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1. In pitorescul peisaj al Snagovului, fotoreporterul a surprins 
un moment solemn de la inaugurarea taberei școlare de canotaj a 
Ministerului Invățămîntuluî și Culturii: drapelul Republicii noastre 
este înălțat pe catarg, sub privirile tinerilor canotori. 2. Talentatul 
nostru sprinter, Emil Voicu {Cetatea Bucur) a obținut în ultimul 
concurs de verificare două performanțe valoroase: 1:00,5 la 100 m 
liber și 2:15,3 la 200 m lib er. 3. Pe unul din terenurile de tenis 
ale minunatului parc spor tiv ,,Dinamo”, tînăirul Sever Dron, din 
lotul republican de juniori, se antrenează cu conștiinciozitate.

In Uniunea Sovietică 
a fost lansată o nouă 

rachetă balistică 
geofizică

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite :
In Uniunea Sovietică a fost lansată cu succes o nouă 

rachetă balistică geofizică de același tip cu racheta lan
sată la 2 iulie.

Lansarea a avut loc la 10 iulie la ora 4 și 12 minute (ora 
Moscovei) potrivit planului de lucrări științifice în domeniul 
cercetării straturilor superioare ale atmosferei.

Cei doi cîîni de experiență aflați la bordul rachetei și 
aparatura au revenit pe pămînt în bune condiții. Unul din 
cei doi clini de experiență — cățelușa „Otvajnaia" — a 
zburat pentru a patra oară cu o rachetă.

Greutatea utilă a rachetei este de 2.200 kg.
Se anunță că s-au obținut date în legătură cu toate pre

vederile programului de cercetări care includeau în plus 
față de programul din 2 iulie măsurarea radiației infraroșii 
a Pămîntului și atmosferei Pămîntului, fotografierea mase
lor de nori pe o suprafață vastă, analiza simultană a com
poziției ionice și neutre a atmosferei și măsurarea cîmpu- 
rilor electrostatice.
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va lipsi, după cum anunfâ 
decatlonistul Rafer Johnson,

• IN CEL DE AL DOILEA MECI 
DE HANDBAL U.R.S.S.-R.P. Ungară 
desfășurat la Serpuhovo, sportivii 
sovietici și-au luat o frumoasă re
vanșa, cîștigînd întîlnirea cu scorul 
de 15-9 (7-5).

• IN

• TURNEUL DE TENIS de la Boqș- 
fas (Suedia) a fost cîșfgat . de chi
lianul Ayala care l-a învins în finala 
pe Krishnan cu 6-1, 4-1, 5-7, 6-1. 
Dupâ cum am anunfat jucâtorul in
dian îl eliminase în semifinală pe 
Alex Olmedo, recentul învingător 
de la Wimbledon. ,

• DUPĂ CUM ANUNȚA ZIARUL 
SOVETSKI SPORT, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., N.S. 
Hrușciov a primit ta Kremlin echipa 
baschetbaliștilor de la Harlem 
Globe Trotters. Premierul sovietic s-a 
întreținut cordial cu jucătorii ame
ricani care au fost profund impre
sionați de cinstea și atenția ce li 
s-a acordat.

FAȚA PROTESTELOR VEHE- 
ale opiniei publice din în- 
lume, Comitetul Olimpic al 
Sudafricane a anunțat C.Î.O.

• IN 
MENTE 
treaga 
Uniunii
câ pentru J.O. de la Roma echipa 
țârii va fi selecționată fârâ nici un 
fel de discriminare 
locuitorii țârii 
la întrecerile
care și la Jocurile 
funcționeze 
Este fârâ 
succes în 
progresistă
gației rasiale

rasială, câ toți 
vor putea participa 

internaționale printre 
Olimpice, sâ

ca antrenori și arbitri, 
îndoială un remarcabil 
lupta pe care omenirea 
o duce împotriva segre- 

și a discriminărilor.
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ȘTIRILE ZILEI
• ECHIPA DE ATLETISM A UNI

UNII SOVIETICE a plecat în Statele 
Unite în vederea meciului, cu repre
zentativa S.U.A. Din formația ame- 
ricanâ 
ziarele, 
clacat. Tinerii de la Atelierele C.F.R. Pașcani

în plină întrecere !
Multe realizări s-au obținut 

la Atelierele C.F.R. Paș
cani' în cei 15 ani care 

au trecut de la eliberarea 
triei noastre de sub jugul 
cist. S-au înălțat hale
s-a ridicat un cartier

pa- 
fas- 
noi, 

al 
ceferiștilor (cu 170 de aparta
mente), s-a construit o fru
moasă sală de festivități cu o 
capacitate de 500 de locuri, s-au 
amenajat un club, o sală de 
sport, iar recent — prin mun
ca voluntară a celor peste 700 
de membri U.C.F.S. ai ateliere
lor — s-a terminat construirea 
unui poligon de tir și a două 
terenuri de volei. Toate aceste 
înfăptuiri au tost posibile da
torită eforturilor depuse de că
tre muncitori, în frunte cu co
muniștii, pentru depășirea pla
nului, pentru realizarea de eco
nomii.. In prezent tinerii cefe
riști de la Atelierele C.F.R. Paș
cani, îndrumați de organele de 
partid, obțin în cinstea zilei de 
23 August succese tot mai fru
moase.

Deunăzi, într-o vizită pe care 
am făcut-o la atelierele C.F.R. 
ne-am convins din plin de a- 
cest lucru. Am stat de vorbă

cu tovarășul Mihai Grecu, 
responsabil cu producția în ca
drul comitetului U.T.M. pe ate
lier. El ne-a arătat că în cin
stea marii sărbători tinerii 
muncitori de la ateliere și-au 
propus un vast plan de acțiune, 
plan aprobat în unanimitate în 
cadrul unei adunări generale. 
Acest plan prevede că cei peste 
300 de tineri — toți membri 
U.C.F.S. — constituiți în 24 
brigăzi de producție — își vor 
intensifica eforturile pentru a 
depăși planul cu 0,9 la sută, 
pentru a reduce prețul de cost 
cu 1,6 la sută și a spori pro
ductivitatea muncii cu 0,4 1a 
sută. De asemenea, nlantil de 
măsuri al utemiștilor de ta Ate
lierele C.F.R. Pașcani prevede 
economisirea a diferite ma
teriale feroase șl neferoase în 
valoare de 79.000 lei, colecta
rea unei cantități de 120.000 kg 
fier vechi și efectuarea a peste 
12.000 ore muncă voluntară în 
vederea terminării blocului ti
neretului și a amenajării ștran
dului din localitate.

Sînt obiective lăudabile pe 
care tinerii ceferiști se grăbesc 
să le traducă în viață.

— Nu ne vom lăsa mai pre
jos nici anul acesta, ne încre
dințează tovarășul Ștefan Za- 
gan, responsabilul brigăzii a 
doua, care deține în momentul 
de față steagul de brigadă frun
tașă pe atelier. De altfel, pînă 
în prezent am și realizat a- 
proape jumătate din obiectivele 
ce ni le-am propus în cinstea 
zilei de 23 August, iar planul 
pe luna 
făptuit 
123 la 
ceilalți tineri din secția 1 va
goane clase lucrăm în 
— în mod voluntar — 
rarea unui vagon R.P. 
parații periodice). In 
tovarășului Zagan se 
numeroși sportivi, 
mîndria brigăzii.
mințim pe fotbalistul Constan
tin losub, jucătorul de popice 
Gh. Harasim, boxerul Vasile 
Hocică, șahistul Mircea LJrsa- 
che etc.

Am plecat de ta Atelierele 
C.F.R. Pașcani impresio
nat de tot ceea ce am 
Ca și în alte unități, 

sînt aici elemente de nă- 
Cu însuflețirea care îi

trecută 
într-o 

sută.

în
de

Cicliștii pot — și trebuie—să depășească
cu mult normele

Campionatele republicane de 
ciclism pe pistă s-au încheiat 
duminică după-amiază, o dată 
cu desfășurarea semifondului. 
Anul trecut, în cadrul acelo
rași întreceri, cicliștii de la 
C.C.A. s-au dovedit net supe
riori adversarilor lor și au cu
cerit toate titlurile. Ediția pe a- 
nul 1959 a campionatelor republi
cane a marcat o echilibrare 
a forțelor, 
atît de 
s-a dat 
rilor cît 
bune pe 
joritatea 
turie în 
lui valoric existent în 
întreceri este și repartiția pe 
cluburi a titlurilor cucerite de 
seniori: Dinamo 3, C.C.A. 1.
Voința 1.

Discutînd despre comporta
rea seniorilor, trebuie să re
marcăm cu satisfacție că ei

marcat o 
scoasă în evidentă 

lupta încordată care 
pentru cucerirea titlu- 
și de performantele 

care le-au realizat ma- 
alergătorilor. O măr- 
plus asupra echilibru- 

aceste
Aspect din desfășurarea probei de urmărire pe echipe. 

