fost 
înscrise de: Zintz (3), Ziegler (2),

noi am fost reprezentați de cinci ti
neri : Maria Golopența (Alexandru), 
Mariana Barasch, Alexandru Șirlincan, 
Zaharia Bujor și Gheorghe Cobîrzan. 
Ani fost finaliști în probele pe echipe 
masculine și feminine, la simplu bă
ieți (Șirlincan), semifinaliști la simplu 
'juniori (Cobîrzan) și dublu băieți (Șir- 
lincan-Zaharia Bujor și Cobîrzan cu 
suedezul Alser). De asemenea, Zaharia 
Bujoir s-a clasat în sferturile de finală 
la simplu. Cel mai frumos succes l-am 
avut însă la probele de simplu junioa
re, unde Maria Golopența a cîștigat 
învingînd-în finală o altă reprezentan
tă a țării noastre (Mariana Barasch), 
iar la dublu fete victoria a revenit 
acelorași jucătoare.

In 1957 competiția n-a avut Ioc.

Premiul II: 122 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecăreia 

cîte 600 lei
Premiul III : 996 variante cu 9 rezul

tate exacte, revenind fiecăreia cîte 
110 Iei

Fond de premii: 244.198 lei
Începînd cu concursul nr. 28 se a- 

cordă importante premii variantelor 
cu 9 rezultate (premiul IV) precum 
și variantelor cu „0“ rezultate

PRONOEXPRES
In. urma extragerii din urnă a nu

merelor^ pentru tragerea specialățPro- 
noexpres din 8 iulie, au fost”extrase 
următoarele- numere:

25 12 37 4 45 49
Numere de . rezervă.:... 48 38 
Fond i. def piemkjșri-i 1‘313:Ș§6ț lei,

Pentru*  premiile suplimentare^ în 
obiecte' aii fost' extrase s'numerele1':

25 37 2 35 ’ 38 16
Numere de rezervă!,:' 42 44

'Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Rwofport. 

golul a venit în min. 57 prin Radu 
Tudor, care a pătruns prin centru și 
a tras de la 20 m. Atacurile au con
tinuat tot mai susținut, însă Stoi- 
cescu a ratat de două ori egal a rea 
în situații favorabile. In plină domi
nare a metalurgiștilor. Tibenski a 
marcat în min. 66 un gol întîmplă-' 
tor, cu concursul portarului Ghiță, 
stabilind scorul final. Atacurile echi
pei metalurgiste au continuat, dar 
și-au pierdut freptat din intensitate. 
In această repriză a ieșit în evidern 
ță o oarecare lipsă de mobilitate a 
apărării oaspeților fvîrsta media: 
30 ani) și fragilitatea atacului (mej 
dia : 20 ani), în fața jocului mai decis 
al apărării metalurgiștilor. Arbitrul P. 
Kroner a condus bine formațiile: 
METALUL TITANII: Ghiță — Ște4 
fănescu, Garbelotti, SZABI — IGNAT, 
ANTON — Grigore, Dan (Stoicescu 
min. 62), Andreescu (Mănânci), RADU 
TUDOR, Floroiu (lari <5. Ion). 
SPARTAK TRNAVIA: Stacho (An- 
drușka) — Kadlek, Pșenko, Slanirra 
— TIBENSKI, Slezak — STIBRANYI 
(BEDNARIK, min. 75), Stefko, CVS < 
BICKA, ADAMEC, Koiș.

IOAN CHIRILA

Iuga și Eckhardt pentru Record țf 
de Zamfirache (3), Sandu (2), Bagiu 
(2) pentru Constructorul. A arbitrat 
corect E. Vlaiculescu (Ploești).

A doua- partidă a opus formațiile 
C.S.M. Reșița și Textila Buhușî. La 
pauză tabela de marcaj arăta scorul 
de 5—4 pentru Textila Bufniși. In 
primul minut al reprizei secunde e-i 
chipa din Reșița a egalat și apoi în 
ultimul minut reșițencele au reușit 
să înscrie golul victoriei. Scor final: 
6—5 (4—5) pentru C.S.M. Reșița,
Au marcat: Gavrilă (2), Vereș, P<> 
lecla, Puiahița și Eremia pentru
O. S.A4. Reșița și Grigoraș (3). Vasile 
și Florescu pentru Textila. A arbitrat
P. Cobii ici (Ploești).

