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Participarea sportivilor romîni 
la Jocurile Olimpice de la Roma
•— Interviu cu tovarășul MANOLE BODNĂRAȘ, 

președintele Comitetului Olimpic Romîn —
In legătură cu participarea țării noastre la cea de a XVII-a ediție 

a Jocurilor Olimpice de Vară, care se va desfășura la Roma între 25 
august și 11 septembrie 1960, tovarășul Manole Bodnăraș, președinte
le Comitetului Olimpic Romîn, a

— In ce constă preocuparea foru
rilor conducătoare sportive din Re
publica Populară Romînă pentru 
participarea la Jocurile Olimpice 
de la Roma î

acordat ziarului nostru un
rituri (bărbați), sprint și

Orqan al Uniunii de
ANUL XIV Nr. 3441

—■ Participarea la cea de a XVlI-a 
ediție a J.O. este privită de noi cu 
toată atenția. Importanța deosebită pe 
care o au întrecerile olimpice, atît sub 
raport sportiv cît și în ceea ce privește 
dezvoltarea legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre popoare, face ca în 
țara noastră preocuparea pentru Jocu
rile Olimpice să fie permanentă. Astfel, 
încă de anul trecut ne-am gîndit la o 
serie de probleme legate de partici
parea sportivilor romîni la marile în
treceri de la Roma.

După cum se știe, la ultima ediție 
a Jocurilor, desfășurată la Melbourne, 
țara noastră și-a cucerit un frumos 
prestigiu. Cele cinci medalii de aur, 
trei de argint și cinci de bronz obți
nute de sportivii noștri, locul 8 din 
lume în clasamentul alcătuit pe baza 
numărului de medalii, ca și locul 11 
în clasamentul alcătuit pe puncte, din- 
tr-un total de 67 țări participante, sînt 
o dovadă grăitoare în acest sens. Suc
cesul de la Melbourne ne obligă să 
muncim cu toată seriozitatea, să luăm 
toa' nasurile pentru ca mișcarea noas
tră . . tivă să obțină și la Roma succese 
de prestigiu. Știm că realizarea aces
tor deziderate nu e de loc ușoară. Dat 
fiind faptul că pentru țările europene 
nu se mai pune de data aceasta pro
blema distanței (așa cum s-a pus în 
1956), însemină că participarea la 
Roma va fi mult mai numeroasă și 
mai valoroasă. De altfel, după datele 
existente pînă acum, la Roma va fi 
participarea cea mai bogată din isto
ria Olimpiadelor. Pe de altă parte, 
în toate țările a crescut în ultimii 
ani preocuoarea pentru pregătirile în 
vederea J.O. Ca urmare a acestei 
preocupări, precum și a perfecționării 
continue a sistemelor de pregătire și 
antrenament sportiv, nivelul perfor
manțelor mondiale s-a dezvoltat con
tinuu. Cifre cu care au fost cîștigate 
titluri olimpice la J-O. de la Helsinki 
și Melbourne constituie azi perfor
mant» întrecute de zeci și zeci de 
atleți.

Avalanșa de performanțe sportive de 
mar» valoare obținute în ultimul timp 
în ena internațională, este — în 
larg- măsură — rezultatul afirmării 
viguroase pe plan mondial a sportivi
lor sovietici și a celor din țările de de
mocrație populară. După cum cele 
două victorii răsunătoare obținute în 
1953 și 1954 de fotbalul maghiar asu
pra celui britanic au obligat forurile 
de conducere ale fotbalului britanic să 
iasă din tradiționalul lor conservato
rism și să ia măsuri pentru a salva 
prestigiul fotbalului insular, tot astfel 
S.U.A. și alte țări care pînă la 
cel de al II-lea război mondial deți
neau supremația sportivă, iau actual
mente — în urma unor insuccese în 
ultimele mari competiții internaționale 
— măsuri serioase, în dorința de a 
restabili prestigiul lor sportiv.

In această privință este elocvent un 
exemplu. Se știe că atletismul din 
S.U.A. a dominat mulți ani atletismul 
mondial (mai ales prin atleții de cu
loare); această superioritate s-a ma
nifestat însă numai în probele de să-

interviu ,
aruncări 

(greutate, disc). Pus în fața unor noii 
realități și a unei noi forțe mondiale 
ce se afirmă pe zi ce trece, în anii 
de după război atletismul american a 
făcut o cotitură însemnată și a înce
put să acorde o altă importanță atît 
probelor feminine, cît și unor probe 
masculine în care nu obținea perfor
manțe satisfăcătoare.

Această schimbare de atitudine a fo-' 
rurilor sportive din S.U.A. și din alte 
țări ca Franța, Anglia etc. se dato-' 
rește, în primul rînd, unor insuccese' 
consecutive suferite de sportul acestor 
țări, ca rezultat al afirmării puternice, 
a sportivilor din țările sistemului so
cialist, și în primul rînd a sportivilor, 
sovietici. ,

Dacă avem în vedere acest fapt, 
precum și acela că metodele de pre-, . T. _ ______  __ ,___ ___ ___
gătire au evoluat considerabil și dacă’ țiune în vederea organizării numeroase- 
ținem seama și de numeroasa pârtiei-' 
pare ce se anunță la cea de a XVII-ai 
ediție a J.O. de vară, ajungem la con
cluzia că la Roma va fi o mare luptă, 
sportivă, mult 
Melbourne.

— Care 
luate pînă 
tul Olimpic Romîn ? .vuuu, „v

— Comitetul Olimpic Romîn, în le-' ,ail realizat jocuri frumoase, mult a- 
gătură cu federațiile de specialitate,' 
lucrează după un plan în care sînt 
incluse etapele pregătirii pînă la J.O. 
Pe această linie s-a alcătuit un lot în 
care sînt incluși sportivii susceptibili 
de a reprezenta țara noastră la J.O. 
De asemenea, au fost organizate 
cursuri pentru unificarea metodelor 
de pregătire, la care au luat parte o 
serie de antrenori cărora le revin sar
cini în legătură cu pregătirea sportivi- 

de ase- 
perfor- 

participarea la J. O.
fixate
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„In întimpinarea celei de a XV-a aniversări a eliberării patriei 
noastre...“, „In cinstea zilei de 23 August...**

Astfel încep nenumăratele scrisori sosite în aceste zile la redacția 
ziarului nostru, și in care se arată entuziasmul ou care oamenii muncii, 
sportivii din patria noastră întâmpină marea sărbătoare. Dar 
preună cîteva scrisori:

• BUZĂU. — Asociația sportivă 
Voința și-a întocmit un plan de ac-

să citim im-

atletismul, gimnastica și șa- 
pas cu dezvoltarea activității 
a mers și amenajarea de noi 
terenuri. In primăvara aces- 
a început amenajarea unui

tnai valoroasă decît la

șînt măsurile concrete 
acum de către Comite-

I lor competiții închinate zilei de 
23 August. Unele dintre ele au și iavut loc. Printre acestea se re
marcă reușitul concurs de tenis de 
masă care a avut loc la 5 iulie și la 
care au participat tineri pînă la 15 

;, ani. Cei peste 20 sportivi oare și-au 
dat întîlnire în aceeași zi la con
cursul organizat de asociația Voința

plaudate de spectatori, 
locuri au fost ocupate 
cel, loan Nedelcu și Sică Iosif.

MARIN DUMITRU — ooresp.

Primele 
de Radu

trei 
An-

• MANGALIA. — In cei 15 ani de 
la eliberare, activitatea sportivă din 
orașul nostru a cunoscut o dezvol
tare din ce în ce mai mare. Azi 
există aici mai mult de 600 membri 
ai U.C.F.S. care desfășoară o vie ac
tivitate. Există echipe de fotbal, volei 
și tenis de masă. De asemenea, se

practică 
hui. In 
sportive 
baze și 
tui an 
frumos parc sportiv care cuprinde un 
teren de fotbal cu tribune pentru 
3000 de spectatori, terenuri de volei 
și baschet, pistă de alergări. Toate 
vor fi date în folosință pînă la 23 
August.

ION DEL IMAN — coresp.

• BOTOȘANI. — Consiliul raional 
U.O.F.S. din localitate organizează 
curse cicliste și de motociclism în 
cinstea zilei de 23 August. In afară 
de numeroasele concursuri pe care le 
vor găzdui terenurile și bazele spor
tive din localitate, 
organizarea unei 
ilustreze realizările 
carea sportivă din 
Botoșani în ultimii

trebuie să notăm 
expoziții care să 
obținute de miș- 
orașul și raionul 
15 ani.

localita.te a avut 
meci feminin de

• ARAD. — In
loc duminică un
șah, la 10 mese, între selecționatele 
orașelor Arad și Oradea. Șaftistele 
din Arad au cîștigat cu 5‘/2 — 4‘/y

lor din 
menea, 
manțele 
In afară 
și date publicității normele de partici
pare, iar în competițiile interne și in
ternaționale sînt și vor fi urmărite mai 
deiparte elementele susceptibile de a 
fi selecționate în loturile olimpice. 
Anul 1959, an preolimpic, trebuie să 
însemne | 
noștri un an de pregătire susținută, te
meinică. Calendarul sportiv internațio
nal bogat pe 1959 oferă sportivilor' 
noștri fruntași posibilitatea de a-și ve
rifica forma în întreceri cu sportivi de, 
valoare din alte țări și, î 
timp, dă ocazie elementelor tinere să 
se afirme, pentru a intra în vederile, 
tehnicienilor care se ocupă cu selecțio
narea lotului. '

---■Ce sarcini revin federațiilor*, 
și cluburilor sportive în privința ’ 
pregătirilor pentru J.O. ?

— Federațiile Sportive, ale căror' ; 
sporturi figurează în programul olim
pic, au sarcina de a se ocupa cu toată 
seriozitatea de echipele ți de sportivii1 
vizați pentru selecționarea în lotul 'o- ; 
limptc. La toate disciplinile sportive., , 
s-a organizat în acest an un calendar. ' 
intern și internațional corespunzător ! 
sarcinilor de pregătire. Activul federa-, , 
țiilor, tehnicienii,, antrenorii federali, ț 
au sarcina de a pune permanent pe 
primul plan al preocupărilor și muncii' i 
lor problemele pregătirilor olimpice, re-' 1 
zolvarea în cele mai bune condițiuni a, ' _ , .
problemelor ce li se ridică în acest do-' siotiante de-a lungul etapelor de ca-

REP.
(Continuare In pag. a Z-a)

lot. S-au fixat, 
obiective privind 
Ș> 
de acestea au fost

pentru sportivii și tehnicienii1 
an de pregătire susținută, te-'

Șerbu Neacșu (C.C.A.) și Mircea Balaș (Dinamo București) 
care îi vedeți In fotografia noastră — vor apare din nou în semifinalele 

, oare încep miercuri seara.

înaintea finalelor

sportivi de, care îi vedeți In fotogri 
în același, ' campionatului republican.