Concurează lormația clubului sportiv Victoria

reușit să îmbunătățească 
recorduri R.P.R. la pre
clasice (urmărire indivi-

Mîine seară, la stadionul Republicii

Primul gong în finalele campionatelor
republicane de box

Mîine seară, la ora 19,30 va 
suna în „potcoava" de la Sta
dionul Republicii primul gong 
care va marca începerea întîl- 
nirilor de box din cadrul fina
lelor campionatelor republica
ne pe anul 1959. Boxerii par
ticipant la această importantă 
competiție au terminat de cu- 
rînd pregătirile și așteaptă cu 
justificată emoție întrecerile. 
Emoția lor e firească, deoarece 
în joc sînt mult invidiatele ti
tluri naționale. Atât boxerii ti
neri/ care s-au afirmat de-a 
lungul etapelor acestor campio-

nate, cît și cei consacrați vor 
depune — sîntem siguri — toa
te eforturile în lupta pentru 
întîietate. Vom avea prilejul să 
urmărim chiar în prima semi
finala tineri care au făcut mari 
progrese în ultimul timp și 
care au produs multe surprize 
în cadrul etapei de „zonă" (Ni- 
colae Stoenescu (Dinamo Ora
șul Stalin), Gh. Buzatu (Dina
mo Craiova), Fr. Pazmani (Di
namo București), O. Mărăci- 
neanu (Dinamo Craiova), M. 
Balaș (Dinamo București) ș.».). 
Fără îndoială însă, că replica

pe care le-o vor da consacrații 
va fi viguroasă, ținînd seamă 
de dorința acestora de a do
vedi că pot fi, mai departe, e- 
lemente de nădejde ale boxului 
nostru.
O caracteristică a întîlnirilor de 

mîine seară este echilibrul de va
loare dintre cei mai mulți boxeri 
care vor urca treptele ringului. 
De aceea, este riscant să facem 
pronosticuri asupra primelor 
partide. Toți finaliștii se află

(Continuare in pag. a 6-a)

au 
două 
bele 
duală și urmărire pe echipe) 
și să realizeze două norme pre- 
olimpice (1.000 m cu start de 
pe loc și urmărire individuală). 
De 
țită 
ță 
sec 
sec
loniță a obținut un nou record 
R.P.R. ta 400 m cu start de 
pe loc. Toate aceste perfor
manțe, precum și mediile orare 
ridicate, realizate în cursele de 
semifond, arată clar interesul 
cu care se pregătesc pistarzii 
noștri în vederea Jocurilor O 
limpice. Este evident că nu
mai continuînd cu și mai multă 
sîrguintă pregătirea, ei vor pu
tea să asigure reprezentativei 
noastre o comportare bună la 
J.O. de la Roma.

Actualele norme preolimpice 
uu înseamnă însă limite peni-.

asemenea a fost îmbunătă- 
cea mai bună performan- 

ia proba de viteză (11,9
— C. Voicu și apoi 11,8
— Petre Tache), iar Ion

tre-tru performerii noștri. Ei 
buie să le întreacă cu mult, 
pentru a obține rezultatele aș
teptate 1a J.O. Să nu uităm că 
în ultimii șase ani ciclismul a 
crescut mult pe plan internațio
nal, că performanțele cu care 
s-au cucerit locuri de frunte 
ta J.O. de la Helsinki (la 
care au participat și cicliștii 
noștri) sînt astăzi mediocre 
sau submediocre și că deci ele 
nu 
în 
de 
de
(norma preolimpică la noi pen
tru 1960: 1:12,0), ta campiona
tele de urmărire individuală 
(amatot i) desfășurate în Ita
lia trei concurenți au coborît 
sub 5 minute, iar echipa de 
urmărire a Leningradului 
realizat acum, cu mai 
un an înaintea J.O..

mai pot fi luate ca etalon 
pregătire. Recordul mondial 
amatori la 1.000 m cu start 
pe loc a coborît sub 1:09,0

(Con/ițiuare in pag.

a fost 
proporție 
împreună cu

prezent 
la repa- 
(cu re- 
brigada 
găsesc 

care sînt 
Printre ei a-

văzut, 
tinerii 
dejde. 
caracterizează, cu dragostea lor 
pentru muncă, ei vor reuși ca 
în cinstea marii sărbători să 
realizeze înainte de termen pla
nul de acțiune inițiat 
nizația U.T.M.

CONSTANTIN
(Material trimis în 

concursului „Pentru cea mai 
bună corespondență")

de orga-

ENEA
cadrul

a 
t jne de 

4:40,2.
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In cadrul unor frumoase ac
țiuni patriotice

Tinerii muncitori de la Șantierul 
naval maritim din Constanta 
au contribuit la înfrumusețarea 

orașului lor
Ca și în celelalte localități 

ale țării, la Constanța s-a des
fășurat în acest an o largă ac
țiune de înfrumusețare a orașului. 
Printre cei care au participat 
cu entuziasm la transpunerea 
în viață a acestei frumoase ini
țiative au tost și tinerii mun
citori de la Șantierul naval 
maritim din localitate. Pe bule
vardul V. I. Lenin, unde au 
fost repartizați să lucreze, ti
nerii muncitori ai șantierului, 
constituiți în nouă brigăzi, au 
muncit cu un deosebit avînt. 
reușind ca prin cele 10.000 de 
ore prestate să contribuie la în
frumusețarea acestei artera 
principale a orașului. In ca
drul aceleiași acțiuni ei â’u ta
luzat și o bună parte a litora
lului.

De același entuziasm au dat 
dovadă acești tineri și în alta 
acț:uni patriotice. Nu de mult, 
ei au adunat și predat între- 
nrinderii de colectare a metale
lor cantitatea de 45 tone fier 
vechi, au depozitat 
fontă și au stivuit 
cărămizi.

La toate aceste 
contribuție importantă au adus-o 
și sportivii, din rîndul cărora 
s-au evidențiat rugbistul Noian 
Șefei, handbalistul Ion Nulă, 
fotbaliștii Florea Nrghi și Dan 
Virgil etc.

E. PETRE — corespondent ,

47 tone de
5 000 bucăți

acțiuni, o



Jocurile cu Motor Jena, prilej de învățăminte 
pentru popicarii noștri

' Cele trei jocuri susținute de echipa 
«le popice Motor Jena în .compania for
mațiilor noastre au fost uti.e din
toate punctele de vedere. Cu acest 
prilej, combinata Recolta Voința di r
București, fosta noastră campioană
Petrolul Ploești și Voința Tg. Mureș
au fost chemate să-și măsoare forțele 
cu o echipă care, cu numai două săp
tămîni în urmă, ■■ ucerisc titlul de ceș 
mai bună formație a R.D. Germane și 
în rîndul cărc.ia se găsesc trei maeștri 
ai sportului și campionul țării pe anul 
'1959. Și după o simplă cercetarea re
zultatelor înregistrate în confruntări'® 
dc la București. Ploești și Tg. Mureș, 
devine clar că sportivii germani nu 
nc-au dezmințit așteptările, ei fiind 
adversari puternici.

Popicarii bucureșteni și cei din Tg. 
Mureș s-au străduit din toate puterile 
— unii dintre ei : P. Moisescu, L. 
Bejan, Tr. Mihăilescu (Combinata). D. 
Bafto și C. Cocoț (Voința Tg. Mureș") 
Intrecîndu-se pe ei înșiși — să repre
zinte cu cinste culorile cluburilor lor. 
In schimb, petroliștii au înșelat încre
derea inimoșilor lor susținători. Cu 
excepția jucătorului Enache Albu și 
într-o mică măsură a tinerilor C. Vî- 

' nătoru și V. Grămadă, restul popica
rilor de la Petrolul s-au prezentat 
sub valoarea lor obișnuită. Spectatorii 
itare au asistat la înțîlnirea de la Plo
ești și-au dat seama că Motor Jena 
nu a strălucit tot timpul ; a fost vor
ba mai mult de o luptă încordată, în 
care sportivii noștri — și în special 
Ivan Victor — au jucat nervos, nu 
și-au regăsit nici un moment ritmul 
normal. Lipsiți de convingere și după 
cît se pare și de o pregătire temeinică, 
petroliștii au fost învinși pe o pistă 
căreia îi cunosc toate amănuntele, la 
o diferența apreciabilă: 172 p.d. Expli
cația rezultatelor slabe ale sportivilor

ploeșteni, care de o bună bucată de 
timp nu și mai regăsesc ritmul de 
atuni 2 -3 aiiî,-,, cînd ahătuiau o for
mație redutabilă, o găsim în delăsarea 

1: hcniielegeri care și-au făcut Iov 
in sinul echipei. Conducerea teimică 
a secției Ir; 
spirit de 
creată și

bule s:i analizeze cu nuij 
răspundere situația anormală 
care — dacă nu se iau mă

suri de remediere — poate duce echipa 
Petro uf din' eșec în eșec.

InlilmrlJc cu sportivii germani ne-au 
prilejuit ridicarea unor serii de probleme 
importau e pentru dezvoltarea sportului 
de popice: obținerea preciziei în lan
sarea bi'ei, orientarea în jo< 
etc. Din discuția purtată cu 
lăcătușul mecanic O. Brăuțin- 
gam (cel mai bun jucător al echipei 
germane și care Ia 22 de ani a reușit 
să îmbrace tricoul de campion al 
R.D.G.) a reieșit olar că el își desă- 
vîrșcșle precizia în aruncarea bilei exe- 
cutînd nn program de antrenament 
multilateral, mult mai dificil decît cel 
practicat de popicarii noștri. Ne spu
nea că în afara faptului că lansează 
săptămînal cîte 500 bile, la diverse 
sisteme., el face un program special 
de pregătire fizică (practică sporturi 
complimentare ca natația, halterele ș.a.) 
bazat în deosebi, pe exerciții de gim
nastică specială (la bară, spaliere etc.) 
care îi formează siguranța în mișcări.