Azi se dispută două jocuri decisive: 
Record Mediaș — C-S.M. Reșița și 
Constructorul Timișoara — Textita 
Buhuși.

(c. a.j

Uin strălucit succes au obținut ju
niorii romîni la ediția din 1958, la 
Falkenberg (Suedia) în confruntarea 
cu sportivii din nouă țări. Reprezen
tanții culorilor noastre au cucerit 
toate cele 7 titluri! Să vă reamintim 
numele celor care ne-au adus anul 
trecut aceste răsunătoare performan
țe: echipe băieți: R. P. Romînă (X'e- 
gulescu, Cobîrzan, Covaci), echipe 
fete: R.P. Romînă (Maria Golopența, 
Mariana Barasch), simplu fete: Ma
ria Golopența (finalistă: Mariana 
Barasch), simplu băieți: Gheorghe 
Cobîrzan, dublu fete : .Maria Golopența 
— Mariana Barasch, dublu băieți: 
Negulescu — Cobîrzan, dublu mixt s 
Maria Golopența — Gh. Cobîrzan.

Spuneam în introducere că pentru 
mulți tineri această competiție a con
stituit începutul consacrării lor în 
arena internațională, preludiul unor 
mari performanțe. Intr-adevăr, ce con
firmare mai concludentă a acestor 
afirmații poate fi decît faptul că re
velațiile de ieri ale „Criteriului eu
ropean" de juniori au devenit apoi 
pretendenți autorizați ja locuri frun.4 
tașe în ierarhia mondială? Radu Ne
gulescu, deși încă junior, este cam-, 
pion internațional al Belgiei și în
vingător al renumiților Berczik, Side, 
Foldy. Maria Golopența (Alexandrul 
și Gheorghe Cobîrzan sînt campioni 
internaționali ai Scandinaviei ; iugo
slavii Markovic 11 și Hrbud, suedezul 
Alser sînt astăzi adversari de temut 
pentru orice jucător din hume. Iată, 
Așadar, motive suficiente ca să aștep
tăm cu un justificat interes și ne
răbdare desfășurarea „Criteriului eu- 

fropean" de la Constanța, ©ine știe, 
poate că vom avea ocazia de a cu
noaște mai devreme pe unii dintre 
jucătorii care vor «sceri peste ani 
titluri europene sau mondiale 1a se- 
niori.

CT. C.

STABII.IT


SA FIE SALVATA VIATA 
LUI MANOLIS GLEZOS!

Procesul înscenat lui Manolis Gle
zos, care începe astăzi la Atena, a 
stîrnit o legitimă indignare în rîndul 
tuturor luptătorilor pentru libertate, 
pentru pace, din întreaga lume.

Judecarea procesului de către un 
tribunal militar se bizuie pe acuzația 
absurdă de „spionaj", pe 
mincinoase la adresa acestui fiu iubit 
al poporului grec.

Alanolis Glezos este socotit pe drept 
cuvînt eroul național al patriei sale. 
El a smuls de pe Acropole drapelul 
cu crucea încîrligată al cotropitorilor 
fasciști, vestind astfel lumii întregi 
că Grecia subjugată trăiește și luptă 
pentru libertate.

Este cu toiul de neînchipuit că 
'acest mare patriot, care și-a închi
nat întreaga sa activitate binelui și 
fericirii poporului grec, este astăzi 
persecutat în propria sa țară 1

Dar așa cum releva și Manolis 
Glezos în scrisoarea adresată cu câte-

învinuiri

în urmă primului ministru 
Karamanlis—prin procesul 
intentat sînt în pericol de a

va zile 
Greciei, 
i-a fost 
fi condamnate la pieire nu numai 
persoana sa, ci înseși legile demo-1 
cratice ale țării. In același timp pro
cesul urmărește $ă slăbească rezis
tența poporului împotriva instalării

Boxerii noștri au un bogat 
program international

1 sezon de toamnă, 
boxerii romîni au în față un bogat 
'program internațional. O activitate 
'intensă desfășoară în această direc
ție cluburile noastre sportive.