ST. WEINBERGER, corespondent

Ieri, h Budapesta,
Iolanda Balaș 

ța sărit 1,81 m șiadoborît 
de puțin ia 1,84!

Citiți amănunte în pag. a lV-a

Scurt popas prin cîteva săli de box bucureștene
...lată-ne, așadar, din nou în pra

gul unor finale de box I Intr-adevăr, 
săptămîna aceasta, mai precis miercuri, 
joi și sîmbătă seara, „potcoava" de la 
Republicii va găzdui cea mai impor
tantă competiție internă a boxului: 
îinalele campionatelor republicane in
dividuale de seniori. Acest eveniment 
așteptat cu legitim interes de amatorii 
de box din toată țara va încheia ac
tivitatea bogată a pugiliștilor noștri, 
care au susținut zeci de dispute pa

au mai rămas plnă atunci, boxerii se 
pregătesc sub îndrumarea antrenorilor, 
procedează la finisarea amănuntelor 
de ordin tehnic și tactic. Am profitat 
de aceasta zilele trecute, pentru a 
face o vizită inopinată prin cîteva săli- 
de box bucureștene...

: de altfel și actualii
, courilor de campioni

R.
(Continuare in

deținători ai tri- 
la categoriile co 
CALARAȘANU 

pag. a z a)

OPTIMISM LA DINAMO Știrile ți lei
T • Astăzi după-amiază, la orele 17, va 

la finalele din acest 4 încep® în aula Institutului de Petrol si Gaze 
. .. . ..ilnțilnirea internațională de șah dintre

lii icări și de zonă, pentru a ajunge 
în turneul final. In puținele zile care

99Criteriul european" la tenis de masa, 
un adevărat examen pentru juniorii noștri
Speranțele tenisului de masă din 10 

țări încep joi, în splendida sală a 
sporturilor din Constanța, marea lor 
întrecere pentru cucerirea celor 7 ti
tluri puse în joc. Pentru iubitorii spor
tului cu mingea de celuloid, „Criteriul 
european" al juniorilor este un eveni
ment așteptat cu multă nerăbdare și 
interes. Și lucrul este foarte firesc dacă 
ne gîndim că la această confruntare 
vor fi prezente o serie de elemente 
reprezentative ale tinerei generații eu
ropene de tenis de masă. Cercetînd 
lista țărilor participante, constatăm că 
la Constanța vor evolua jucători și ju
cătoare din țări cu o veche și frumoasă 
tradiție în acest sport. Este vorba de 
R.P. Ungară, Austria, R.F. Germană, 
R.D. Germană și bineînțeles R.P. Ro
mînă. De asemenea „startul" va li 
luat și de doi valoroși reprezentanți

ai U.R.S.S., junioara Ramanaskaite și 
Averinca și de tineri jucători polonezi 
aflați în plină ascensiune.

Tinerii soli ai tenisului de masă ro- 
mînesc la ediția actuală a „Criteriului 
european" au dovedit în competițiile 
de pînă acum, din țară sau de peste 
hotare, că sînt elemente de nădejde, 
cu frumoase perspective, care au adus 
și ne pot aduce și în viitor multe satis
facții. Cei mai buni sînt Radu Negu- 
lescu și Mariana Barasch, dar și cei
lalți pot obține performanțe bune, cla- 
sîndu-se pe locuri fruntașe chiar în 
compania valoroșilor jucători străini 
care vor evolua în zilele următoare în 
orașul de pe litoralul Mării Negre. 
Vorbind despre concurenți, trebuie să 
spunem că Radu Negulescu și Maria
na Barasch vor avea și ei de dat un 
examen extrem de dificil care nu va

putea fi trecut decît cu prețul unor 
eforturi maxime. Numai așa au reușit 
anul trecut la Falkenberg tinerii noș
tri să iasă învingători în toate probele, 
bucurîndu-se de aprecierile specialiști
lor. Dar laurii cuceriți atunci în Sue- 
ria creează im plus de obligații și de 
răspundere. Tinerii sportivi romîni tre
buie ca și de data aceasta să fie la 
înălțime, să lupte din toate puterile 
pentru o comportare cît mai bună. 
Aceasta înseamnă nu numai obținerea 
succesului propriu-zis ci se referă și 
la conduita generală a reprezentanților 
noștri.

Avem toate motivele să credem că 
sportivii romîni vor îndreptăți 
tarile, vor confirma încrederea 
dată de a reprezenta cu cinste 
mișcare sportivă de la noi, în 
căreia au crescut și au fost ed"cati.

CI. c.

aștep- 
acor- 
noua 

rîndul

— Vrem ca și
_ , j. , .. iiiiiiiiiitTu iniernujionaia ae șan amrroan ne-a spus unul din antrenoniXechipe|e feminine ale R.P. Romîne și R.P. 
boxerilor dinamoviști, Traian Ogrfaja-f Polone.. 5?!'istele poloneze au .osit aseară 

'▼’in (jnnitnln Frhir»n acta rao z-ii
nu — să avem un cuvînt greu __
spus. Cînd fac această afirmație «nă^^S?eaz 
bazez pe faptul că boxerii noștri, în

. A , j. -A-racur cunoscut Tei
majoritatea lor, se prezintă intr-o avs-^.celor 20 de jucători 

poziție excelentă.
Redutabilii pugiliști dinamoviști 

într-adevăr, toate motivele să 
vească cu optimism meciurile care 
cep miercuri seara. Este suficient, cre-

' T'n Capitală. Echipa este cea anunțată cu 
Oe^diferenta câ Mălină o înlocuiește pe 

‘, iar în locul rezervei Stahowska, 
a hgurează Hellwig.
X • Federajia de Fotbal din U.R.S.S. a 
4 fă cut cunoscut federației noastre lotul 
■. —i— 20 dc iecătc.-i pentru partida cu 
4 R.P. Romînă de la 19 iulie : J. Alesin, D. 
ȚBagrici, A. Gogoberidze, M. Ermolaev, St. 

au,4 Zavidonov, V. Ivakin, Z. Kaloev, J. Ko- 
Tvalev, V. Korolenkov, N. Liniaev, A. 

r TMamîkin, M. Meshi, St. Metrevelî, J. Mo- 
»“ ■ “>“v, V. Ponedelnik, B. Razinski, A. Sol- 

^.dalov, R. Saveiko, Al. Sokolov ți V. Urin.
, • Federația poloneză de fotbal a comu-

de.m, să amintim că la aceste finale . "°stru da *P?ci9litat.e <ja’ J |ocul dintre primele reprezentative de la
de campionat vor participa boxeri Y30 august se va desfășura la Varșovia, iar 

« •iT.axv t— _ p* I partida dintre echipele de tineret laCil reale posibilități ca Toma Cons-ySzczecin, in aceeași zi, după cum se știe, 
tanlin. Constantin Dumitrescu, IlieJlo Bucurețti vor avea loc meciurile dinlra 

. , . ,4«chipele B ți de lunion ale R.P. Romînă
Draignea și Vastle Martuțan, care sintX5j r.p. po|one.

Noi mari construcții
Stadionul Dinamo din

A fost aprobat proiectul prezentat 
de arhitecții și inginerii sovietici de a 
se acoperi stadionul Dinarno din Alos- 
cova. Tribunele stadionului vor putea 
cuprinde aproape 80.000 de spectatori. 
Lucrările de reconstrucție și acoperi
re vor fi terminate în 1961. Stadionul 
Dinamo din Moscova va fi cel mai 
mare stadion acoperit din lume.

O altă construcție de amploare va

teritoriul
Aici

sportive in U.R.S.S.
Moscova va fi acoperit

fi efectuată la Ktev pe 
stadionului „N. S. Hrușciov".
se va ridica un palat al sportu
rilor ctt o capacitate de 7.000 de locuri. 
Printr-un mecanism special, una din 
tribune va putea fi transformată în 
scenă și în felul acesta Palatul sportu
rilor va fi foloeit și ca sală de concerte.

(Agerpres),



Scurt popas prin citeva săli
de box bucureștene

{Urmare din pag. 1)

coș, ușoară, semi-mijlocie și grea, lată 
deci motive care ar putea să-i facă 
pe dinamoviști să privească... „liniș
tiți" meciurile finale. Aceasta însă, 
după cum ne asigura antrenorul O- 
grinjanu, nu se întîmplă. Toți cei 13 
boxeri dinamoviști acordă o atenție 
deosebită pregătirilor pentru a aduce 
și în acest an clubului lor cît mai 
multe titluri de campioni. Ludovic 
Ambruș, de pildă, ne mărturisea că e 
decis să-i dea de... lucru lui Mlrcea 
Dobrescu. Dinamovistu.1 deține o for
mă bună și este bine pregătit fizic, 
astfel că se simte în stare să contra
careze acțiunile vijelioase ale lui Do
brescu. „Semiușorul" Mihai Trancă 
deține o formă foarte bună. Cred, 
ne-a spus el, că meciul cu Mihalic va 
fl unul din cele mai viu disputate, 
deși atnîndoi sîntem dinamoviști. In 
orice caz, eu promit că nu-mi voi 
cruța eforturile și nici pe... Mihalic. 
Firește că și ceilalți dinamoviști aș
teaptă cu nerăbdare primul sunet de 
gong. Vor reuși ei oare să reediteze 
performanțele din ultimii ani?

frumos în compania lui 
să reeditez victoria pe 
ținut-o la 31 mai în 

...Dar, desigur, să 
Mîndreanu e de acord 
rului său adversar...

PRINTRE BOXERII

POPAS LA SALA CLAUD1U

Boxerii metalurgiști vor fi reprezen- 
tați în finalele campionatelor de un 
singur sportiv: Andrei Olteanu. Nu
mele acestui tînăr care, în ultimul 
timp a făcut progrese deosebite, este 
bine cunoscut în boxul nostru. Spre 
el își îndreaptă acum toată atenția 
antrenorul Ion Stoianovici. Dar, ceea 
ce ne-a produs mirare șl admirație 
totodată, a fost grîja pe care o ma
nifestau toți boxerii de la Metalul — 
ieșiți din cursa pentru titlu — față 
de pregătirea acestui tînăr. Deunăzi, 
la sala Claudiu puteau fi văztiți boxeri 
cunoscuți ca D. Done, D. Rizea, E. 
Dinu, D. Dumitrescu și alții, care din 
proprie inițiativă se ofereau să lu
creze „1a mănuși" cu tînărul finalist 
al campionatelor. Rînd pe rînd, 
drei Olteanu, pentru zelul căruia 
trenorul său are numai cuvinte 
laudă, și-a schimbat partenerii de
trenament, căutînd să aplice diferite 
scheme tactice, adecvate meciului cu 
Mîndreanu, pe care, de altfel, tînărul 
metalurgist îl consideră cel mai difi
cil. „Mă simt într-o formă bună — 
ne spunea eL Sper să fac un meci

Gh. Calcișcă (Dinamo), campion la semifond pe pistă
La juniori, învingător E. Sima (Dinamo )

Mîndreanu și 
care am ob- 

fața lui", 
vedem dacă și 
cu părerea tînă-

DE LA C.C.A.