Și cu această ocazie am observat 
că o parte dintre popicarii romîni 
au fost stăpîniți de o exagerată emo
tivitate în momentul în care au fost 
conduși, nereușind din acest motiv să 
fructifice ocaziile avute în momentele 
decisive. Iată două aspecte din proce
sul de pregătire a sportivilor noștri 
care după părerea noastră sînt deter
minante în obținerea preciziei in lan
sarea bilei.

TR. 1OANIȚESCU

LA S. M. T. IANCA 
a fost introdusă gimnastica de producție

Faptele s-au petrecut cam așa: cu 
cîteva luni în urmă, participasem la 
Galați la o consfătuire cu corespon
denții voluntari ai ziarului „Sportul 
popular". S-att vorbit acolo multe lu- 

înti- 
pro- 
con- 
pro-

cruri și mi-am notat tot. Mi s-a 
părit în minte înaeosebi una din 
blemele cele mai noi discutate la 
sfătuire, aceea a gimnasticii de 
dticție. Problema însă nu mă interesa 
numai în calitate de corespondent vo
luntar, ci și ca activist sportiv. Așa 
se face că m-am hotărît să încerc la 
S.M.T. Ianca, pentru că îi cunoșteam 
pe oameni, mă cunoșteau și ei și știam 
că Ie place sportul. (Asociația sportivă 
„Tractorul" Ianca are echipă de fotbal 
în regiufie, iar secțiile de popice și 
,volei au o bogată activitate!. Dar... 
pe cine să conving mai întîi ? Am 
luat legătură cu secretarul organiza
ției de bază P.M.R., cu directorul, cu 
inginerul mecanic, cu președintele sin
dicatului și secretarul organizației 
U.T.M. Toată lumea a fost de acord. 

jlPrimele întrebări: „cînd am putea-o 
pace" ?, „le-o place mecanizatorilor?", 
■ ■„cine să predea exercițiile"? Cu ul
tima era foarte ușor de rezolvat,
deoarece erau destui tovarăși
în S.M.T. care puteau să fie instru
iri. Cu prima și a doua însă era 
mai dificil și atunci i-am rugat pe 
tovarășii amintiți să vorbească din

oamenii au rezolvat-o. Au primit cu 
satisfacție propunerea, găsindu-se că 
deocamdată cel mai potrivit timp este 
dimineața, la începerea lucrului. Cele
lalte greutăți au fost învinse repede. 
S-au instruit 2 tovarăși, s-au stabilit 
mișcările pentru primele 10 zile, s-a 
fixat locul și formația și... uite așa la 
data de 19 iunie a.c. a început să se 
execute gimnastica de producție cu 
mecanizatorii și funcționarii de ia 
S.M.T. Ianca. Muncitorii încep acum 
treaba cu și mai bună dispoziție, cu o 
poftă de lucra crescută și aceasta duce 
inevitabil la evitarea timpilor morți și 
ia reducerea timpului necesar pentru 
efectuarea unei serii întregi de opera
țiuni.

Aveau dreptate mecanizatorul 
Nicu Mănăilă și șoferul Stan Pisică 
atunci cînd spuneau: „Da, nu-i rău 
să facem gimnastică că tot venim noi 
dimineața, ca tot omul, cam somno
roși. Gimnastica o să ne aprindă mai 
repede...... bujiile".

Astăzi, la S.M.T. Ianca se discută 
noi probleme în legătură cu gimnasti
ca. Majoritatea timpului mecanizatorii 
îl petrec acum pe cîmp. Cu 
dragostea și interesul ce-1 au pentru 
sport sîntem siguri că gimnastica de 
producție se va practica și în noile 
condiții.

itovarășii amintiți să vorbească din ION ANGIIELESCU
Itimp cu mecanizatorii și să vedem ’(material primit în cadrul concursului 
cum s-ar găsi calea de rezolvare. Și „Pentru cea mai bună corespondență")

Voleibaliștii noștri fruntași formează 
o adevărată echipă reprezentativă

Marele turneu internațional de volei 
care s-a încheiat de curîild în Capita
lă și. despre care participanții străini 
au avut atîtea aprecieri frumoase, a 
constituit desigur, un eveniment impor
tant în lumea voleiului mondial. Acum, 
cînd impresiile pe care ni le-au prile
juit intîinirile la care am fost martori 
s-au cristalizat, încercăm să' extragem 
elementele esențiale, și să ajungem la 
cîteva concluzii utile |x>ntru viitor. De 
aceea, în rîndurile de față — fără a 
omite, o privire de ansamblu asupra 
evoluției tuturor echipelor participante 
— vom stărui mai mult asupra com
portării echipelor noastre, deocam
dată asupra primei reprezentative 
masculine, aceea care ne-a adus cele 
mai mari satisfacții.
Avem jucători de certă valoare

Ce anume a contribuit in cel mai 
mare grad la succesul ei, la realizarea 
unui rezultat de prestigiu în palmare
sul voleiului romînesc? In primul rînd 
însușirea măiestriei tehnico-tactice de 
către toți componență formației. Avem 
în momentul de față un lot omogen, cu 
jucători de certă valoare, apreciați pe 
plan mondial, ca și o serie de alți vo
leibaliști la fel de bine pregătiți, care 
ar putea face parte, de. asemenea, din 
prima reprezentativă a țării.

Ștefan Roman, căpitanul echipei 
noastre, continuă să fie același sportiv 
de înaltă clasă, realizatorul principal 
al formației. Horația Nicolau, renumit 
prin eficacitatea sa în atac, Sebastian 
Mihăilescu prin maturitate și acțiunile 
surprinzătoare pe care le inițiază, Mar
cel Rusescu prin subtilitate, Caius Mi-

AUREL DRAGAN

dintre componenți participă egal la 
construirea și ducerea la bun sfîrșit a 
acțiunilor, în puterea de luptă, lată 
factori pe care voleibaliștii noștri nit 
i-au neglijat, ci, dimpotrivă, au arătat 
că atunci cînd apelează la ei realizează 
cele mai Inimoase partide, cele mai 
bune rezultate. Acest lucra s-a putut 
constata în meciul cu reprezentativa 
orașului Moscova, dar mai cu seamă 
în partidele susținute îu compania cam
pionilor mondiali — cehoslovacii •— 
sau a redutabililor jucători polonezi.. 
Nu se poate să nu ne amintim cum în 
meciul cit sportivii cehoslovaci partici
parea efectivă la joc ca și dorința 
tuturor de a contribui din plin la vic
torie, au dat unitate și finalitate ac
țiunilor nonstre. Forma arătată de ju
cătorii noștri i-a pus pe antrenorii Ni- 
colae Sotir și Tănase Tănase într-o 
interesantă dilemă : ce jucători să 
lase pe banca rezervelor, fie chiar și 
temporar, cînd toți dovedeau că meri
tă să se afle pe teren ? Aceeași dra
goste. de a apăra cu cinste culorile 
patriei, aceeași colaborare perfectă a 
dat aripi sportivilor romîni și în fina
lul întîlnirii cu R.P. Polonă, cînd de 
la 6—12 au realizat 9 puncte în șir, 
terminînd victorioși în entuziasmul pu
blicului. Am dori ca aceste aspecte să 
devină caracteristici permanente ale e- 
chipei noastre.

Desigur că în evoluția fruntașilor 
voleiului nostru s-au manifestat și a- 
numite lipsuri. Ne referim în special 
la atacul lor puțin variat, la numărul 
destul de mare al serviciilor greșite (în 
afară de partida cu R. Cehoslovacă), 
la imprecizia paselor. Asupra acestor 
deficiențe urmează să se concentreze a- 
tenția antrenorilor lotului pentru desă- 
vîrșirea pregătirii tehnice, în vederea 
noilor întreceri internaționale.

...în compania unor adversari 
redutabili

Echipa Poloniei, cea mai omogenă, 
cu jucători care acționează la fel de 
bine și la fileu și în linia de fund, a 
fost revelația turneului și la un pas de 
victoria finală. Foarte apropiați ca 
valoare de reprezentativa romînă, spor
tivii polonezi au trebuit să părăsească 
terenul învinși în cele din urmă, fiind
că voleibaliștii romîni s-au arătat mai 
experimentați și au știut să-și dozeze 
foarte bine efortul. Remarcăm tinere
țea echipei poloneze, pe realizatorul 
principal, Rutkowski, și marile posibi
lități de viitor ale formației.