1 Astfel- cu prilejul a 10 ani de la 
^înființarea cooperației meșteșugărești 
-din R.P. Romînă, clubul Voința a 
.invitat la sfîrșitul lunii iulie echipa 
Start din R.P. Polonă. Boxerii ro-

< ’ In apropiatul 
, 'boxerii romîni al 

ce-

țsswreiIS: .J-™ HI»i™i 
doua meciuri, la Plocști și Galați.
1311 m I < cri i rl zs Io lăinomo ( r'.ooon

iru rachete și a bazelor atomice ame-, 
ricane, să oprească procesul de uni
re a maselor populare în lupta lor 
pentru pace, democrație și progres?

îmi unesc glasul cu acela al mi
lioanelor de oameni cinstiți din lumea 
întreagă și cer cu hotărîre să fie sal
vată viața lui Manolis Glezos, simbol 
măreț al luptei antifasciste a po-, 
porului grec.

DUMITRU FODOR
Director al P.T.T.R. al CapitaleiVartcnerii boxerilor bucureșterii 
și regiunii București, membru ai* f; q--i:

Federației romîne de fotbal

Să fie eliberat Manolis Glezos 
eroul poporului grec!

'Pugiliștii de la Dinamo Craiova, care 
se dovedesc tot mai bine pregătiți, 
'vor primi la începutul lunii septem
brie vizita boxerilor de la Csepel 
“ ‘ , în compania cărora vor

două întîlniri: la Craiova și 
la Tr. Severin. Tot la începutul lunii 
'Septembrie secția de box a clubului 
Cetatea Bucur va organiza pentru 
;prima oară o întîlnire internațională, 

i vor 
,fi sportivii de la Rotation Berlin. In 
’ aceeași lună, boxerii de la C.C.A. vor 
susține la Berlin revanșa cu echipa 
Vorwărts Berlin, în timp ce o se- 
Tecționată dinamovistă va participa 
la Dinamoviada din Capitala R. D.

, >Budapcsta, 
T 'susține doi

Intilnirile internaționale ale sportivilor 
romîni in luna august

Gîndurile a milioane de oameni de 
pe întreg globul se îndreaptă către 
Manolis Glezos, al cărui proces inten
tat de către autoritățile grecești sub 
falsa învinuire de spionaj începe as
tăzi la Atena, în fața unui tribunal 
militar.

Or, prin fapta lui eroică din timpul 
războiului — atunci cînd a smuls 
steagul hitlerist de pe Acropole — ca 
și prin întreaga lui activitate, Mano
lis Glezos întruchipează pe luptătorul 
pentru cele mai mărețe idealuri ale 
omului — pacea și libertatea — și el 
nu poate fi un spion.

Opinia publică mondială este pro
fund zguduită, văzînd că acest vred-

nic fiu al 
fasciștii îl

poporului grec, pe care 
condamnaseră Ia moarte

în timpul celui de al doilea război- romîni. 
mondial, este din nou amenințat cil 
moartea. I

Mă alătur milioanelor de oameni 
care se ridică cu hotărîre împotriva( 
acestui act arbitrar al autorităților 
grecești, act care constituie o jignire 
adusă conștiinței umane, noțiunii de 
libertate, de democrație.

Să i se redea libertatea lui Manolis 
Glezos I

lecționată dinamovistă va participa 
Ta Dinamoviada din Capitala R. D. 

• Germane. In sfîrsit. în luna octom
brie, la Leipzig (R.D. Germană) va 
avea loc un turneu de verificare cu 
•participarea celor mai valoroși pugi- 
-liști din țările de democrație popu
lară, la care vor participa și boxeri

♦ ATLETISM. — Meci triunghiular 
de juniori R. Cehoslovacă — R.P. Po
lonă — R.P. Romînă la Opava (în 
R. Cehoslovacă) la 7—8 august.