Aflînd de optimismul cu care pugi- 
listul metalurgist privește partida din 
prima semifinală, Nicolae Mîndreanu 
a stat puțin pe gînduri și, între două 
reprize de box cu umbra, ne-a spus 
cu hotărîre: „Asigur pe spectatorii 
care vor fi prezenți la stadionul Re
publicii șî desigur și pe Olteanu, că 
sînt bine pregătit și că mă voi stră
dui să fac în compania metalurgistului 
un meci frumos. Cît privește rezultatul, 
sper să obțin o nouă victorie împo
triva talentatului boxer de la Metalul. 
De altfel, pînă acum, scorul întîlniri- 
lor noastre îmi este favorabil: 4—1...

Am urmărit apoi la „lucru" pe cei
lalți boxeri de la C.C.A. Fiecare vă
dea o preocupare deosebită pentru 
pregătirea sa, astfel ca 4n seara semi
finalelor să dețină o formă cît mai 
bună. Mircea Dobrescu, Emil Cîșmaș, 
Vasile Czegeli, Șerbti Neacșu și Va- 
sile Tiță, prezenți de nenumărate ori 
pe lista campionilor republicani, ne-au 
asigurat că se vor strădui și de data 
aceasta să fie la înălțime. Zelul cu 
care ee pregăteau, ne determină să 
le acordăm încredere. Căci, după cum 
ne apunea antrenorul Fiat, toți au 
șanse să se califice fn finale.

Așadar, pe miercuri seara 1...

Campionatul de semifond pe pistă 
desfășurat ieri după-amiază pe velo
dromul Dinamo în fața a peste 2000 
spectatori și a unui număr... greu de 
calculat de telespectatori (reuniunea

• Chiar din primul tur evadează C. 
Florescu, care cucerește primul loc la 
sprint și apoi... abandonează lupta, 
integrîndu-se în pluton • Intre sprin
turile 3 și 4 C. Dumitrescu face o

Fază din desfășurarea campionatului de semifond pe pistă

a fost în întregime televizată), a în- „rupere" spectaculoasă • După 5 
ceput într-un ritm foarte viu, dînd sprinturi se află la egalitate de punc- 
speranțe tuturor că vor vedea o dis- te (5) alergătorii: C. Florescu, M. 
pută spectaculoasă. Iată cîteva din as- Voinescu, C. Baciu, C. Dumitrescu și 
pecteie acestei întreceri. C. Bilciu • Punctată de acțiuni dina-

C. Florescu, M.

C. Bilciu • Punctată de acțiuni dina-

In campionatul de tenis al Capitalei

Intîlnirea C.C.A. J-Progresul continuă azi
Cmcisprezece ore de ioc 

fast suficiente tenismenilor 
C.C.A. I și Progresul pentru a ter
mina întrecerea lor din cadrul cam
pionatului orașului București. Cani
cula de sâmbătă și mai ales de du
minică, deși a influențat mișcările 
jucătorilor, nu i-a împiedicat însă să 
lupte din răsputeri pentru victorie, 
întâlnirea s-a întrerupt din cauza în
tunericului și ea va continua azi cu 
începere de la ora 17,30 pe terenul 
Progresul. Pînă acum, scorul este 
favorabil formației militare, care con
duce cu 9—8. Azi vor fi reluate cele 
două partide întrerupta: Popovici — 
I. Năstase (C.C.A.) — Boaghe — Un
gureanu (Progresul) 6—4, 5—7 și I. 
Năstase — Boaghe 6—3, 3—5.

Participarea sportivilor romîni la Jocurile Olimpice 
la

An- 
an- 
de 

ao-

Locațiune de bilete
La finalele campionatelor de box 

ale R.P.R. care vor avea loc pe sta
dionul Republicii în zilele de 15, 16 
și 18 iulie a.c. sînt valabile biletele 
cu seria nr. 22. Biletele se pun în 
vînzare de astăzi la casele de bilete 
de la stadionul Republicii. Pronosport 
din Calea Victoriei și din str. Ion 
Vidti. Au acces următoarele carnete 
U.C.F.S.: albastre și roșii în piele; 
albastre dermatin; gri și maron der- 
matin cu ștampila BOX ; carnetele de 
antrenori și arbitri de box cu viza 
pe anul 1959; verzi de ziariști. Intra
rea posesorilor de carnete se face pe 
la Tribuna a Il-a (intrarea sportivi
lor).

nu au 
de la

(Urmare din pag. 1)

meniu. Federațiile sînt datoare să con
troleze și să îndrume permanent clu
burile sportive, felul cum sînt aplicate 
în cadrul lor planurile de pregătire o- 
limpică, planificarea antrenamentelor 
în vederea atingerii normelor. Centrul 
de greutate al pregătirii olimpice îl 
constituie însă activitatea în cluburi. 
Clubul sportiv este unitatea de bază a 
muncii de instruire și educare a spor
tivilor. De aceea, pregătirea în cluburi, 
participarea în cadrul cluburilor la 
competiții este hotăritoare, ocupînd un 
ioc de primă importanță in cadrul ac
țiunii de pregătire olimpică. Țin să su
bliniez și rolul deosebit ce revine antre
norilor noștri, care sînt atît de aproape 
'de sportivi și a căror contribuție la pre
gătirea acestora, la atingerea norme
lor fixate este primordială. Fie în ca
drul oltiburilor, fie în cadrul lo
turilor reprezentative ce se coa
st it u ie pentru diverse întâlniri, antre
norii trebuie să muncească cu toată 
seriozitatea, cu toată dragostea, pu- 
nînd la contribuție toată capacitatea 
lor profesională, toată pasiunea care 
i-a făcut să îmbrățișeze această mese
rie, tot atașamentul lor pentru spor
tul respectiv. Antrenorul apare astfel, 
prin rolul său ca și prin importanța 
muncii sale, drept a figură centrală in 
această perioadă a pregătirilor olim
pice.

— La ce ramuri de sport vor 
participa reprezentanții Republicii 
Populare Roinîne ?

— Țara noastră va deplasa la Roma 
tin lot mai numeros decît cel de la 
Melbourne. Ținînd seama de valoarea 
sportivilor noștri, în comparație cu ce
rințele actuale ale nivelului sportului 
internațional, G.O.R. s-a fixat în prin
cipiu pentru următoarele ramuri de 
sport c.u care urmează să participăm 
la Jocurile Olimpice, bineînțeles sub 
rezerva îndeplinirii normelor fixate: a- 
tletisni, canotaj academic, baschet, box,

caiao-canoe, ciclism, scrimă, fotbal, 
gimnastică, lupte libere și clasice, 
înot, polo, pentatlon modern, haltere, 
tir, iahting,. călărie și eventual hochei 
pe iarbă. Deci toate ramurile sportive 
incluse în programul J.O. intră în ve
derile noastre. Numărul concurenților 
noștri la o disciplină sau alta este, 
desigur, în funcție de nivelul valoric pe 
care-1 vor atinge sportivii noștri ca 
urmare a muncii de pregătire. Sporti
vilor tineri, care se anunță drept „spe
ranțe" pentru .1.0. li se acordă o aten
ție deosebită.

Orientîndu-ne după rezultatele înre
gistrate pînă acum fn diferite compe
tiții internaționale, sperăm că vom fi 
fn măsură să putem obține rezultate 
bune la sporturi nautice, lupte clasice, 
gimnastică fete, polo pe apă, tir, box 
și scrimă, ramuri în care ne-am afir
mat și în alte ocazii și în care avem 
o serie de sportivi de valoare. Atletis
mul este un sport căruia la noi i se 
acordă o atenție deosebită. Dată fiind 
importanța lui și greutatea pe care el 
o reprezintă în programul olimpic, 
vrem ca la J.O. de la Roma să partici
păm cu un grup de atleți mai numeros 
decît la Melbourne. Gunoscînd însă că 
la ora actuală valoarea noastră în a- 
tletism (cu excepția rezultatelor lo- 
landei Balaș) nu este prea ridicată, 
Comitetul Olimpic Romîn și federația 
de specialitate trebuie să-și intensifice 
eforturile pentru a pregăti atleți care 
să facă față nivelului cerut de Jocu
rile Olimpice.

Deși pregătirile în vederea Jocurilor 
Olimpice sînt în plină desfășurare, ți- 
nînd seama de comportarea unor spor
tivi la competițiile internaționale din 
ultimul timp, considerăm că la unele 
sporturi ele sînt neconforme cu obiec
tivele stabilite anterior și cu posibilită
țile reale. Astfel] putem aminti com-

portarea nesatisfăcătoare a cicliștilor 
noștri în „Cursa Păcii", locul 8 ocupat 
de echipa noastră de baschet la cam
pionatele europene, evoluția nesatislă- 
cătoare a unor boxeri la recentele cam
pionate europene de la Lucerna, ca și 
faptul că la înot nici un sportiv nu 
a reușit încă să realizeze norma preo- 
limpică, iar la tir normele planificate 
pentru acest an au fost îndeplinite de 
un număr foarte redus de trăgători. Față 
de această situație și în lumina obiecti
velor fixate, federațiile de specialitate, 
tehnicienii și sportivii respectivi tre
buie să analizeze cu exigență și simț
de răspundere cauzele acestor compor-< 
țări și să .treacă de îndată la măsurile concursului prin corespondență inițiat 
concrete care se impun. Analizînd sta- de federația de specialitate. Goncu- 
diul actual de pregătire a sportivilor; 'renți: cei mai mici înotători ai Capi- 
din alte discipline, se poate constata, n_ia «™
că el este mulțumitor la canotaj aca-

Iată rezultatele înregistrate: Said 
(C.C.A.) — Mărmureanu (Progresul) 
6—8, 9—7, 11—13. Kiselef (C.C.A.) — 
Caralulis (Progresul) 6—4, 8—6, 2—6, 
3—6, 2—6; G. Năstase (C.C.A.) — 
Zacopceanu (Progresul) 8—6, 6—2, 
6—3; Ecaterina Horșa (C.G.A.) — 
Julieta Namian (Progresul) 3—6, 1—6 ; 
Cornelia Năstase (C.C.A.) — Ștefa- 
nia Trepcea (Progresul) 6—2, 7—5; 
Horvath (C.CÂ.) — Bamme (Progre
sul) 6—0, 6—2; Horșa—Năstase =- 
Namian—Caralulis 5—7, 4—6; I. Năs
tase — Ungureanu 5—7, 6—2, 2—6; 
Popovici — Boaghe 7—5, 6—1 ; Hor
vath — Mărmureanu 7—5, 6—4 ; 0. 
Năstase — Caralulis 8—6, 6—1, 6—1 •, 
Kiselef — Zacopceanu 5—7, 6—3, 
6—1, 4—6, 1—6; Saiti—Horvath =■ 
Mărmureanu—Fătu 6—4, 6—3 ; Po
povici — Ungureanu 6—1, 6—3; G. 
Năstase—Kiselef = Caralulis—Zacop
ceanu 6—2, 3—6, 1—6. 1—6 ; Saiti — 
Bamme 6—2, 6—1 f Ecaterina Horșa— 
Cornelia Năstase = Julieta Namian — 
Ștefania Trepcea 2—6, 2—6.