Voleibaliștii din reprezentativa ora-

și Petre Păunoiu datorită jo-culescu
cului lor complet, au devenit cu toți 
nume cunoscute, unanim apreciate și 
s-au impus din nou în fața adversari
lor. Lotul este fericit completat de o 
serie de jucători din generația mai tî- 
nără și care s-au ridicat la valoarea 
primilor: Eduard Derzei, impresionant 
prin calitățile sale fizice pe care și le 
valorifică din ce în ce mai bine în 
acțiunile ia fileu, Gheorghe I:ierarii și 
Constantin Ganciu, care s-au angre
nat perfect în mecanismul echipei, dar 
mai cu seamă inepuizabilul Aurel 
Dragau, „motorul" echipei.

...care au dovedit o lăudabilă ten
dință spre un joc colectiv...

Forța, tăria unei echipe stă, pe lin
gă potențialul ei tehnico-tactic, în o- 
mogenitatca ei, în faptul că fiecare

A luat sfîrșit turul categoriei B la polo pe apă
Echipa C.C.A. a realizat un nou record tn proba de 4 x 100 m

I • Duminică s-a desfășurat ultima 
etapă a turului în cadrul categoriei 
B la polo pe apă. In Capitală, două 
din cele trei partide programate au 
constituit derbiurile primelor două 
serii. In primul joc, Cetatea Bucur 
—- deși a jucat o repriză întreagă 
cu un om în minus — a întrecut ia 
scor echipa Constructorul (8—3), o- 
cupînd primul Ioc în serie. In ultima 

■partidă a zilei s-au întrecut echipele 
lfl?3pid și Voința, ambele pretendente 
da primul loc în seria a Il-a. După un 
lltac spectaculos. în care cele douăIjoc spectaculos, în care cele două 
l-formații au avut pe rînd conducerea, 
limeciul s-a terminat la 
!!(4-4). .
, -:In seria a IlI-a, derbiul 
jj-formații timișorene, C.F.R.
,s-a terminat cu victoria

—„), iar la Lugoj, echipa jo- 
cală ■■ CS.M. - a terminat la . egalitate 
Eu O-E-R. Arad (5—5). In seria a 
Wl-a, cele două fruntașe — Voința

Imeciui s-a terminat la

Us-a termina: 
chipe (9—5)

egalitate

celor două 
și Voința, 
ultimei e-

Oradea și C.F.R. Cluj — s-au întîlnit 
de asemenea într-o partida decisivă. 
Jocul s-a terminat la egalitate 4—4 
(3-3).

Iată alte rezultate ale ultimei etape 
și clasamentele: ” "
Iar Buc.—Marina
Buc. I—Olimpia Or. Stalin 12—1; 
SERIA A II-A: Petrolul Cîmpina— 
S.S.E. Buc. II 2—9; C.S.A. Or. Sta
lin—Recolta Buc,
III-A: ‘
3—5 ;
Alureș—Metalul Cluj
Cluj—Granitul 5—2.

Seria

SERIA I: CI. Șco-
Const. 6—1 ; S.S.E.

3-0; SERIA A
Jiul Craiova—Dinamo Sibiu 

SERIA A IV-A: Voința Tg.
Voința

t. Cetatea Bucur
2. Constructorul

3. CI. Școlar Buc.
4. S.S.E. r
5. Olimpia
6. Marina

1. Voința
2. Rapid
3. C.S.A.
4. S.S.E. I
5. Petrolul
6. Recolta Buc»

Buc I
i Or. Stalin 

Constanța
Seria

Buc.
Buc.
Or. Stalin
Buc lî

I Cîmpina

a

I
5
5
4

o
0
o

ll-a

Seria lll-oa

mixt juniori categoria a

I. Voința Tim. 5 5 0 0 91:12 10
2. C.F.R. Arad 5 3 1 i 80:17 7
3. C.F.R. Tim. 5 3 0 2 58:17 6
4. C.S.M. Lugoj 5 2 1 2 60:25 5
5. Dinamo Sibiu 5 1 0 4 8:96 2
6. Jiul Craiova 5 0 0 5 4:134 0

Seria a IV-a

1.-2. C.F.R. Cluj 5 3 2 0 21:12 8
1.—2. Voința Oradea 5 3 2 0 21:12 8

3. Voința Cluj 5 2 1 2 23:17 5
4. Metalul Cluj 5 1 2 2 18:21 4
5. Voința Tg. Mureș 4 1 0 3 8:19 2
6. Granitul Oraș

Dr. P. Groza 4 0 i 3 13:23 1

• In cadrul concursului de natație

Ne-ati plăcut căpitanul echipei, 
Cesnokoo, reputatul Fasahov

șului Moscova, cu un atac mult în 
buuătățit, au impresionat prin mișc, 
rea în teren, dublajul excepțional 
inteligenta alternare a ritmului de joi 
Ne-ati plăcut căpitanul echipei, tu

EDUARD DERZEI

lip 
PO

nil Burobin. Echipa Cehoslovaciei, 
sită de cîțîva titulari, nu a arătat 
sibilitățile sale maxime, forța de atac 
părîndu-ni-se în oarecare regres. Ir 
schimb, jucătorii ei au rămas aceiaș 
tehnicieni remarcabili. S-au impus cu 
noscuții Paulus (excelent în linia i 
doua), Humhal și masivul Laznicka 
Formația ungară s-a prezentat în tișoi 
progres, iar reprezentanții voleiulu 
din China Populară au demonstrat < 
mare dexteritate în „mînuirea" balonu
lui, un avansat simț al plasamentului 
mobilitate excepțională în teren, 
și o serioasă carență în ceea ce 
vește rezistența de concurs.

★

Față de acești adversari valoroși, 
prima reprezentativă a țării noastre 
s-a comportat aproape constant la în
alt nivel. Acest succes de prestigiu 
nu trebuie să-i facă pe fruntașii vole
iului nostru să se culce pe... laurii vic
toriei. Dacă ei vor fi la fel de bine 
pregătiți și vor da aceeași însemnătate 
și viitoarelor competiții, avem toate 
motivele să credem că recentul succes 
va fi repetat.

NEAGOE MARDAN 
MIRCEA TUDORAN

dai
N

Categoria B la baschet
Etapa a XVI-a a categoriei 

baschet nu a adus schimbări 
mari în clasamentele celor două 
Fruntașa primei serii, Steagul 
Or. Stalin, a obținut duminică 
nouă victorie în meciul cu C.S.M.S. 
Iași. Ea are în momentul de față un 
avantaj de 7 puncte față de cea de-a 
doua clasată, Știința Craiova și, deși 
joacă în ultimele două etape in de
plasare, cu Farul Constanța și C.S.A. 
Bacău, nu mai poate pierde primul 
loc. Comportări frumoase au avut în 
această etapă și echipele Farul Con
stanța și C.S.A. Bacău. Prima a în
trecut într-un meci în care se hotăra 
locul III în clasament, echipa 
Ploești (67—50), iar a doua 
după un joc pasionant 
C.S.M. Rădăuți.

In seria a Il-a, echipa 
teană Progresul, cîștigătoare la Ti
mișoara, în partida cu echipa locală 
Medicina (78—59), a trecut în frun
tea clasamentului numai datorită fap
tului că principala ei adversară, Con
structorul Cluj (care dă mai mulți 
jucători în echipa selecționată a ora
șului ce întreprinde un turneu în 
U.R.S.S.), și-a amînat jocul cu Lu
ceafărul Sibiu pentru data de 21 iu
lie. In aceeași serie, cel mai disputat 
joc a avut loc la Deva unde formația 
locală Mureșul a întrecut la limită 
(56—55) în ultimele secunde echipa 
Strungul din Arad.

Iată rezultatele înregistrate în cele 
două, serii și clasamentele respective

B la 
prea 
serii, 
roșu 

o

Petrolul 
a învins 
formația

biicureș-

Seria 1
Știința Craiova—Voința Rm. Vilcea 

75—60 ( 40—19); Farul Constant- 
Petrolul Ploești 67—50 ( 48—32) ; 
litehnica Or. Stalin—Sănătatea «o- 
șiorii de Vede 82—58 (35—24) ;
C.Ș.A. Bacău—C.S.M. Rădăuți 57—48 
(35—18); Steagul roșu Or. Stalin— 
C.S.M.S. Iași 102—64 (49—24).
1.

2.
3.
4.
5............ .........
6. C.S.M. Rădăuți
7. Sănătatea

Roșiorii de Vede
8. Politehnica 

Or. Stalin 
C.S.M.S. lași 
Voința Rm. Vîlcea

Seria

Steagul roșu 
Or. Stalin 
Știința Craiova 
Farul Constanța 
Petrolul Ploești 
C.Ș.A. Bacău 

Rădăuți

9.
10.

16 15 0 1 1318: 785 46
15 12 0 3 1194: 768 39
16 10 0 6 971: 872 36
16 9 0 7 909: 934 34
16 6 0 10 895:1026 28
16 6 0 10 953:1134 28

16 6 0 10 891:1162 28

15 6 0 9 841: 862 27
16 5 0 11 775: 848 26
16 4 0 12 831:1187 24

i a Il-a

i—Voința S. Mair©Voința Oradea
58—43 (24—18) ; Mureșul Deva— 
Strungul Arad 56—55 (28—26) ; Me
dicina Tim.— Progresul Buc. 59—72 
(22—34) ;
Cluj 69—58 ; Luceafărul 
striictorul Cluj (amînat).