♦ BASCHET. — Activitate intensă: 
între 10 și 18 august un joc de junioare 
R.P. Polonă—R.P. Romînă în R.P. Po
lonă (localitatea nu a tost încă fixată 
și nici data precisă); la 12—16 august 
Balcaniada la București, cu partici
parea următoarelor țări: R.P. Albania, 
R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia, Tur
cia și R.P. Romînă (cu două echipe); 
între 18—24 august turneu feminin 
la Messina (turul) și Raguza (retu
rul) în Italia. Participă: Bulgaria, Ro- 
mînia, Franța și Italia.

♦ GIMNASTICA. — Concurs inter
național individual (masculin și fe
minin) la Leipzig, între 13—16 au
gust.

♦ TIR. — Meci triunghiular R.P. 
Romînă — Finlanda — R. Cehoslova
că în R. Cehoslovacă, între 2—8 .au
gust și campionatele europene între 
27 august și 6 septembrie la Milano, 
Monza, Brescia și Torino.

♦ HANDBAL (în 11). — R.D.G.— 
R.P.R. (tineret) — băieți și fete — 
la 2 august la Neusterlitz și R.P. Po
lonă — R.P.R. (tineret) — băieți și 
fete — la 9 august la Jelenia Gora. 
Turneul echipei feminine Lokomotiv 
Leipzig în R.P.R. (la Orașul Stalin,

București și Bacău) între 24 august 
și 2 septembrie.

♦ LUPTE CLASICE. — „Cupa Ja- 
dran“ la Split, în Iugoslavia, între 22 
și 28 august, cu participarea Austriei, 
Franței, R.P. Polone, R.F.G., Turciei, 
R.P. Ungare, Suediei, R.P. Bulgaria, 
R.P. Romîne și R.P.F. Iugoslavia.

♦ NATAȚIE-POLO. — Suedia — 
R.P. Romînă (înot și polo) Ia 5—6 
august la Ualmstadt; R.P. Romînă — 
R.S.S. Georgia (polo) la București 
(două jocuri între 22 șj 24 august); 
concurs internațional la Budapesta la 
26—27 august.

♦ PENTATLON MODERN. — Con
curs internațional la Leipzig între 19 
și 23 august.

♦ TENIS DE Cl MP. — Concurs 
internațional pentru copii și pionieri 
la Subotița (iugoslavia) între 20—30 
august.

♦ CAIAC-CANOE. — Campionatele 
europene la Duisburg (R.F.G.) între 
28 si 30 august.

♦ ' CANOTAJ ACADEMIC. _ Cam
pionatele europene (masculin și femi
nin) la Macon (Franța) între 14 și 
23 august.

♦ FOTBAL. — R.P.R. — U.R.S.S., 
echipele A și tineret la București, e- 
chipele B la Moscova Ia 2 august; 
R.P. Polonă — R.P.R., echipele A și 
tineret în R.P. Polonă, echipele B și 
juniori la București, la 30 august

Duminica începe la Cluj

Ediția. a V-a a concursului international

ION PÂUȘAN 
vicepreședinte al U.C.F.S.

reg. București

Șase echipe luptă pentru primul loc 
tn campionatul mondial universitar de șah

<fr-6. R.D.G. (2), R.P. ROlMIiNA, (l). 
Cehoslovacia (1) 17% p.. 7. Israel
12% p. (1), 8. R. P. “Mongolă 12 p.
(2), 9. Anglia 11% p. (1), 10. Po
lonia 10% p. (1), 11. Franța 9 p.
(1), 12—13. Finlanda (1)., Suedia 
7l/2 p., 14. Irlanda 4 ț>.

de pentatlon modern al R. P. Romîne
Paralel va fi organizat și un concurs de cvadriatlon

Campionatul mondial universitar de 
șah a intrat în a doua jumătate. Cele 
șapte runde desfășurate pînă acum 
au fost suficiente pentru a desemna 
grupul liderilor, alcătuit din 6 echipe, 
reprezentative ale țărilor socialiste. 
Dintre ele se va alege formația cam
pioană a lumii. In runda a VI-a echi
pa noastră a jucat cu cea a Cehoslo
vaciei, toate cele patru partide ter- 
minîndu-se remiză. Ziua următoare, 
în meciul cu puternica reprezentativă 
a R.D. Germane, studenții șahiști ro
mîni au repurtat o frumoasă victorie 
cu 2%—% (1). Strălucit joacă echipa 
Bulgariei care a obținut pînă acum 
3 victorii la zero (la Finlanda, Polo
nia și Irlanda). In runda a VlI-a me
ciul Bulgaria—Ungaria s-a terminat 
la egalitate. Neînvinsă continuă să fie 
și echipa U.R.S.S. precum și cea a 
R. P. Ungare.