Celelalte două întâlniri au luat sfîr
șit cu următoarele rezultate: Știința 
— Constructorul 15—4, Dinamo — 
C.C.A II 15—4.

mice cursa continuă într-un ritm viii 
• Lupta pentru întîietate, desfășurată 
la 10 sprinturi, stabilește următorul 
clasament: C. Dumitru 13 p, C. 
Bilciu 12 p, M. Voinescu 10 p • Din 
pluton se desprind Gh. Calcișcă și W. 
Ziegler, Gr. Nicolae și V. Iordache. 
Profitînd ' .................. '
(acalmie 
să ia un
După 36 
cliști intră în pluton — cucerind astfel 
un tur avans față de restul pârtiei-: 
panților • Acesta a fost deznodămîn- 
tul — prematur — al cursei • In 
continuare, lupta se dă numai între 
dinamoviștii Gh. Calcișcă, W. Ziegler, 
V. Iordache și reprezentantul C.C.A., 
Gr. Nicolae • Gh. Calcișcă este cel 
care conduce după 15,20,25 și 30 sprin
turi • C. Dumitrescu are din nou o 
revenire, dar în momentul evadării se 
„lipesc" de el doi dinamoviști și... re
nunță • Renunță de fapt și la cursă 
deoarece alături de G. Moiceanu, I. 
Baciu, M. Voinescu, R. Schuster și 
E. Ungureanu, rămîne mult în urma 
plutonului (publicul îi dezaprobă ve
hement), pînă cînd sînt prinși cu un 
tur din urmă și, firește, eliminați din 
cursă • Două sprinturi consecutive mar
chează încheierea cursei. Amîndotiă 
revin lui V. Iordache, care pentru un 
moment se pare că va ieși învingă
tor • Gh. Calcișcă a sosit însă pe 
locul 4 la penultimul sprint și a cu
cerit astfel punctul care îi va asigura 
victoria finală • In sfîrșî» pe 
podiumul de premiere urcă (. Cal
cișcă (Dinamo) — campion R.P.R. — 
31 p și un tur avans; V. Iordache 
(Dinamo) 30 p un tur și W. Zie
gler 27 p + un tur. Ei sînt urmați 
de Gr. Nicolae (C.C.A.) 12 p ~F un 
tur; C. Dumitru (Voința) 30 p; D. 
Rotaru (C.P.B.) 29 p; I. Constanti- 
nescu (C.P.B.) 29 p etc.

Semifondul juniorilor s-a încheiat 
cu următoarele rezultate: 1. E. Sima 
(Dinamo) — campion R.P.R. — 38 
p; 2. C. Iordan (Dinamo) 13 p; 3. 
M. lonescu (Dinamo) 11 p; 4. I. Ne- 
gulescu (Dinamo) 10 p.

Turneul de viteză a reunit cei mai 
buni specialiști ai probei și a revenit 
campionului pe acest an Petre Tache 
(Dinamo), — care și-a întrecut cu 
destulă ușurință adversarii, cucerind 
3 victorii și realizînd totodată cel mai 
bun timp al zilei 12,2 sec. L ur
mat V. Oprea (C.C.A.) 2 victo* , ion 
Ioniță (Voința) 1 victorie și C. Voicu 
(C.C.A.) 0 victorii.

de o conjunctură favorabilă 
în pluton), aceștia reușesc 

avans din ce în ce mai mare, 
ture (12 sprinturi) cei 4 ci-

H. NAUM

întrecerea celor mai mici înotători 
bucureșteni

Intr-un concurs de verificare, Măriuca Rotaru (Rapid) a reușit o valoroasă 
200 m fluture
Tarasov (36,2), A. Lepădatu (36,9) 
la 50 m. liber, C. Anghel (44,5), S. 
Duncan (46,3), D. Hulea (47,3) la 50 
m. bras, C. Cismaru (39,4), R. Da
mian (43,4), P. Nagy (44,8) la 50 ra. 
fluture, E. Valea (42,8), M. Marcov- 
ski (45,1) la 50 m. spate, iar dintre 
concurente, C. Balaban (40,6), M. Glu- 
vacov (41,4) la 50 m. liber, G. Braun 
(46,4), Ani Kraus (46,9), M. Proda- 
nof (47,1), M. Iurciuc (48,2) la 50 ia. 
bras, Sabina Dobreanu (56,5) la 50 m. 
fluture, Priscila Banu (46,9), Lizeta 
Godeanu (48,7) la 50 m. spate și 
alții.

La sfîrșit, micii concurenți au... 
schimbat locurile cu înotătorii fruntași, 
urmărind la rîndul lor cu atenție evo
luția colegilor lor mai mari. Concursul 
acestora, fără să atingă o valoare 
deosebită, a înregistrat cîteva rezultate 
mai bune, în fruntea cărora se situea
ză performanța Măriucăi Rotaru (Ra
pid) care în proba de 200 m. fluture 
a înregistrat timpul de 3:07,5. Perfor
manța, deși superioară recordului re
publican de senioare, nu poate fi omo
logată, deoarece în aceeași serie a 
luat startul și Alexandru Popescu, re
cordmanul țării la aceeași probă. Dintre 
celelalte rezultate remarcăm pe cele 
ale lui E. Voicu (1:00,5 și 2:15,3 la 
100 și 200 m. liber), D. Caminschi 
(1:09,5 la 100 m. spate), Vasilica Iur
ciuc (5:47,8 la 400 m. liber), G. Co- 
cittban și E. Voicu (4:56,0 la 400 m. 
liber).

performanță la
Bazinul complexului sportiv al tine

retului a cunoscut sîmbătă după a- 
miază o animație deosebită. Se des
fășurau întrecerile etapei a II-a a

de federația de specialitate. Concu-

’tales noastre, în vîrstă de 8—14 ani. 
Comentarii aprinse, emoții, explozii deua ei este mu numitor ia canotaj wurcuwi h apimot,

demic, caiac-canoe, lupte clasice, gim- entuziasm rnarcind victoriile prieteni- 
nastică fete, călărie, scrimă fete și 
încă neconcludent Ia pentatlon mo-, 
dern, scrimă și gimnastică băieți, polo' 
pe apă, iahting, haltere.

Uniunea de Cultură
Sport sprijină Comitetul 
mîn pentru o participare 
focoasă a sportivilor romîni la J.O., 
pentru realizarea unei cât mai bune: 
pregătiri.

Ne exprimăm convingerea că prin
pregătirea și participarea Republicii; .debutului. Gu toții însă par hotărîți 
Populare Romîne la Jocurile Olimpice să realizeze o comportare 
din 1960 vom contribui la consolida-1 ,bună. Una din primele cîștigătoare, 
rea prieteniei între sportivii tuturor 
țărilor la menținerea și întărirea pă
cii și colaborării între popoarele lu
mii. Totodată, sportivii noștri vor

Fizică 
Olimpic 
cît mai

lor sau ale colegilor de club... In tri
bune — la fel de emoționați — pă- 
■rinții protagoniștilor... Printre specta
tori, înotătorii fruntași care aveau 

■ ■ ,să-și măsoare forțele în continuare în
-I 
o

Ro-i 
va-

cadml unui concurs de verificare, ur
măreau cu viu interes desfășurarea în
trecerilor.

Concursul a început. Micii concu
renți, împărțiți în serii pe vîrstă, se 
prezintă la start. Unii sînt la primul 

.lor concurs. Alții au trecut de emoțiile

cît mai

brasista Iudith Fenyes, are numai 9 
ani. Premiantă a clasei a IlI-a a șco
lii elementare Nr. 12, Iudith Fenyes a 
obținut sîmbătă un nou suoces : prima 
victorie într-un concurs. Timpul obți- 

lupta ca prin rezultatele pe care lejnut 1:03, nu este dintre cele mai bune, 
dar să nu uităm că mica Iudith nuvor obține să răsplătească încrederea

și condițiile ce 1 
de către partid și guvern, de poporul fuhiT 
muncitor pe care se vor strădui să-1 , Comportări frumoase au avut în a- 
reprezinte cu cinste. concura si C, Cismaru C-Vî 1) S

le-an fost asiguratei^ ni« îln.a"- -r s;a •
. b la centrul de inițiere in tainele ino-

cest concurs și C. Cisuiaru (35,1), S. A. VAS1L1U



La Orașul Stalin și Tg. Mureș

Au fost desemnați campionii republicani 
la lupte clasice și libere

Fotbaliștii din Bacău au confirmat forma lor bună

ORAȘUL STALIN 12 (prin telefon 
de la trimisul nostru). —

După întreceri deosebit de pasio
nante din care n-au lipsit nici surpri
zele, cel 111 participant! la finalele 
campionatelor republicane individuale 
de lupte clasice au desemnat pe cei 
8 campioni ai R.P.R. Așa cum am 
prevăzut, întrecerile s-au ridicat la 
un bun nivel tehnic, iar purtătorii tri
coului de anul trecut au cedat asal
tului elementelor mai bine pregătite. 
Doar doi dintr.e ei, I. Cernea și V. 
Bularca, au reușit să-și mențină titlu
rile de campioni. In afara recordului 
de participanți, menționăm și o pre
gătire tehnică și fizică mai bună a 
concuren(ilor. Aceste finale au scos în 
evidență frumoasa comportare a lup
tătorilor dinamoviști, care au obținut 
6 titluri de campioni republicani, pre
cum și pe cea a luptătorilor din regiu
nea Bacău (Bicaz) și regiunea Bucu 
rești (Șantierele Navale Oltenița), care 
deși n-au obținut locuri fruntașe, au 
dovedit totuși o pregătire satisfăcă
toare. Dacă organizarea și arbitrajele, 
asupra cărora vom mai reveni, ar li 
fost la înălțime, am fi consemnat un 
succes deplin al acestor întreceri. In 
această direcție însă au existat multe 
lipsuri care au umbrit întrecerile fina
le (lipsă de popularizare, sală nepa
voazată și multe defecțiuni de arbi
traj). Iată primii trei clasați: cat. 52 
kg; 1. GH. SZABAD (Dinamo) cam
pion R.P.R.; 2. O. Ofițerescu (Steagul 
roșu Or. Stalin) ; 3. D. Ionescu 
(C.C.A.). Cat. 57 kg: 1. I. CERNEA 
(Dinamo) campion R.P.R. ; 2. N 
Popescu (C.S.M. Reșița) ; 3. Iosif 
Toma (Dinamo Satu Mare). Cat. 62 
kg: 1. PETRE POPESCU (C.C.A.) 
campion R.P.R.; 2. M. Sultz (Dina
mo) ; 3. V. Micula (A.S.M. Lugoj). Cat. 
67 kg; 1. GH. DUMITRU (Dinamo) 
campion R.P.R.; 2. D. Cuc (Dinamo);

D'mamo Tg. Mureș și Rapid București 
învingătoare in prima zi a turneului 

de baraj pentru campionatul 
de handbal de categoria A

PLOEȘTI 12 (prin telefon). — In 
localitate a început turneul de baraj 
pentru calificarea în campionatul mas
culin de handbal de categoria A. La 
acest turneu participă echipele Ra
pid București,' Victoria Jimbolia, Di
namo Tg. Mureș și Textila Cisnădie.