Voința Tg. Mureș—Rapid
1 Sibiu—Con-

1. Progresul Buc. 16 15 0 1 1053:751 46
2. Constr. Cluj 15 14 0 1 1069:701 43
3. Voința Tq. Mureș 16 9 1 6 990:939 35
4. Voința Oradea 16 8 1 7 867 880 33
5. Voința Saiu Mare 16 7 0 9 814:876 30
6. Strungul Arad 16 6 1 9 862:874 29
7. Mureșul Deva 16 6 0 10 847:981 28
8. Rapid Cluj 16 5 0 11 779:950 26
9. Medicina. Tim. 16 3 2 11 784:980 24

10. Luceafărul Sibiu 15 3 1 11 775;908 22

LA TENIS 

PROGRESUL — 
A fost dat unor echipe fruntașe 

de tenis ca Progresul și C.C.A. 1, 
cu atîția jucători cunoscuți, ca soarta 
întîlnirii lor să fie decisă de patru 
tineri care au la activ vreo 2—3 ani 
de tenis. Intr-adevăr, cele două par
tide întrerupte duminică în înțîlnirea 
Progresul — C.C.A. 1 au continuat 
ieri și au luat sfîrșit cu victoriile re
prezentanților clubului Progresul: 
Boaghe (Progresul) a dispus de Ilie 
Năstase (C.C.A. 1) cu 3—6, 9—7, 
6—3, iar cuplul Boaghe — Ungu- Constructorul.

C. C. A. I 10-9
reanu (Progresul) 
întrecut perechea 
tase (C.C.A. I) de 15. și 13 ani cu 
4—6, 7—5, 6—4. In ultimul set în
vinșii au condus cu 4—1, 4—2 și 
40—15, dar pînă la urmă au fost ne- 
voiți să cedeze unor adversari mai 
hotărîți. Cu această victorie echipa 
Progresul poate fi considerată ca vir
tuală campioană a Capitalei, fiind 
puțin probabil ca să piardă înțîlnirea 
de la sfîrșitul acestei săptămîni cu

de 16 și 17 ani a 
Popovici—life Năs-desfășurat sîmhătă la bazinul com

plexului sportiv al tineretului din Ca
pitală, o echipă de juniori a clubului 
C.C.A. a făcut o tentativă de record 
în proba de ștafetă 4X100 m. mixt 
juniori cat. a Il-a. Echipa formată din 
Cerchez, Condeescu, Burduja și Cris- 
tofor a realizat timpul de 5:10,6 — 
nou record republican de juniori ca
tegoria a Il-a. Vechiul record aparți
nea echipei Olimpia Reșița cu timpul 
de 5:19,8.

io
8
4
4
1
l

83: 4
53:14
20:23

5
4
2. _ _ ____ ,

5 2 0 3 20:49
4 0
5 0
ll-a

5
5
5
5
5
S

o 
1 
2

8:571 3
1 4 11:48

1
1

4
4
3 0 
1 1
1 0
9 1.

0
0
2
3
4
4

59: 8 
56: 9 
25:17 
18:34
9:53
4:50

9
9
6
3
2
1



Rugbiul din provincie a pornit pe calea afirmării CE-I NOU IN FOTBAL?
In repetate rînduri — atunci cînd 

ne ocupam de activitatea internă — 
am dat întîietate echipelor de rugbi 
bucureștene. Era și firesc ca lucrurile 
să se petreacă astfel, pentru că, de 
ani și ani, formațiile din Capitală do
mină campionatul de rugbi (în ultimii 
zece ani, de exemplu, ele și-au dispu
tat — am putea spune — în exclusi
vitate primele locuri ale clasamentu
lui). Există o explicație a acestei si
tuații : rugbiul bucureștean are o mai 
veche tradiție astfel că experiența 
sportivilor din Capitală și-a spus în
totdeauna cuvîntul...

Anul acesta, cercetînd clasamentul 
la sfirșitul turului, s-ar părea că ni
mic nu s-a schimbat, intr-adevăr, pe 
primele 5 locuri s-au situat din nou 
CFR Grivița Roșie, CCA, Constructo
rul, Dinatiio și Progresul (citate în 
ordinea locurilor), care au format un 
pluton fruntaș al echipelor bucureș
tene (o a șasea formație din Capi
tală — Metalul M1G — ocupă, în 
schimb — paradoxal — ultimul loc!)

Să nu se fi modificat oare nimic în 
ultimii zece ani în ierarhia rugbiului? 
Dacă am raționa astfel am greși ca
tegoric. Pentru că decalajul existent 
între rugbiul bucureștean și ce! din 
provincie (în ciuda tinereții acestuia) 
nu mai e atît de mare ca altădată.

In prima categorie sînt reprezenta
te patru centre provinciale: IAȘI, 
CLUJ, BIRLAD și_ TIMISOARA, ale 
căror echipe au dat mult de furcă 
chiar și celor mai puternici. Astăzi 
sînt destul de frecvente cazurile 
cînd jucători ai unor echipe din pro
vincie sînt chemați în formațiile re
prezentative. Și mulți dintre ei au 
confirmat așteptările, consacrîndu-se în 
arena, internațională. Așa ceva nu s-a 
mai întîmplat niciodată în trecut!

în rînd urile de mai jos ne vom o- 
cupa de cele patru echipe de „A".
Cț ființa Cluj este — după părerea 

noastră — formația cu cele 
, mai mari posibilități de 

creștere. Clasamentul (clujenii sînt 
situați pe locul 7, cu 14 puncte) 
în cazul ~4tt- speță, nu reflectă 
fidel forța de joc a „15-lui“ din Cluj. 

Antrenorul D. Manoileanu a impri
mat jucătorilor clujeni o excelentă 
pregătire fizică, dar, spre deosebire 
de trecut, accentul este pus acum pe 
o tehnică din cele mai bune. Ceea ce-i 
caracterizează pe rugbiștii din Cluj 
este ofensiva permanentă și jocul în 
mișcare. Niciodată, chiar în fața celor 
mai puternice formații, clujenii nu au 
adoptat o tactică strictă de apărare. 
Dimpotrivă, la joc deschis au răspuns

întotdeauna 
acest lucru 
fiind fragili, 
partida pierdută la sco 
Aci se vede concepția^ 
echipei, singura care~poâte duce la 
progresul acestui sport/ Sarcina an
trenorului, a fost ușurată de faptul că 
la Știința activează clțiva buni teh
nicieni, cum sînt.Căliman și Demian 
(de la înaintare) și,mijlocașul Cordoș. 
Alături de ei s-au remarcat adesea 
Crăciuneanu, Crișan, Leați, Cătănici, 
Mazăre ș.a. Este necesar ca echipa 
clujeană să persevereze pe drumul 
pornit și fără îndoială ci jocul ei va

cu joc deschis, chiar dacă 
i-a costat uneori scump, 
mai ales în apărare (vezi 

oAhfața G.C.A.). 
i(.lprffa' imprimată

firnia deșî, în general, au fo'sf bine 
conduse de centrul Drăcea. Se cuvine-, 
ca echipa să îmbine mai judicios, în 
viitor, jocul înaintării cu atacurile 
treisferturilor și astfel timișorenii vor 
evolua la adevărata lor valoare.

0 comportare neconcludentă’ a 
avut și echipa C.SM.S. Iași 
(antrenor L Jinga). Și studen

ții Ieșeni au obținut performanțe me
ritorii; (5—0 cu Metalul la București, 
3—5 cu C.F.R. Grivița Roșie, 6—9- cu 
Progresul etc),careaiî alternat însă 
cu rezultate slabe. Este cazul ca 
chipa să-și cristalizeze un stil de joc 
propriu* adecvat jucătorilor săi, diu-

Echipa de rugbi Știința Cluj are un lot numeros și bine pregătit. Iată cheia 
succesului. In fotografie, cei 26 jucători ai primei formații

lotul A, W revenit Th Capitală
Ieri la amiază a revenit în Capi

tală lotul reprezentativei A de fotbal. 
Duminică, Iotul A susținut la Ghiorac 
un meci de antrenament în compania 
echipei Rapid Oradea, de care a dis
pus cu 8—1 (5—1), In acest joc o 
impresie bună A lăsat formația; To
dor — Popa, Călinoiu, Macri — Al. 
Vasile, Nunweiller — V. Anghel, Con
stantin, Ene I, Mesaroș, Babone.

Arbitru sovietic la jocul cu Polonia...
Federația poloneză de fotbal a anun

țat forului nostru că pentru partida 
din 30 august, R. P. Polonă — R. P. 
Romînă, a solicitat federației sovietice 
să delege un arbitru.
...țî snsul finlandez la cel cu U.R.S.S.

Conform deciziei F.I.F.A., partida 
dintre U.R.S.S. și R. P. Romînă de la 
19 iulie, va fi condusă de un arbitru 
finlandez. Forul de la Helsinki nu 
comunicat încă numele arbitrului.