Clasamentul după șapte runde este 
următorul: I. Bulgaria 22*/ 2 p„ 2. 
U.R.S.S. 22 p„ 3. Ungaria 18% p. (1),

Incepînd de duminică, Clujul va 
găzdui întrecerile din cadrul celei de 
'a V-a ediții a concursului interna
țional de pentatlon modern al R. P. 
Romîne. Așa cum am mai anunțat, 
la întrecerile din acest an vor lua 
parte echipele reprezentative ale Aus
triei, R.P. Bulgaria. R.D. Germane, 
R.P. Polone, R.P. Ungare ’ 
Romîne (cu 2 formații).

Echipa R.P. Ungare va fi 
din: Ferenc Nemeth, dr.

și R.P.

alcătuită
Ferenc

Torbk, Istvan Mona (rezervă Josef 
Szaniszlo). Formația R.P. Bulgaria 
va cuprinde pe: Petr Petrov, Petr

Nicolov, Ivan Popov (rezervă: Jakin 
Lilkov sau Nicolai Nikolov). Polone
zii deplasează cea mai bună echipă : 
Boleslaw Bogdan, Jerzy Lipski, Kaz- 
mierz Mazur și Stanislaw Przybylski. 
Forul de specialitate din R.D. Ger
mană nu 
sportivilor care 
iar cel
F.R.C.P.M. că 
bună garnitură

Țara noastră
de: Dumitru Țintea, Dan lonescu și 
Wilhelm Roman (echipa 1), Nicolac 
Marinescu, Traian Croitoru și Gheor-

a comunicat încă numele 
vor evolua la Cluj, 

Austria a înștiințat 
va deplasa cea mai 
și o rezervă.
va fi reprezentată

gheTomiuc (echipa a Ii-a). Intrucîtfie; 
care din națiunile participante va a- 
duce în afara celor tre*  com.ponenți 
ai echipei și o rezervă, pentru „ele" 
va fi organizat un concurs special 
de cvadriatlon (fără proba de călă
rie).

din

Scrimerii noștri și-au încheiat pregătirile pentru campionatele mondiale

Popicarii germani 
învingători la Tg. Mureș

In ultimul meci al turneului între
prins în țara noastră, Motor Jena 
(R.D.G.) a întrecut la Tg. 
echipa Voința din localitate 
rul de 4978—4902 p.d., la 
unei partide disputate. Din
germană s-a remarcat O. Brâutingam 
care a doborît 892 popice iar de la 
Voința, Dominic Batho c.u 853 p.d.

Mureș 
cu sco- 
ca patul 
echipa

Întîlnirea de canotaj
C. C. A.-Duk!a Praga
De cîteva zile, canotorii de la 

Dukla Praga sînt oaspeții Snagovu- 
lui. La invitația clubului CCA, sporti
vii cehoslovaci vor susține la sfîrși- 
tul acestei săptămîni o întîlnire ami
cală în compania canotorilor noștri 
militari.

întrecerea dintre CCA București și 
Dukla Fraga se va desfășura la caiac- 
canoe și canotaj academic, pe pistele 
de la Snagov.

Lotul nostru de scrimă și-a încheiat 
pregătirile în vederea campionatelor 
mondiale ce vor începe peste cîteva 
zile la Budapesta. Sîmbătă și dumi
nică, scrimerii din lot au susținut un 
ultim examen — concursul de selec
ție, —■ în baza căruia antrenorii au 
stabilit, în principiu, care sportivi ne 
vor reprezenta la această importantă 
confruntare internațională.