In prima partidă s-au întîlnit echi
pele Victoria Jimbolia și Dinamo Tg. 
Mureș. La capătul unui meci extrem 
de disputat, victoria a revenit dina- 
moviștilor mureșeni cu scorul de 13—12 
(8—2). In repriza secundă, echipa 
Dinamo Tg. Mureș a reușit să-și asi
gure victoria, cu toate că handbaliștii 
de la Jimbolia au jucat mai bine. 
Punctele au fost înscrise de Dagz (7), 
Urogdi (2), Berekmeri (2), Preda și 
Balint pentru Dinamo Tg. Mureș și 
de Jost (4), Kolbus (2), Vranjar (3), 
Valeri (2), Hehn pentru Victoria.

In cea de a doua partidă s-au în
tîlnit echipele Rapid București și Tex
tila Cisnădie. Handbaliștii bucureș- 
teni au fost net superiori și au cîști- 
ga>t întîinirea cu scorul de 19—9 
(8—3). Punctele au fost înscrise de 
Martini (5), Cernat (4), Costache II
(3) , Barbu (2), Pană (2), Cimponer, 
Istrate și Negre pentru Rapid, Kapp
(4) , Marcu (2), Sorescu, Lang și 
Schuster pentru Textila.

1LIE RADULESCU, corespondent
★

Turneul continuă marți după ur
mătorul program: Rapid București — 
Dinamo Tg. Mureș; Victoria Jimbo
lia — Textila Cisnădie.

3. D. Grozavu (C.SM. Reșița) ; Cat. 
73 kg: 1. GH. BULARCA (Steagul 
roșu Or. Stalin) campion R.P.R.; 2. 
A. Varga (Rapid Oradea) ; 3. Gh. 
Toth (C.F.R. Timișoara). Cat. 79 kg:
1. M. BELUȘICA (Dinamo) campion 
R.P.R.; 2. N. Baciu (Steagul roșu 
Or. Stalin) ; 3. I. Popescu (C.S.M. Ga
lați). Cat. 87 kg: 1. V. ONOIU (Di
namo) campion R.P.R. ; 2. I. Radu 
(Steagul roșu Or. Stalin) • 3. Gh. 
Gaidoș (C.C.A.). Cat. grea: 1. GH. 
POPOVIC1 (Dinamo) campion R.P.R.;
2. I. Marinache (C.SA. Marina Con
stanța) ; 3. I. Herman (Dinamo Satu 
Mare).

V. GODESCU
♦

TG. MUREȘ 12 (prin telefon). 
Sîmbătă seara s-au încheiat finalele 
campionatelor republicane de lupte libe
re. Finalele s-au caracterizat în general 
prin meciuri dinamice și spectacu
loase. Redăm pe scurt filmul ulti
melor întîlniri. Categoria 52 kg. In 
primele minute ale meciului dintre 
Oliver Lustig — Al Ruzsi asistăm 
la atacuri și contraaatacuri de am
bele părți. In min. 4 Oliver Lustig 
(C.C.A.) execută un „șurub" defectuos 
ajungînd într-o poziție dificilă. ALE
XANDRU RUZSI (Dinamo București) 
închide „podul" fnvingînd prin tuș. 
Categoria 57 kg. Cel doi pretendenți, 
Alecu Bălan (C.S.M. Baia Mare) și 
Dumitru Crăciun (C.C.A.) furnizează 
în prima repriză un meci dinamic. 
In min. 7 D. CRĂCIUN învinge prin 
tuș datorită unei reușite „împache
tări". Categoria 62 kg. VICTOR PO
PESCU (Dinamo Buc), cîștigă la 
puncte în fața lui Ion Zentai (Voin
ța Tg. Mureș), într-o întîlnire în care 
dinamovistul s-a dovedit superior în 
repriza de parter. Categoria 67 kg. 
Campionul țării, ALEXANDRU TAM
PA (Steagul roșu Or. Stalin) și-a 
apărat titlul în fața tînărului Paul 
Cîrciumaru (Șc. sp. Timișoara). Pri
mul a învins la puncte. Categoria 73 
kg. CAROL HATHAZI (Dinamo Satu 
Mare) învinge greu Ia puncte pe Ni- 
colae Elefterie (Cetatea Bucur), Ca
tegoria 79 kg. Gheorghe Marinescu 
(C.C.A.) obține meci nul în fața lui 
ION KEFFER (UTA Arad). Ultimul 
avînd un punct penalizare mai puțin 
se clasează pe locul 1. Categoria 87 
kg. FRANCIS BALLO (Voința Tg. 
Mureș) s-a dovedit net superior în 
categoria sa învlngîndu-și prin tuș 
toți adversarii. In finală s-a întîlnit cu 
Gh. Ilie (Metalul M.I.G. București). 
Reuniunea s-a încheiat cu o dispută 
de factură tehnică mediocră la cate
goria grea în care GHEORGHE CR1- 
ȘAN (Dinamo Satu Mare) a întrecut 
la puncte pe Tudor Tarbă (C.C.A.).

OTTO BENKO

Dinamo Bacău—Selecționata Bagdad 5-1 (3-0)
Sîmbătă în nocturnă pe Stadionul 

Republicii, Dinamo Bacău a obținut 
o nouă victorie internațională, de astă 
dată în fața selecționatei Bagdadului. 
Dinamoviștii, într-o bună dispoziție 
de joc, au cîștigat net cu scorul de 
5—1 (3—0). Oaspeții deși aveau în* 
față un adversar superior din punct 
de vedere tehnic, au inițiat și ei nu
meroase atacuri spectaculoase și — 
în special în repriza a H-a — au pus 
deseori în pericol poarta băcăoanilor.

Cel mai bun compartiment al dina- 
maviștilor a fast înaintarea, care — 
jucînd simplu, prin deschideri lungi 
pe aripi, cu schimburi de mingi între 
cele două extreme — a ținut mereu 
sub presiune apărarea echipei irakiene. 
Oaspeții ne-au plăcut prin dinamismul 
lor. Foarte combativi, cu o viteză re
marcabilă și o bună detentă, ei au 
în fața lor frumoase perspective. Ar
bitrul I. Chirițescu (București) a con
dus jocul cu scăpări El nu a sancțio-

Muigea trimisă cu capul de Asan va fi blocată de Ilamze Rasem, 
portarul echipei irakiene (Dinamo Bacău — Selecționata Bagdad 5—1).

(Foto: G. Stinea)

derutante și din apropierea careului 
au șutat deobicei fulgerător. Ieșenii 
s-au comportat mai bine în prima rea 
priză; în cea de a doua, vădit obo
siți, au fost dominați. Scorul a fost 
deschis de Kosciuk (min. 20) după 
o combinație cu Gurceventov. In min. 
26 Ivaniuk trage puternic de la 20 
m., Popa respinge mingea și același 
Ivaniuk ridică scorul la 2—0. La un 
corner executat de Creangă (min. 28), 
Susla scapă mingea în plasă — au
togol I (1—2). In repriza a doua do
mină oaspeții. La un contraatac, *i 
o infracțiune comisă în careu, arbi
trul acordă 11 m, care este transfor
mat de Măriuță: 2—2. întîinirea a 
decurs într-o atmosferă prietenească și 
a fost condusă corect de AI. Filio- 
reanu (Iași).

UNIREA : Popa — Hess, Cernea, Du- 
rnitrasciuc —■ Fonea, Ioanovici — Că- 
riintu, Măriuță, Cojocarii, Creangă 
(Atanasiu), Ciurugă (Baban).

S.K.V.O.: Susla — Slastin, Visot- 
ski, Mislovskin — Jurikov (Rîbak), 
Vordksin — Ivaniuk (Morozov), Gur- 
ceverjkov, Kosciuft, Belinov, FiTIaev.

P. CODREA
corespondent

Antrenamentul selecționatei
de tineret

Irakienii au avut o acțiune periculoa
să chiar în primele secunde ale jocu
lui, cînd Aîahmud a tras fulgerător 
la poartă. Dinamo însă a pus apoi 
stăpînire pe joc și după numeroase 
ocazii ratate sau anihilate de porta
rul Samer (în formă excelentă) Asan 
a deschis scorul în min. 25 printr-un 
șut sec. In min. 37 a urmat golul hti 
Sorin (un junior cu mari perspective), 
iar în min. 45 autogolul lui Megid. In 
repriza secundă (min. 52) Saleh a ra
tat un penalti. Un minut mai tîrziu 
Asan a urcat scorul la 4—0, iar In 
min. 58 Saleh a marcat unicul gol al 
oaspeților. Ultimul gol a fost înscris 
de Rădulescti (min. 72).

nat două penaltiuri în careul dinamo- 
viștilor și unul (în compensație) în 
careul oaspeților. DINAMO: Faur 
(Cosma) — Gfosanu (BILTZ), Lazăr, 
Cîrnaru (Cincu) — F. Angbel (Cîrna- 
ru), Ujvări — RADULESCU, FILIP, 
Asan, Public (SORIN), DRÂGOI. BAG
DAD : MOHAMED SAMER (HAMZE 
KASEN) — Fadil Elias (Abed Ilalaf), 
I1ATEN DOUAF, JUEL GORGIS — 
Favel Megid (Giobar Mohamad), Aii 
Kerim — Samel Tabra, Mohamed Me- 
g«L Zeie Gorgisi TARK SALEH, 
(TAKA ISMAIL), Kasem Mahmud.

AL, 1 NOVAN

Farul—Gwardia Varșovia 1-1 (0-0)

Ieri, selecționata noastră de tineret 
a făcut un ultim antrenament înain
tea plecării în R. P. Polonă. Cum se 
știe, ea va participa — sub numele 
de Reprezentativa orașului București 
— la un turneu inter-orașe.

Antrenamentul de ieri a constat în- 
tr-un meci cu Combinatul Poligrafic 
București. Tinerii fotbaliști au cîști
gat cu 4—1 prin punctele marcate de 
Țîrcovnicu (2), Ene II și Mateianu. 
Selecționata a aliniat următoarea for
mație: Uțu-Greavu, Mureșan, Nedel- 
cu-Fronea (Dragomir). Tabarcea-Con- 
stantinescu, Mateianu (Varga), Ori- 
dea, Ene II (Țîrcovnicu), Giripoi.