Despre

a

turneul echipei Pecsi 
Vasutas

din numerele trecute am 
echipa maghiară de fot-

A luat sfirșit „Cupa de vară’
la tenis de masă

A luat sfîrșît competiția de tenis de 
masă dotata cu „Cupa de vară", inițiata de co
misia de specialitate din cadrul U.C.F.S. al 
-"ionului I. V. Stalin. Această competiție, 

anizată în cinstei zilei de 23 August, 
avut o largă popularitate. La întreceri 

au participat nu mai puțin de 37 echipe 
masculine și 7 echipe feminine. Trofeul a 
fost cîșfigat de asociația sportiva PROECT, 
care a totalizat 65 puncte. Concursul pe 
echipe bărbați a fost cîștigat de A.C.R.A.. 
iar la femei -PPOECT !. i
bărbați pe primele 3 locuri s-au 
torii : *“
descu 
Text).
dinaru
toaneta (Intr. Poligr.) ; 3. Ivașcu Margareta 
(Valorificări).

•PROECT I. La individual
,. _ , ___ _ . clasat urmă-

1. D. Atanasiu (ARTA) ; 2. Gh. Bâ- 
(PROECT) ; 3. St, Totoran (Tehnica 
Primele 3 clasate la fete : 1. Grâ-
Cecilia (PROECT) ; 2. Voinea An-

cîștiga în viitor nu numai în specta
culozitate, ci și în eficacitate.

Cea mai „grea" formație provin
cială a fost însă. Constructorul 
Bîrlad.

Bîrlădenii nu au „nume mari" în e- 
chipă și nici o tehnică prea avansată. 
Cu toate acestea, formația lor este 
redutabilă prin omogenitatea ei. Jo
cul ei iute și energic a pus în difi
cultate chiar și pe cei mai puternici. 
Sînt în echipă și ' cîțiva jucă
tori’ 
Melinte, 
Dar, în 
ției este insuficient de tehnic și an
trenorul N. Balcan are datoria 
organiza și de a-l moderniza. Rug
biștii bîrlădeni trebuie să progreseze 
și nu să se mulțumească doar cu vic
toriile obținute „acasă".

Sub posibilitățile sale a evoluat 
în acest an Știința Timi
șoara (antrenor Gh. Sfe- 

tescu). Deși beneficiază de a- 
portul unor jucători talenfați (Dră- 
cea, Celea, Argintam, Madincea, E- 
gler. Bran), echipa s-a pus greu pe 
picioare, recoltînd pînă acum o sin
gură victorie. E drept că la Timișoara 
nu a putut învinge nici Constructorul 
din București, iar C.F.R. abia-abia a 
putut întrece Știința la București cu 
6—3. Dar rezultatele bune au alter
nat cu altele slabe. „Punctul forte" 
al timișorenilor a fost înaintarea. To
tuși, acest compartiment a jucat de 
multe ori confuz, iar randamentul său 
a fost destul de scăzut. Treisferturile, 
nefolosite suficient, nu s-au putut a-

(Foto V. Bageac)
tre care unii: Drobotă, Mănescti, 
zenberg, au și pornit pe calea afir
mării.

Privite în ansamblu, cele patru for
mații provinciale au confirmat totuși, 
în linii mari, speranțele suporterilor, 
dovedind că-și merită cu prisosință lo
cul în iprima categorie a țării.

D. CALLIMACHI

Ro-

Intr-unui 
anunțat că 
bal Pecsi Vasutas va întreprinde un 
turneu în țara noastră, turneu care 
urma să înceapă la 10 iulie la Orașul 
Stalin. Acest turneu fusese aprobat 
de federația noastră de fot'bal, în baza 
adresei primite din partea. U.C.F.S. 
Orașul Stalin și în care se comunica 
programul jocurilor alcătuit și pro
pus de Tractorul, organizatoarea acestui 
turneu (10 iulie Ia Orașul Stalin, 12 
iulie la Sf. G'heorghe, 16 iulie la Me 
diaș și 19 iulie la Tg. Aîureș).

Primul joc, ca și al doilea de alt
fel, nu a avut loc și din informațiile 
primite de la Orașul Stalin rezultă că 
echipa Pecsi Vasutas abia urmează să 
sosească și să-și înceapă săptămîna 
aceasta turneul. E greu de presupus 
că echipa organizatoare, Tractorul, nu 
a știut din timp această schimbare în 
datele turneului. Dar chiar dacă a 
aflat în ultimul moment, era de dato-

ția sa să comunice Imediat șl fed&Tfl 
ției. Ceea ce nu a făcut și a lăsat săi 
se creadă că Pecsi Vasutas va juca 
potrivit vechilor date, dezinformînd! 
astfel masa de iubitori ai sportului* 

Se Impune mai multă seriozitate din) 
partea echipelor organizatoare d$ 
jocuri, mai ales internaționale.

CsepeT Tw R.P.ff.
Federația noastră de fotbal â ăpro* 

bat cererea Științei Cluj de a orgaM 
niza un turneu de două jocuri cti 
Csepel, campioana R. P. Ungare (daT 
tele propuse: 19 iulie la Cluj feti
Știința și 22 iulie la Orașul Stalin ctț 
Steagul Roșu).

U.T.A. reia antrenamentele
Din Arad ni se comunică.: U.'T.Af 

va relua antrenamentele la data da 
16 iulie. Tcxtili.știi se vor pregăti pen
tru meciul internațional de la 23 îtH 
lie cu echipa sovietică SKVO Rostov;

Peste o lună — campionatul f
Nu ne mai desparte decât o lună dd 

data începerii campionatului categoriei 
A: la 16 august este programată pri
ma etapă. Apropierea acestui event* 
ment sportiv mult așteptat, face că 
echipele să-și reia, una cîte una, an
trenamentele. Este și timpul de altfefa

In Cupa Europei — interțărl
...s-au disputat pînă acum, 12 me2 

eiuri și s-au calificat pentru sferturi 
de finală trei țări: România, Franța 
și Portugalia. Alai sînt de jucat, din 
primul tur (optimile de finală) încă 
șase meciuri : Ungaria — U.R.S.S. 
(27 sept), Spania — Polonia (18 oct.)) 
Bulgaria — Iugoslavia (25 oct), Da* 
nemarca — Cehoslovacia (24 sept)'.' 
Cehoslovacia — Danemarca (18 oct.)' 
și Austria — Norvegia (23 sept.).

Pe noi ne interesează îndeaproape 
meciurile dintre Cehoslovacia și Dane-J 
manca, pentru că echipa noastră na
țională va înfrunta pe una din aceste 
formații în sferturi de finală.

cu deosebite perspective ca: 
Călin, 

forma
Paiu, Giugiuc, 
ansamblu, jocul

de a-l

Reuniunea de box de la „Semănătoareail

Preliminariile turneului olimpic

Duminică: întîlnirea de fotbal cu U.R.S.S
$ Fotbaliștii sovietici au susținut un joc cu Etiopia, iar azi joacă din nou 

@ Lotul nostru olimpic @ încep pregătirile lotului B

Așteptată cu viu interes, reuniu
nea pugilistică de sîmbătă seara de 
Ia uzinele „Semănătoarea" a avut se
rioase lipsuri. Mulți dintre boxeri 
s au dovedit a fi slab pregătiți, ceea 
ce a dăunat calității meciurilor și a 
umbrit frumoasa organizare a reuni
unii.

Partida dintre Rosnovschi (Cons
tructorul) și Mirea (Grivița Roșie) a 
făcut excepție. Meciul dintre cei doi 
„ușori" a plăcut datorită combativită
ții boxerilor, loviturilor clare pe 
care și le-au trimis. Victoria a fost 
atribuită lui Rosnovschi. In meciul 
dintre Marin Pîrvu (Constructorul) 
și FI. Onisei (Grivița Roșie) s-au 
schimbat multe lovituri de o parte și 
de alta. Considerăm că decizia' (în
vingător la puncte Pîrvu) nu reflectă 
situația reală din ring, un rezultat de 
egalitate fiind mai echitabil.

ALTE REZULTATE: V. Matei (Se- 
piănătoarea) b.p. O. Rădulescu (Con
structorul); Al. Bariciu (C.B.) b.K.O. 
<1 St. Mihăilescu (C.C.A.); V. Mihăi- 
iă (Titani) b. ab. III D. Mușat (Se
mănătoarea): R. Șerban (Grivița Ro
șie) b. ab. It I. Stoica (C.B.); D. Du
mitrescu (Titani) b. p. S. Ghidricea- 
nu (I.S.B.); Gh. Dumitru (Titani) 
|>. p. Gh. Tănase (Grivița Roșie): I. 
Marin (C.B.) b. p. I. Gheorghe (Mo- 
goșoaia); I. Lepădata (Semănătoarea) 
I), p. M Condurache (I.S.B.): D. Bă
lăci (Semănătoarea) b. p. Gh. Cou-

stantin
dernă)
(CB); . ____
b. dese. I. Low (Semănătoarea). 
Low a avut o, comportare nesportivă 
lovind intenționat cu capul, (r.c.)

(C.B.); Al. Eftimiu (Tehn. ttio- 
meci nul cu N. Constantin 
T. Crîngașu (Grivița Roșie) 

I. Low (Semănătoarea).

Am intrat în săptămîna meciului de 
fotbal cu U.R.S.S., primul din seria 
celor patru pe care reprezentativa 
țării noastre trebuie să le susțină în 
cadrul preliminariilor turneului olim
pic. Pentru echipa U.R.S.S., partida de 
duminică reprezintă a doua întîlnire ; 
după cum se știe, la 27 iunie ea a 
jucat — tot la Moscova — cu selec
ționata R. P. Bulgaria, cu care a ter
minat la egalitate (1—1).