La campionatele mondiale — care 
se desfășoară între 14—26 iulie — 
țara noastră va participa cu echipe 
la floretă fete, sabie și spadă și, in
dividual — prin Iosif Zilahy și Sorin 
Poenaru — la floretă băieți. între
cerile vor fi deschise de florefiști. In 
ziua de 14 iulie, după festivitatea de. 
deschidere a campionatelor, va începe 
concursul pentru desemnarea primului 
campion mondial: ce>l de floretă-bă- 
ieți.

Aproape întreaga noastră delegație 
este alcătuită din elemente care iau 
parte pentru prima dată la o între
cere de asemenea amploare. Se re
marcă îndeosebi tinerețea echipei de

spadă în care cel mai „bătrîn" este Așteptăm deci performanțe bune în 
Constantin Stelian: 25 ani 1 întrecerea care va începe marți în

Pentru scrimerii noștri participarea capitala R.P. Ungare.
la campionatele mondiale din acest an 
înseamnă o deosebită cinste, dar tot
odată și o sarcină foarte dificilă. 
Prezentăm o delegație cu debutanți, 
fără experiență prea mare în concursu
rile internaționale, o delegație — 
este chemată să ne reprezinte în 
unor trăgători consacrați cum 
cei sovietici, maghiari, polonezi, 
lieni etc. Reprezentanții noștri 
conștienți de acest lucru și tocmai 

multă 
perseverență, dornici să reușească o 
comportare care să confirme presti
giul pe care și l-a cîștigat în ultimii 
ani scrima noastră.

Fără a face pronosticuri sau a li
mita posibilitățile vreuneia dintre e- 
chipe, precizăm totuși că cel mai mult 
așteptăm de la formația feminină. In 
componența ei eînt sportive talentate, 
cu experiență, care ne-au adus și altă
dată satisfacția unor succese. De altfel, 
întreaga formație — și îndeosebi Olga 
Orbaa — este într-o formă deosebită.

de aceea s-au pregătit cu

care 
fața 
sînt 
iia- 
sînt

Campionatele republicane de ciclism pe pistă
I. Ardeleanu (Orașul Stalin), campion și recordman de juniori 

la urmărire individuală

• Planoristul polonez Zydorczak a 
stabilit un nou record mondial de dis
tanță, parcurgînd 524 km. (V.r. 488 
km aparținea polonezului Kirakow- 
ski).

• Atletul polonez Piatkowski a a- 
runcat discul la 57,46 m. Ștefan Le
wandowski a alergat 800 m în 1:48,6, 
iar atleta Maria Bibro a sărit 6,18 m 
la lungime.

• Sîmbătă și duminică vor avea 
loc meciurile revanșă din cadrul 
„Gupei Europei Centrale" la fotbal 
La Belgrad: Partizan — Banik 
Ostrava (1—1), la Budapesta: 
Honved — W.A.G. (1—2), la 
Viena: Vienna — Vojvodina (0-1), 
la Praga: Dynamo — M.T.K. (0-5). 
In paranteză scorurile din primul tur.

D 11 C*  ȚT TT) rT1 min- sec- belgianul Desmet 
( y Cy Ze / ?*  compatriotul acestuia Hoevenaers.

• La Budapesta s-au întîlnit re
prezentativele de polo ale R.P. Un
gară și R.P.F. Iugoslavia. In primul 
meci, selecționata I R.P.U. a cîști- 
gat cu 7-4 (2-2) iar în cel de al doi
lea joc, 
cu 3-2
Ungare.

• Tn
fotbal echipa Islandei a învins cu 1-0 
formația Norvegiei.

• După 12 etape, î« Turul Franței 
conduce francezul Vermeulin urmat la

• Turneul de tenis de la Wimble
don a luat sfirșit. Tn ultimul meci 
cuplul masculin " 
(Australia) 
(Australia)

Fraser, Emerson 
a dispus de Mark, Laver 
cu 8-6, 6-3, 14-16, 9-7.

formația jugoslavă a dispus 
de echipa secundă a R.P.

iurneul preliminar olimpic de

iulie și-a început turneul• I-a 6 
în U.R.S.S. cunoscuta trupă de es
tradă sportivă .,Harlem Glob Trot
ters". Cei 15.000 de spectatori pre- 
zenți în sala Palatului Sporturilor 
din Moscova au aplaudat evoluția ar
tiștilor americani de circ, demonstra
ția de tenis de masă dintre Richard 
Bergman și japonezul Fujima pre
cum și meciul de baschet dintre e- 
chipele profesioniste „Harlem Glob 
Trotters" și „San Francisco".