Lotul urmează să plece în cursul zi
lei de azi la Wrocla?, unde — la 16 
iulie — va avea loc primul meci din 
cadrul turneului: cu echipa orașului 
Bratislava. Antrenorul Tr. Ionescu va

*HI II IP
CAZAC A CIȘTIGAT PREMIUL MINISTERULUI 

AGRICULTURII $1 SILVICULTURII

Premiul Ministerului Agriculturii și Sil- 
vkulturii a reunit fruntașii generațiilor 
cailor de trei ani, patru ani, cinci ani și 
fose ani. In ultimele fuleuri, Cazac a 
învins de un cap pe Pardubice, urmat la 
scurte intervale de Lăstun, Stoc și Văduva, 
în ordine, finind seamă de greutățile pur
tate de concurenți, Pardubice a marcat 
cea mai ridicată valoare, trecînd la locul 
Intîi în handicapul general. Celelalte aler
gări au prilejuit de asemeni sosiri specta
culoase.

Rezultatele tehnice sin* următoarele :

I. Granit (Crișan), Gib, Bistrițan. Cota : 
3,30 - 26,20 lei

II. Răsărit (Lazăer Gh), Vrednic, Elegant. 
Cota : 32,00 - 42,30 - 267,10 lei.

III. Vifor (Hufuleag), Siracuza, Rozica. 
Cota : 2,50 - 9,80 - 78,20 lei.

IV. Letopiseț (Ionescu I.), Pagoda, Simerta.
Cota : 3,80 - 27.60 - 9,40 lei. 
Ordine triplă : 103,80 lei.

V. Cazac (Sîoian G), Pardubice, Lăstun.

Baschetbaliștii și halterofilii 
clujeni susțin un turneu 

în U. R. S. S.
CLUJ 12 (prin telefon). — Dumi

nică după-amiază echipele selecționate 
de baschet și haltere ale orașului Cluj 
au părăsit localitatea, îndreptîndu-se 
spre U.R.S.S. Baschetbaliștii clujeni 
(printre care Sarosi, Wilwert, Chiorea- 
nu, Szabo, Angliei ș. a.) — vor juca 
la 15 iulie la Tiraspol, iar la 17 iulie 
la Chișinău. Din echipa de haltere fac 
parte T. Roman, S. Cazan, F. Balaș, 
L. Barabaș, F. Szatmari, V. Androno- 
vici și G. Bros. Halterofilii romîni vor 
susține în aceleași orașe două întîlniri. 
Delegația sportivilor clujeni este con
dusă de tov. P. Jurcă, președintele con
siliului regional U.C.F.S. Cluj.

R. FISCH
corespondent regional

CONSTANȚA 12 (prin telefon). 
Jocul dintre echipa locală Farul și e- 
chipa poloneză Gwardia Varșovia a 
oferit o dispută plăcută, de un nivel 
tehnic satisfăcător și s-a caracterizat 
prin presiunea aproape continuă a lo
calnicilor.

Dacă Farul n-a reușit decît un joc 
egal, aceasta se datorează înaintării. 
Cei cinci atacanți constănțeni, deși au 
primit numeroase mingi de la apără- 

i tori, n-au știut să creeze situații de 
gol, nu s-au înțeles între ei, practicînd 
un joc lipsit de orientare In plus, ei 
au manifestat mari lipsuri în ceea ce 
privește precizia șuturilor la poartă. 
Pe deasupra, centrul înaintaș Cioses- 
cti a așteptat prea mult mingile la 
cap.

Echipa oaspe, care a practicat un 
fotbal viguros, a fost nevoită să joa
ce mai mult în apărare, unde s-a des-

curcat destul de bine. In atac oaspeții 
au jucat mult prea lateral. Totuși, 
unele contraatacuri, și mai ales cele 
de pe partea dreaptă, au fost bine 
organizate, punînd în pericol poarta 
apărată de Marosi.

Cele două goluri au fost marcate de 
Paczkowski (min. 58) și Ciosescu 
(min. 71, cu capul).

Arbitrul C. Ianopol a condus urmă
toarele formații:

GWARDIA: DREWNIAK-Wozniak, 
MARESKIEW1C, Hodyra, — PIO
TROWSKI, E. Szarzynski — PACZ
KOWSKI, Lewandowski, JURNIAK, 
Gawronski, Wisniewski.

FARUL: MAROSI — TOMA,
BRINZEI, Florescu — Corneanu, DAT- 
CU — MOROIANU, Sever, Ciosescu, 
Niculescu, Matei (Zincul eseu).
P. ENACHE — corespondent regional

Poiana Cimpina —Spartak Trnava 1-4 (0-0)

Cota : 12,10 - 45,50 - 78,10 lei.
VI. Graur (Baldovin), Ping Pong, Noro

coasa. Cota •. 15.00-191,20-516,50 lei.
VII. Așa da (Cîmpeanu), Bec, Neajlov. 

Cota : 4,10 - 6,00 - 107,70 lei.
VIII. Amara (Cîmpeanu), Potrat (Stoian Gh), 

Nabucodonosor. Cota : 130-130-4,90-
5,60 lei.

IX. Salcfrn (Cîmpeanu), Șurub ița, Nămo
loasa. Cota : 8,60-64,00-5,20-11,20 lei.

ALERGĂRILE DE MIERCURI

Miercuri 15 iulie se organizează o reu
niune de trap. Alergarea principală este 
premiul Ocna Sibiului, în care fruntașii 
cailor de trei ani Jalea, Bereta, Straja 
concurează. alături de caii adulți. Alți cai 
de trei ani din prima categorie, Japoneza, 
Fantezia, Olimp II aleargă alături de Tic, 
Tarcău, Oradea. Pentru conducătorii ama
tori este premiul Sovata, cu 9 concurenți. 
In premiul Văleni figurează 9 cai de doi 
ani din prima categorie, printre căra Afta, 
Didona, Jibou, Frăsinet, Atlet»

WW i iiifc

CIMPINA, 12 (prin telefon). — 
Evoluția fotbaliștilor de la Spartak 
Trnava a fost așteptată cu deosebit 
interes în localitate. Peste 5.000 de 
spectatori au umplut tribunele stadio
nului cu mult înainte de începerea 
partidei. local, de o factură tehnică 
ridicată (în deosebi iii prima repriză), 
a satisfăcut în general. In prima parte 
a meciului Bontaș, Dumitru și Bălă- 
ceanu trag puternic la poartă, dar 
Stacho este in formă bună. Și fotba
liștii de la Spartak au ocazia de a 
înscrie, însă șuturile lui Galbicka in- 
tîlnesc de două ori (in min. 20 și 
43) bara porții apărate de Marcu. Re
priza se termină fără ca vreuna din 
echipe să înscrie. La reluare, Spartak 
atacă mai eficace și chiar după cîteva 
minute Galbicka deschide scorul pen
tru ca in min 56 Koiș să marcheze 
din nou : 2—0. La un atac al gazde-

lor, Bontaș este faultat și arbitrul 
acordă lovitură de la 11 metri. Trans
formă Nițulescu. In loc să insiste in 
atac pentru egalare, Poiana slăbește 
alura jocului și oaspeții înscria din 
nou prin Koiș (min. 68) și Galbicka 
(min. 80). Arbitrul bucureștean M. 
Popa a condus următoarele formații: 
SPARTAK Trnava: STACHO — Ka- 
leh, Psenko, Slănină — Tibenschl, 
Szelzak — Stilerant, Horvath, <SAL- 
BICKA, Adamek, Devako (KOIȘ) i 
POIANA CIMPINA': Marcu — Pos- 
tolache, Ionescu, Banu — GOGOAȘE, 
Nițulescu — DIM A, Biber e (Ene), 
BONTAȘ, Bălăceanu. Dumitrul (Pe
trescu). \ •

alcătui formația definitivă la Wro
cla v.

Pregătirile fotbaliștilor timișoreni 
pentru meciul cu selecționata Bagdad

TIMIȘOARA 12 (prin telefon). — 
Selecționata orașului Timișoara a sus
ținut astăzi un meci de verificare în 
vederea întîlnirii de Ia 16 iulie cu re
prezentativa Bagdad. Timișorenii au 
jucat o repriză cu Electromotor 0-0 
și alta cu Casa Ofițerilor 4-1. Au 
marcat: Klein (2), Zaharia și Floa- 
reș, respectiv Dragoș.

Selecționata timișoreană a folosit e- 
chipa: Muller — Godreanu. Tîlvescu. 
Bodo (Neacșu) — Tănase, Stepan — 
Constantin, Cădariu (Zaharia), Floa- 
reș, Zaharia (Klein), Mițaru, (Al. 
Gross, corespondent regional).

GH. BRIOTA 
B. l> ALT INLAND 

corespondenți

Unirea Iași-S.K.V.O. Lwow 2-2 (1-2)
IAȘI 12 (prin telefon). Azi s-a 

disputat în localitate întîinirea inter
națională de fotbal dintre Unirea lași 
și S.K.V.O. Lwow. După un joc in
teresant, în care jucătorii echipei so
vietice s-att remarcat prin viteza în 

• acțiune și priatr-o bună tehnică indi-

viduală, partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate (2—2), după ce 
oaspeții au condus în prima repriză 
cu 2—1. Echipa din Lwow a impre
sionat în special prin felul cum a 
construit atacurile: jucătorii ei s-au 
apropiat de poarta adversă jțrjn pase

Pronosport
Așa arată un buletin cu 12 rezultata 

exacte la con cursul Pronosport nr. 28,
•tapa din 12 iulie 1959 :

I. Farul Constanfa-Gwardia (R.P.P.) pron. 
la pauză X

tt. Farul Constanfa-Gwardia (R.P.P.) pron. 
final X

HI. Unirea lași-S.K.V.O. Lwow (U.R.S.S.) 
pron. la pauză 2

IV. Unirea lași-S.K.V.O. Lwow (U.R.S.S.)
pron. final X

V. Honved (R.P.U.)-Wiener Atletic Club
(CEC) pron. la pauză 1

VI. Honved (R.P.U.)-Wiener Atletic Club
(CEC) pron. final li

VII. Partizan Belgrad—Banik Ostrava (CEC)
pron. la pauză anulat

VIII. Partizan Belgrad-Banik Ostrava (CEC)
pron. final anulat

IX. Csepe’ Auto-Szall’tok (Cupa de Vară
R.P.U.) T

X. Jaszbereny-Szegedi V.S.E. (Cupa de
Vară R.P.U.) 1

XI. Oroszlany Banyasz-Szolnok (Cupa de
Voră R.P.U.) 1

XII. Budai Spartacus-Egyetertes (Cupa de
Vară R.P.U.) . t

Așa cum s-a anunfat, întrucît meciul 
Partizan Belgrad-Banik Ostrova s-a disput*-'.* 
sîmbătă, toft participantii primesc pronosi,z 
exact la meciurile VII (Partizrn Belgrad- 
Banik Ostrava — pronostic la pauză) și VIU 
(Partizan Belgrad-Banik Ostrava - pronostic 
final).