Tot săptămîna aceasta 
turneul în R. P. Polonă 
nata de tineret a R.P.R., care va juca 
sub numele de reprezentativa orașului 
București. Adăugind la aceste întîl- 
niri și pe cele înter-cluburi (Dinamo 
Bacău — S.K.V.O. Rostov, Sel. Timi
șoara — Sel. Bagdad, C. S. Tg. Mu
reș — S.K.V.O. Lwow stc.) rezultă 
că va fi o săptămîna bogată în eve
nimente sportive internaționale, care 
să pasioneze pe iubitorii fotbalului.

Cel mai mare interes, însă. îl sus
cită — firește — partida de la Mos
cova.

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 
SOVIETICI

In numărul nostru de ieri am pu
blicat lotul jucătorilor sovietici, care

își începe 
și selecțio-

a fost comunicat — conform circularei 
F.I.F.A. — cu 10 zile înainte de joc, 
federației noastre și 
F.I.F.A. și din care 
echipa pentru meciul cu R. P. Ro- 
rrună. Din lot fac parte 10 jucători 
c.are au jucat împotriva echipei R. P- 
Bulgaria : portarul Razinschi, fundașii 
Bagrici, Ermolaev și Soldatov, mijlo
cașii Liniaev și Zavidonov, înaintașii 
Metreveli, Kaloev, Korolenkov și Kova
lev. In schimb, nu a fost selecționat 
interul dreapta Batanov.

Echipa olimpică sovietică a sus
ținut săptămîna trecută, mai precis vi
neri, un joc amical în compania se
lecționatei Etiopiei, pe care a între
cut-o cu 12—1. In acest meci, a fost 
încercată formația: Razinschi (TSKMO) 
— Alesin (TSKMO), Ermolaev 
(TSKMO). Bagrici (TSKMO) — Li
niaev (TSKMO), Zavidonov (Zenit 
Leningrad) — Uri-n (Dinamo Mosco
va), Korolenkov (Dinamo Moscova), 
Kaloev (Dinamo Tbilisi), Mamîkin 
(TSKMO). Mosalev (SKVO Rostov). 
Rezultă că apărarea este alcătuită pe 
scheletul echipei TSKMO Moscova, 
iar în atac s-a păstrat aripa echipei 
Dinamo Moscova. Formația aceasta 
Insă este diferită de aceea folo-

secretariatului 
va fi alcătuită

‘ ~~i*1 * r*r r*|—" r*i ~ ■***

I
■

Concursul cu premii 
al ziarului nostru

întrebarea nr. 1
(5 puncte)

Gînd a fost creată, printr-o Ho- 
tărîre a Partidului și Guvernului. 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
ca organ unic de conducere, în
drumare și organizare a activității 
de cultură fizică și sport ?

sl 
fa

Intrebarea nr. 2
(10 puncte)

Cîte medalii de aur, argint 
bronz au cucerit sportivii romîni
Jocurile Olimpice de la Melbourne, 
în 1956?

întrebarea nr. 3
(15 puncte)

Cînd, unde si cu ce performantă

STITI SPORT?
9

3 stabilit Iolanda Balaș primul 
record mondial?

Reamintim participanților că 
buie să trimită răspunsurile la 
trebările care vor apare în fiecare 
număr, toate odată, după publica
rea ultimelor întrebări în ziarul din 
ziua de 20 august. Răspunsurile 
vor fi însoțite în mod obEgatoriu 
de toate cupoanele de concurs. Pri
mirea răspunsurilor la redacție se

CUPON DE CONCURS
Nr. 2

Sportul popular nr. 3442

său

tre- 
în-

va face pînă 
(data poștei).

Participant! i 
cu răspunsuri 
curs numai prin poștă, pe adresa 
ziarului „SPORTUL POPULAR", 
București, str. Vasile Conta 16 (ra
ionul Stalin), cu mențiunea pe plic 
„PENTRU CONCURSUL ȘTIȚI 
SPORT?"

Concursul ziarului nostru este 
dotat cu următoarele premii:

Premiul I : o excursie în străi
nătate prin O.N.T. „Carpați"

Două premii 
radio

Cinci premii 
îoare de circa 
care premiu.

la 1 septembrie a.c.

vor trimite plicurile 
și cupoane de con-

II: cite un aparat de

va-III: obiecte în
300 lei pentru fle-

■

sită contra selecționatei R. P, Bulg*“ 
ria, mai ales în atac.

Formația definitivă, e mai mult ca 
probabil să fie alcătuită după ultima 
partidă de verificare, care are loc as
tăzi în compania echipei Aktivist 
Brieske (R.D.G.).

LOTUL OLIMPIC ROMIN
La rîndu-f, federația noastră a a< 

nunțat forului aoviefic și la F.I.F.A.; 
următorul Iot de 20 de jucători: A. 
Tedor, P. Mîndru, Toma Costică (por- 
tari), C. Popa, V. Călinoiu, Al. Apoi* 
zan, V. Soare, D. Macri, 1. Greava 
(fundași), Alexandru Vasile, I. Nun- 
weiller, Em. Jenei (mijlocași), V. An- 
ghel, Gh. Constantin, Al. Ene, I. A4e- 
xandrescu, P. Babone, R. Lazăr, C. 
Dinulescu și Al. Mesaroș (înaintași).

Din acest lot (mai puțin Greavu, 
ci-e face parte din lotul de tineret și 
T 'na, care a fost reținut pentru Iotul 
B) vor fi aleși titularii și rezervele 
echipei care va pleca joi la Moscova.

Mîine, lotul va face un ultim antreJ 
natnenf, înainte de plecare, în corn-1 
pania formației de categorie O, Cont-' 
bimrtul Poligrafic. Lt acest joc va 
participa și Dinulescu, care — de alt2 
fel — a făcut și duminică un antre4 
nament ușor, la București.

ÎNCEP pregătirile lotului b

Peste 19 zile va avea loc o triplă 
întîlnire R.P.R. — U.R.S.S.; la 2 au
gust echipele A și tineret vor juca la 
București, iar echipele B la Moscova. 
Pentru selecționata noastră de tineret 
turneul pe care-l întreprinde în R. P. 
Polonă va fi foarte util din punct de 
vedere al pregătirii pentru jocul cu 
U.R.S.S. de la 2 august. In schimb-, 
lotul B — care nu are un program 
asemănător — va face simple antre2 
namente comune, în cadrul cărora va 
susține jocuri de pregătire cu tor-t 
mâții de la noi. Aceste pregătiri ur
mează să înceapă zilele acestea. Iu 
ce privește lotul, în vederile federa-l 
ției intră o serie de jucători ca: 
Neacșu l, Cozma, Pahonțu, loniță 
(C.S.A. Sibiu), Caricaș, Capaș, Mihăi- 
lescu, Bone, Oaidă, Toth (Jiul), Sever; 
(Farul), Ciurdărescu (Jiul), Ntculcsctr 
(Farul), Seredai, Unguroiu (Flacăra 
Moreni), Tătaru etc.



BUNI GOSPODARI REGIUNEA

Un adevârat
ștearsă pentru 

de „ființele de 
care duduie peholul clădirii 

de tractoare

oraș»

' ®înd am intrat în 
■cehtrale a uzinelor
,,Ernst Thălmann" din Orașul Stalin 
ne-a întîmpinat un panou mare cu 
imagini din viața de ieri și de azi a 
constructorilor de tractoare romînești. 
In stînga am văzut fotografia unui 
maidan . In dreapta o altă imagine: 
pe același loc, în anii puterii popu
lare s-a ridicat o nouă hală. Alte 
poze. In stînga o hală în paragină. 
'In dreapta, un minunat parc... Mun
citorii din această uzină, care înain
te de eliberarea patriei noastre lu
crau în cele mai mizere condiții, tră
iesc azi, o adevărată viață de om. 
După ce am privit panoul, am plecat 
să vizităm această enormă uzină... 
un adevărat oraș.

Am văzut clubul, minunata sală de 
spectacole cu o capacitate de aproa
pe 1000 locuri, sala de cor și balet, 
moderna bază sportivă cu o capacita
te de 14.000 locuri, biblioteca cu 
32.000 de volume și am văzut cum 
oamenii muncii din acest „adevărat 
oraș" își împletesc de minune activi
tatea lor profesională cu cea cultu 
ral-sportivă.