Marți și miercuri au continuat pe 
velodromul Dinamo întrecerile finale 
ale campionatelor republicane de ci
clism pe pistă. Majoritatea probelor 
s-au încheiat cu rezultate foarte bune, 

. obținîndu-se chiar și cîteva recorduri 
ale țării.
• Proba de urmărire individuală 

juniori s-a terminat cu victoria pe 
deplin meritată a singurului concu
rent din provincie prezent la între
ceri ! Tînărul Ion Ardeleanu de la 
Șc. sp. U.C.F.S. Orașul Stalin (an
trenor N. Chicomban) și-a învins ca
tegoric adversarii din sferturi și semi
finale (Șt. Dumitrache și D. Penescu), 
iar în finală a realizat, în compania 
dinamovistului M. lonescu, o cursă 
excelentă. Rezultatul obținut de el — 
2:44,6 — este un nou record de 
juniori al R.P.R. Ion Ardeleanu este 
absolvent al Școlii tehnice de exploa
tare C.F.R. și a concurat pentru pri
ma oară pe pistă chiar în ziua cam
pionatelor !

• Maestrul spartului Ion Ioniță a 
cucerit titlul de campion la 1600 m 
cu start de pe loc cu o perfor
manță care întrece norma olimpică 
pentru acest an: 1:12,8. De altfel 
atît el cît și alți concurenți (Dan 
Budiștcanu, C. Dumitrescu, C. Bilciu, 
M. Voinescu) și-au îmbunătățit sim
țitor rezultatele obținute la campio
natele Capitalei. Clasament final: 1. 
I. Ioniță (Voința) 1:12.8; 2. Dan Bu- 
dișteanu (Dinamo) 1:14,1; 3. C. Du
mitrescu (CCA) 1:14.7
• Finala probei de viteză (femei) 

s-a desfășurat în trei manșe. In pri-

ma, maestra sportului Silvia Stănesctt 
(Victoria) nu și-a putut apăra șan
sele deoarece i-a ieșit piciorul din 
natrapă. Ea a întrecut-o însă pe 
maestra sportului Hermina Popescu 
(Dinamo), în următoarele două man
șe, cucerind victoria și titlul de cam
pioană a țării.

• C. Voicu (CCA) a corectat cea 
mai bună performanță obținută în 
țara^ noastră la viteză (la această 
probă nu se înregistrează recorduri) 
realizînd 11.9 sec

® Maestrul sportului ion Ioniță a 
realizat un nou record R.P.R. în pro
ba de 400 m cu start de pe loc cu 
timpul de 29,4 sec (vechiul record era 
de 30,3 sec și aparținea ciclistului 
Petre Tache).
• Miercuri după-amiază s-a desfășu

rat proba de urmărire individuală. In 
semifinale favoritul probei, C. Dumi
trescu, l-a întrecut pe Aurel Șelarii, 
obținînd timpul de 5:35,5 (Șetaru a 
realizat 5:36,1). In cealaltă semifina
lă, V. Voioșia a confirmat din nou 
buna sa valoare, întrecîndu-1 detașat 
pe G. Moiceanu. El a realizat 5:25.2 
(în sferturi de finale a obținut 5:24,4). 
Finala s-a înclieiat cu victoria Iui C. 
Dumitrescu. Acesta a realizat un nou 
record R.P.R. cu timpul de 5:14,6 (ve
chiul record îi aparținea din 9 august 
1953 cu 5:16,3) realizînd astfel și nor
ma olimpică pentru acest an. După 
campion s-au clasat V. Voloșin și G. 
Moiceanu.

Campionatele continuă vineri și du
minică.

H. NAUM

Redacția și administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.79.73 — 74—75 Nr. 1—2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoiann Nr. 23—25
I X X Abonamentele se fac Ia oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi

1 fi 01 . . -