La ocest concurs au fost depu „s aproxw 
»ati¥ 3Q0.00Q yarisni*



Libertate iui MANOLIS GLEZOS!
Cerem încetarea înscenării 

judiciare de la Atena
■' Alături de întreg poporul tnunci- 
.. tor din țara noastră, sportivii se 
ț; ridică cu hotărîre împotriva odioa- 
.► sei înscenări judiciare de la Atena,
- ■ îndreptată contra lui Manolis Gle-

’ zos, luptător pentru libertatea po-
- ” porului grec. Printre numeroasele 
' I scrisori și telegrame sosite la re-

A început concursul internațional 
de pentatlon modern aî R.P. Romîne

rotnini conduc—După proba de călărie, concurenții 
Clasamentele individual și pe echipe —in

dacție din partea activiștilor spor- “ ’ 
tivi, sportivilor și diferitelor echipe .. 
este și telegrama trimisă de corn- j ” 
ponenții lotului republican de tir - ■ 
care se află pentru cîteva zile la - - .

- • drul Concursului internațional de pen-

CLUJ 12 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Un număr record de 
spectatori (peste 4.000) a asistat la 
prima probă, cea de călărie, din ca-

Poiana Stalin.
Iată textul acestei telegrame :

î » „In aceste zile la Atena se petrece una din cele mai odioase ma- 
r" rtevre, un adevărat atentat nu nu mai la viața și libertatea Lui Manolis 
C Glezos, dar și împotriva democrației. Un tribunal militar, în baza unor 
H legi perimate, judecă pe Manolis Glezos, eroul național al poporului grec. 
î ’ Manohs Glezos întruchipează idealurile pentru care au luptat cei mai 
? ■ buni fii ai omenirii progresiste. Este de neînchipuit ca acest luptător 
î ~ neînfricat, omul oare cu riscul vieții a smuls de pe Acropole simbolul tira- 
■ ■ rua lasciste, omul care și-a închinat viața luptei pentru cauza poporului 
/' j muncitor grec, să fie astăzi judecat de către un tribunal militar ~"1' 
ț; falsa acuzație de „spiona/".
' l Alături de oamenii muncii din lumea întreagă, alături de întreg 
- ■ porul nostru muncitor, cerem cu tă rie încetarea înscenării judiciare și 
“ berar ea lui Manolis Glezos și a celorlalți patriot i greci".

sub

po- 
eli-

tatlon modern al R. P. Romîne, la 
care participă sportivi din R. P. Un
gară, R. P. Polonă, R. P. Bulgaria 
și Austria. Proba de călărie s-a dis- 
pnt'at pe terenul Institutului Agrono
mic din localitate și a constitu't un 
dificil examen pentru concurenți. Tra
seul, lung de 4.000 m. și avînd ,29 
de obstacole, a pus la grea încercare 
pe cei 21 de concurenți, dintre care 
doar 16 au 
tul au fost 
nat sau nu 
De subliniat 
participanți
nească baremul de 8 minute, echi-

contat în clasament, res- 
descalificați, au abando- 
au primit nici un punct, 
faptul că nici unul dintre 
nu a reușit să îndepli-

După 13 ani

Bucureștiul găzduiește din nou campionatele
Scurtă trecere în revistă a edițiilor de la București (1946), Tirana (1947) și Sofia (1948)

Baschetul este un sport tînăr. DacM 
comparăm vechimea cu cea a atlet»-* 
mului, scrimei sau a călăriei, consta
tăm că jocul cu mingea la coș este 
mai tînăr cu... 2.000 de ani. Tinerețea 
lui mai reiese și din datele relativ re

cente (în comparație cu alte sporturi) 
ale desfășurării primelor competiții o- 
ficiale. Primul campionat european de 
baschet s-a desfășurat în 1935 la Ge
neva; în progrartiul Jocurilor Olimpice 
a intrat cu regularitate de-abia din 
1936, iar prima ediție a campionate
lor mondiale a avut loc doar acunt 
.nouă ani, adică în 1950, la Bueno» 
Aires. De aceea, nu este deloc surprin
zător faptul că ediția 1959 a campio
natelor balcanice, care vor fi găzduite 
de capitala țării noastre Intre 12—16 
august, nu este decît a patra. Celelalte 
-trei s-au desfășurat la București (ediția 
-inaugurală) în 1946, la Tirana în 1947( 
și la Solia în 1948

In rîndurile de mai jos, prezentăm 
un scurt istoric al campionatelor bal
canice.

BUCUREȘTI, 1946
Terenurile de la Institutul de Științe 

.furidico-Economice au găzduit ediția

via, 5. Rominia, 6. Polonia, 7. Triest, 
8. Albania. La această ediție nu a mai 
fost alcătuit clasament prin adiționare 
de puncte.

BUCUREȘTI, 1959

După o întrerupere de 11 ani, cam
pionatele balcanice sînt reluate, iar 
cinstea de a le găzdui revine, ca și în 
ediția inaugurală, țării noastre.

D. STANCULESCU

valent cu 1.000 de puncte. De altfel, 
doar 7 dintre concurenți au executat 
parcursul fără să primească penali
zare 1

Reprezentanții țării noastre s-au 
comportat excelent în această probă, 
reușind să se claseze pe primele 
locuri. Dintre ei. Dumitru Țintea a 
realizat cel mai bun timp (8:16.0), 
dar 
penalizat cu 60 de puncte și astfel 
a ocupat locul al doilea. Ceilalți concu
renți romîni au executat parcursul 
fără penalizări, cu excepția lui Tra
ian Croitoru, căruia rupîndu-i-se dîr- 
logii înaintea ultimului obstacol, a 
terminat proba ținîndtt-se doar de coa
ma calului.

Clasamentul general individual după 
prima probă este următorul :

1. Wilhelm Roman (R.P.R. 1) 891,5 
p.; 2. Dumitru Țintea (R.P.R. 1) 884 
p.; 3. Dan Ionescu (R.P.R. I) 846 
p.; 4—5. N. Marinescu (R.P.R. II) și 
Ferenc Torok (R.P.U.) 821,5 p. ; 6. 
Manfred Teichgrâber (R.D.G.) 751,5
p. • “
P- ; 
P- ; 
p-; 
p-; 
p-;
13.
14. 
p-;
218.5 p.; 
200 p.

Clasamentul general pe echipe: 1. 
R. P. Romînă 1 2621,5 p.; 2. R. P. 
Ungară 1754 p. ; 3. R. D. Germană
1724.5 p. ; 4. R. P. Romînă II 1506,5 
p. : 5. R. P. Bulgaria 910,5 p. ; 6. 
R. P. Polonă 902 p.; 7. Austria 0 p.

Ooncursul internațional de pentat-

avînd o derobare — a fost

contin-uă luni cu proba de spadă.lon
întrecerile vor avea ioc în sala Ar
matei, fiecare participant urmînd să 
susțină cîte 40 d-e asalturi. Tot odată 
va începe și concursul de cvadriatlon, 
la care iau parte cîte un concurent 
(rezervele) din fiecare echipă, cu ex
cepția Austriei.

ROMEO VILARA

Tenismenii roniîni Ia concursul
internațional de ia Budapesta
BUDAPESTA 12 (prm telefon). Du- 

^ninică a început în capitala R. P. Un
gare un concurs internațional de te
nis la care participă jucători din R.P. 
Romînă, R. P. Chineză, R. Cehoslova
că, Franța, Suedia, R. F. Germană și 
R. P. Ungară. Pe lista celor înscriși 
la simplu bărbați (61 jucători) figu- 
rează Brichand, Lundquist, Skonecki, 
Adam, Stoll și alții. Printre jucătoare 
se numără și cunoscuta tenismenă ma
ghiară Kbrmoczi.

Ieri, Gogu Viziru a dispus de ma
ghiarul Babarczi 6—1, 6—3 iar Bardan 
a pierdut la Koman (R.P.U.) au 6—8, 

-4—6. La simplu femei, Hermina Bre
nner a cîștigat cu 6—3, 6—3 la Szen- 
tesne. Alte rezultate : Ciu <3en ua — 
■Radar 6—0, 6—2, Gulyas—Vadosz
6— 1, 6— 1.

I
ft

ȚJ

interesul 
ediție a 
făcut o

inaugurală a campionatelor balcanice. 
Atunci, deși baschetul era puțin cunos
cut tn Capitală (era mult mai dezvol
tat ta Transilvania) tribunele s-au do
vedit neincăpătoare față de numărul 
amatorilor de a urmări evoluția celor 
mal valoroase reprezentative din Bal
cani. Este drept, capacitatea tribune
lor nu depășea 1.500 de locuri, dar a- 
ceastă cifră era impresionantă pentru 
anul 1946. Lupta pentru supremație 
s-a dat între echipele Bulgariei, Ro
mâniei și Iugoslaviei, atîf la băieți, cit 
și la fete. întrecerea băieților a fost 
cîștigată de echipa Bulgariei, urmată 
tn clasament de Rominia, Iugoslavia și 
Albania. La fete, primul loc a fost cucerit 

de Iugoslavia, urmalăde Bulgaria, Romi
nia și Albania. Cupa Balcanică a fost 
cucerită de Bulgaria, deoarece reali
zase cel mai bun punctaj prin adițio
narea punctelor realizate în clasamen
tele la băieți si fete

TIRANA, 1947
In scopul de a se mări 

pentru competiție, la a doua 
campionatelor balcanice s-a
derogare de la regulament, fiind invi
tate și reprezentativele Ungariei. Aces
tea au dominat categoric întrecerile, 

. cucerind primul loc la băieți și la fete 
I și cu aceasta Cupa Balcanică. La fete 

au urmat în clasament Bulgaria, Iu- 
I goslavia, Romînia, Albania; la băieți 
I Iugoslavia, Romînia, Bulgaria și Al

bania, iar în clasamentul general Un
garia a fost urmată de Iugoslavia, Ro
mînia. Bulgaria și Albania

SOFIA. 1948
La această ediție, prin participarea 

reprezentativelor Ungariei, Cehoslova
ciei și Poloniei, campionatele balcani
ce s-au transformat în Jocurile Balca
nice și ale Europei Centrale. Ca și in 
1947. întrecerile au fost dominate de 
echipele Ungariei, care au cucerit pri
mul loc la băieți și la fete. Echipa fe
minină a țării noastre a avut o com
portare excelentă, clasindu-se pe locul 
trei, înaintea tuturor reprezentativelor 
țărilor balcanice. Iată de altfel clasa
mentele LA FEJTE: 1. Ungaria, 2. 
Cehoslovacia, 3. Rominia, 4. Polonia, 
5. Bulgaria, 6. Iugoslavia, 7. Triest, 8. 
Albania; LA BAIlTțl: 1. Ungaria, 2. 
Cehoslovacia, 3. Bulgaria, 4. Iugosla-

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Achim Brehme (R.D.G.) 688
Gh. Tomiuc (R.P.R. II) 685
Istvan Mona (R.P.U.) 575,5
Ferenc Nemeth (R.P.U.) 357 
Peter Petrov (R.P.B.) 355,5

Jahin Lilcov (R.P.B.) 349 p. ; 
Hederich Jochen (R.D.G.) 285 p.; 
Kazimierz Mazur (R.P.P.) 283,5 

15. Bogdan Boleslaw (R.P.P.) 
16. Peter Kostof (R.P.B.)

Echipa de polo a R.P.R. 
și-a încheiat turneul în U.R.S.S.

TBILISI 12 (prin telefon). Sîmbă
tă seara, echipa romînă de polo pe 
apă, evoluînd sub numele de selec
ționata Bucureștiului, a întîlnit în ul
timul joc al turneului întreprins în 
Uniunea Sovietică echipa R.S.S. Gru
zine. Echipa noastră a pierdut cu sco
rul de 4—2 (2—0).

Jucătorii gruzini au luat conduce
rea chiar din primele minute, iar după 
un „4 metri" acordat împotriva echi
pei noastre, scoiul a devenit 2—0. La 
reluare, jucătorii noștri fac eforturi 
mari pentru a egala, însă cei care 
înscriu sînt tot gruzinii, atunci cînd 
selecționata noastră se afla de două 
ori în inferioritate numerică. Deși este 
condusă cu 4—0, echipa noastră nu 
se descurajează, atacă puternic și 
reușește să marcheze două goluri prin 
Bădiță. Selecționata Bucureștiului se 
descompletează însă din nou (prin e- 
liminarea lui Kroner), ceea ce permi
te echipei adverse să-și păstreze a- 
vantajul, prin ținerea continuă a min 
gii. După aspectul jocului, echipa noa 
stră merita un rezultat egal.

In cadrul turneului întreprins, echi
pa romînă a susținut cinci partide in 
opt zile, cîștigînd patru, pierzînd una 
și realizînd un golaveraj de 28—16.

Ieri, la Budapesta

lolanda Balaș a sărit 1,81 m și a doborit de puțin la 1,84 m I
BUDAPESTA 12 (prin telefon). — 

Sîmbătă după-amiază a început pe 
Nepstadion un mare concurs atletic 
rezervat echipelor fruntașe din 
pitala R. P. Ungare. La această 
trecere au fost invitați șl o serie 
atleți din R.P. Polonă, Finlanda, 
D. Germană și R.P. Romînă.

Printre rezultatele de valoare obți
nute în cadrul acestuj concurs este

ca- 
în- 
de 
R.

și cel al lolandei Balaș, care în cea 
de a doua zi a reușit să treacă din 
prima încercare ștacheta r'dicată la 
1,81 m. Aceasta este cea mai bună p r- 
formanță mondială dj anul acesta. 
Atleta noastră a început concursul la 
1,62, a continuat apoi la 1,70 și /la 
1,76 (înălțime pe care a trecut-o din 
a treia încercare). La 1,81 lolanda 
Balaș a trecut din prima încercare 
și apoi la 1,84 a avut a treia încer

Luptă strinsă în fruntea clasamentului
campionatului mondial universitar de șah

Campionatul mondial universitar de 
șah se apropie de sfîrșit. Au mai ră
mas de jucat doar trei runde și pro
blema primului loc este departe de a 
fi lămurită. La medaliile de aur can
didează în primul rînd echipele R.P. 
Bulgaria și U.R.S.S. Dar în imediata 
apropiere se află și celelalte patru 
formații favorite R.P. Romînă, R. Ce
hoslovacă, R.P. Ungară și R.D. Ger
mană.

în ultimele meciuri echipa noastră a 
repurtat noi succese. Ea a încheiat cu 
3-1 întîlnirea cu R.D.G-, a învins cu 
3>/2—>/2 formația Angliei și conduce

care foarte bună, dar a dob.le 
puțin.

Iată alte rezultate : greutate (b) : 
Varju (R.P.U.) 17.63 ni; 100 in (f) : 
Birkenmayer (R.D.G.) 11,8; suliță (b): 
Sidio (R.P. Pol.) 84,00 m; . Kulcsar 
(R.P.U.) 76,51 m; 400 in (b) : Kor
da (R.P.U.) 47,5; 100 m (b) :
Kiss (R.P.U.) 10,6; 1500 in: Rozsavol- 
gyi (R.P.U.) 3:46,2; Iharos (R.P.U.) 
3:46,2; prăjină : Horvath (R.P.U.) 4,30 
m; triplusalt: Lehtinen (Finlanda) 15,32 
m; loan Sorin (R.P.R.) 15.28; disc 
(b) : Szecsenvî (R.P.U.) 58,06; Piat
kowski (R.P.P.) 54,99; Klics (R.P.U.) 
54,08; 3000 m obs.: lesenski (R.P.U.) 
8:53,8; lungime (b) : I. Sorin (R.P.R.) 
7,23 m; Foldessy (R.P.U.) 7,22 m; 
400 m g.: Botar (R.P.U.) 52,8; 800 
m (b) : Rozsavolgyi 1:48,4.cu scor identic 2'/2—>/2 (cîte o partidă 

întreruptă) în meciurile cu Franța și 
Finlanda. In ultimele trei runde stu
denții șahiști romini vor întîlni echi
pele R.P. Ungare, Israelului și R.P. 
Mongole.

Dintre celelalte meciuri remarcăm 
scorul egal înregistrat în întîlnirea 
U.R.S.S. — Bulgaria. In runda a X-a 
șahiștii bulgari i-au întrecut pe cei 
cehoslovaci cu 2*/2 
U.R.S.S. conduce 
meciul cu R.D. 
Ungariei conduce 
Suedia.

In felul acesta 
tinuă să conducă 
30‘/2 P- (d'n 40 posibile). Urtmază e- 
chipa Uniunii Sovietice cu 29*/2 p. și 
2 partide întrerupte. Locurile 3—5 le 
împart formațiile R.P. Romîne, Ceho
slovaciei și Ungariei cu 261/, p. și 
cîte 2 partide întrerupte. Plutonul 
fruntaș îl încheie echipa R.D. Germa
ne cu 25>/2 p. și 2 partide întrerupte.

FOTBAL PESTE HOTARE
Europei Cen- 
meciurile re-

iy2 iar echipa 
cu l‘/2-«/2 (2) în 
Germană. Formația 
cu 2-0 în meciul cu

• In cadrul „Cupei 
trale“ s-au desfășurat 
vanșă din cadrul primului tur. La 
Budapesta, echipa Honved a surcla
sat formația austriacă Wiener Atletio 
Club, obținînd victoria cu 7—0 (3—0).

La Praga echipa Dynamo a dispus 
cu 4—2 (1—1) de M.T.K. în timp ce 
la Viena, formația First Vienna a ter
minat la egalitate 3—3 (2—0) cu 
Voivodina Novisad. Partizan Belgrad 
a dispus cu 3—2 — după prelungiri — 
de Banik Ostrava,

după 10 runde con- 
echipa Bulgariei cu

CUPON DE CONCURS
II: cîte un aparat3.

obiecte în va- 
lei pentru fie-

ce trofeu sînt dotate compe- 
sportrve organizate in ditai

III:
300

INTREBAREA Nr. 
(15 puncte)

ÎNTREBAREA îNr. 2 
(10 puRcte)

Ce sporturi sînt incluse in 
gramul Spartachiadei de 
anul acesta ?

ÎNTREBAREA Nr. 1 
(5 puncte)

pro
va ră di

Gu 
tițiile 
tea celei de a XV-a aniversări i 
eliberării patriei noastre ?

Indioați 10 lucrări literare eu te
matică sportivă — originale sau

ziarului nostru
Concursul cu premii 

al

A .» 
A ■>) 
2?Jj

ȘTIȚI SPORT?
traduceri — apărute în (ara noas
tră după 23 august 1944.

Reamintim participanților că tre
buie să trimită răspunsurile la în
trebările care vor apare în fiecare 
număr, toate o dată, după publica
rea ultimelor întrebări în ziarul 
din ziua de 20 august. Răspunsu
rile vor fi însoțite în mod obliga
toriu de toate cupoanele de con
curs. Primirea răspunsurilor la re

Nr. 1
Sportul popular nr. 3441

dacție se va face pînă la 1 septem
brie a.c. (data poștei).

Participanții vor trimite plicurile 
eu răspunsuri și cupoane de con
curs numai prin poștă, pe adresa 
ziarului „SPORTUL POPULAR", 
București, str. Vasile Conta 16 
(raionul Stalin), cu mențiunea pe 
plic „PENTRU CONCURSUL 
ȘTIȚI SPORT?".

Concursul ziarului nostru este 
dotat cu următoarele premii:

Premiul I : o excursie în străină
tate prin O.N.T. Carpați

Două premii 
de radio

Cinci premii 
loare de circa 
care premiu.

• La 10 iulie s-a desfășurat la 
Budapesta, în nocturnă, întîlnirea din
tre echipa sovietică Torpedo Moscova 
și campioana R. P. Ungare, CsepeL 
Victoria a revenit fotbaliștilor ma
ghiari cu scorul de 3-2 (2-1).

PE SCURT
• La Leningrad, echipa feminină de 

baschet Burevestnik a dispus cu 63-36 
de echipa franceză Vaillant.

• In semifinalele campionatelor in
ternaționale de tenis ale Suediei in
dianul Krishnan l-a eliminat cu 6-3, 
3-6, 6-3, 6-1 pe Olmedo (Peru) recen
tul învingător de la Wimbledon. In 
finală Krishnan se va întîlni cit chilia
nul Ayala.

• Intîlnirea de tenis din cadrul „Cu
pei Davis“ dintre formația Spaniei și

Angliei a luat sfîrșit cu victoria sur
prinzătoare a jucătorilor sprsioli f 
3—2. Italia conduce după două zile 
cu 3—0 în meciul cu Franța, astfel 
încît s-a calificat și ea în finala „Zonei 
europene" unde va întîlni reprezenta
tiva Spaniei.

• In Turul Franței — după 16 eta
pe conduce' belgianul Pauwels. Etapa 
de sîmbătă a fost cîștigată de italia
nul Dino Bruni care a parcurs cei 
210 km (Olermond Ferrand—St. Etien
ne) în 6 h 25:29.0.
• Echipa de baschet Hapoetl din 

Tel Aviv care se află în turneu în 
R.P. Polonă a întrecut cu 67-65 for
mația Legia Varșovia.
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