Pentru muncitorii de la „Ernst 
Thălmann11 sportul a devenit în cei 15 
ani de la eliberare un prieten iubit, 
In urmă cu nouă ani, la propunerea 
tinerilor muncitori ai uzinei s-a intro
dus în țara noastră complexul sportiv
G.M.A.  și tot aici au fost primii pur
tători ai frumoasei insigne... Astăzi, 
în uzină sînt aproape 2.000 membri ai 
U. O. F. S.; echipele de handbal-fe- 
minin și volei-masculin activează 
în prima categorie a țării, echipa de

Intrat în. tradiția mișcării sportive din regiunea Stalin, „Circuitul ciclist al 
regiunii Stalin" se bucură an de an de o participare tot mai numeroasă. 
La startul ■ ultimelor ediții au fost prezent,i cei mai buni cicliști ai noștri 
precum și alergători din țările prietene. In clișeu un'aspect din etapa a II-a 

a ediției din acest an

DOUA
începutul vizitei (ce-i drept cam ma

tinală, era ora 7 dim.) la întreprinde
rea „Steaua Roșie" din Sibiu a fost 
de bun augur. Un om scund, cu fața 
numai zîmbet, stătea în poarta fa
bricii și privea, asemenea unui gos
podar la casa lui dragă.

— Cu cine doriți să vorbiți, ne-a 
Sntîmpinat amabil’ tov. Ștefan Mol
nar, fost muncitor la „Steaua Roșie", 
astăzi director al aceleiași întreprin
deri.

— Chiar cu dumneavoastră, am 
tăspuns noi. Ce fericită întîmplare 1 
De la el, de la inginerul șef Mir-

i>ox, 
fru-

fotbal este în categoria B, iar secțiile 
de tenis, tenis de masă, ciclism, 
gimnastică și schi au obținut 
moașe realizări.

Prin munca și activitatea lor 
fesională, numeroși sportivi se 
cură de stima și admirația tovarăși
lor lor de muncă. E vorba de mereu 
tînărul antrenor . de 
Chicomban, de 
de handbalista 
maestră emerită 
citoare la 
de Grigorița 
de comenzi— 
nicianul tănase Tănase, 
echipei de volei, de reglorul 
(schior), de electricienii 
(atlet), D. Ursu (fotbalist) 
sportivi care fac cinste 
„Ernst Thâlimann". Alături 
colectivul uzinei ei nu și-au precupe
țit eforturile pentru îndeplinirea cu 
succes a planului de producție pe n- 
nul 1958, ceea ce a adus uzinelor 
„Ernst Thălmann", pentru a treia oară, 
Drapelul de producție al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne.

— Cît mai multe succese în muncă 
și în sport — aceasta este lozinca 
noastră —■ ne spune tovarășul Al. A- 
damek, președintele asociației spor
tive „Tractorul". Apoi ne arată un 
panou mare pe care este scris: „In 
cinstea zilei de 23 August colectivul 
uzinei noastre va da în plus 35 mo
toare... va face economii de încă 
1.500.000 lei... va realiza planul anual 
al uzinei pînă la 1 decembrie. 1959“...

Le dorim deplin succes I

ciclism Traian 
secția presă, 

Windt — 
sportului, mun- 

turnătorie — 
— lansatoare

la 
Mora 
a 

secția 
Tampa 

tot handbalistă, de teti- 
antrenorul 
Ion Mana 
M. Brebu 
și de alți 

uzinelor 
de întreg

D E„CĂRȚI
cea Moldovan, fost și el muncitor în 
fabrică, ca și de Ia alți muncitori, a- 
vearn să aflăm multe lucruri noi, 
demne de a fi înscrise într-o carte 
de aur. Am aflat, de pildă, că pe fos
tele locuri ale închisorii de pe vre
mea Măriei Tereza și mai tîrziu ale 
unei întreprinderi de efecte militare 
s-a înălțat astăzi această mîndră u- 
nitate socialistă.

Cum își fac datoria 
1000 de angajați ai 
Cinste lor: de 9 ani 
depășesc permanent planul de produc
ție, iar acum, în cinstea eliberării, s-au 
angajat să realizeze 50.000 lei eco
nomii peste plan.

cei aproape 
întreprinderii? 
realizează și

Dacă angajezi o discuție cu 
inițiat despre activitatea sportivă ce 
se desfășoară in Orașul Stalin, nu 
se poate să nu-ți amintească, printre 
altele, și de spiritul gospodăresc al 
sportivilor de la ■ Atelierele ■’ C.F.R. 
de automotoare. Firește, o asociație 
sportivă poate fi prețuită pentru suc
cesele obținute in munca de creștere 
a cadrelor tinere, alta pentru perfor
manțele înregistrate de sportivii săi, 
alta pentru numărul de membri în- 
scriști in U.C.F.S... In ceea ce-i pri
vește pe cei de la „Automotoare" 
toată lumea e gata să recunoască 
preocuparea lor pentru amenajarea de 
baze sportive cu mijloace cit mai pu
țin costisitoare. Cheia succeselor au 
constituit-o bineînțeles și aici orele 
de muncă voluntară depuse de ma
joritatea membrilor asociației.

„Cînd am lansat chemarea pentru 
amenajarea terenului de fotbal —■ 
ne spunea Ioachim Garcea, președin
tele asociației sportive — tinerii 
muncitori n-au stat de loc pe gînduri. 
In frunte cu brigada patriotică a 
utemiștilor de la turnătorie, ei au 
muncit cu însuflețire timp de 2450 
ore, la capătul cărora a ieșit nTîn- 
drețea asta 'de teren".

Dar sportivii de la „Automotoare" 
nu se mulțumesc cu atît. In cinstea 
celei de a 15-a aniversări a elibe
rării patriei noastre, ei și-au propus 
să amenajeze noi baze sportive.

— Și cine le va folosi toate aces- 
noastră părea să-l 
pe tov. Garcea. De 
a venit prompt: 
că avem peste

tea ? întrebarea 
fi surprins mult 
aceea și replica

— Cine? Uiți 
membri înscriși în U.C.F.S. Toți 
să facă sport !

Am plecat de la Atelierele de Au
tomotoare cu simțământul cu care 
pleci din curtea unui gospodar harnic 
mereu preocupat să mai facă ceva 
pentru înfrumusețarea curții lui...

500
vor

RIN ACTIVITATEA SPORTIVA 
ȘCOLAR IILOR

După eliberarea' patriei noastre, 
școala a devenit un bun al tuturor. Fiii 
oamenilor muncii au acum posibilita
tea să învețe, să urmeze școli pentru 
a obține o cit mai înaltă calificare.

Paralel cu activitatea școlară, elevii 
au un program bogat și variat de edu
cație fizică și sport. Sportul școlar din 
regiunea Stalin a luat în ultimii 15 
ani un avînt deosebit. Avînd la dis
poziție zeci de baze sportive, cele 33 
asociații cuprinzînd peste 18.000 mem-

24.000 sportivi la sate !
Cutreierînd satele regiunii Stalin vei 

rămîne plăcut impresionat de entu
ziasmul cu care tinerii își măsoară 
forțele în sporturile lor preferate: 
fotbalul, voleiul, handbalul, șahul, te
nisul de masă etc.

Edificator este faptul că astăzi 
peste 24.000 țărani muncitori din a- 
ceastă frumoasă regiune a patriei 
noastre fac sport 1 In cadrul celor 
161 asociații sportive tinerii din re
giunea Stalin au la dispoziție 140 
terenuri de sport (dintre care 100 de 
volei) materialele și echipamentul 
sportiv necesar pentru practicarea dis
ciplinelor pe care le îmbrățișează.

U R“
La „Steaua Roșie-1 am găsit două 

„cărți de aur": îmbrăcate în pluș fin, 
roșu. In amîndouă erau înscrise pre
ocupări noi și momente fericite din 
viața de astăzi a muncitorilor de la 
„Steaua Roșie", In prima se aflau la 
loc de cinste diplomele și mențiunile 
obținute pentru succesele corului de 
84 de persoane, ale echipelor de dan
suri romîne și germane și ale brigă
zii de agitație. In cea de-a doua carte 
de aur erau înscrise la loc de cinste 
victoriile echipei feminine de hand
bal din categoria A din care fac parte 
maestra emerită a sportului Lucia 
Dobre, Erica Theil și lise Walzer, 
muncitoare în întreprindere, ale gim
nastelor, popicarilor etc4

De la primii pași care te poartă astăzi pe melea
gurile regiunii Staiin, atenția îți este atrasă de minu
natele transformări ce s-au înfăptuit aici în timp de 
1.5 ani. Orașul Stalin cu împrejurimile sale, cu uzi- 
nele-i uriașe ale căror produse sînt cunoscute dincolo 
de hotare, cu mărețele-i edificii ridicate în anii pu
terii populare, este una din cele mai grăitoare dovezi 
ale drumului victorios ce l-a străbătut în anii de la 
Eliberare harnicul nostru popor muncitor, condus și 
îndrumat de partidul iubit. In pitorescul oraș Sighi
șoara, renumit înainte doar pentru stilul său arhitecto
nic, la Mediaș, Sibiu, Făgăraș, Ghimbav, Agnita, Ru
pea s-au înălțat sub soarele democrației populare tot 
felul de fabrici și uzine. Coșurile uzinelor se profi
lează astăzi pe cerul regiunii Stalin. Poporul muncitor 
a trezit la viață această regiune, deschizîndu-i per
spective din cele mai frumoase în toate domeniile de 
activitate. Imaginea plugului de lemn cu care își mun
ceau înainte pămîntul țăranii a fost ” —i“‘ 
totdeauna, locul ei fiind luat astăzi 
oțel" născute în chiar inima regiunii și 
întinse ogoare unite.

NUMAI DUPĂ
„Olimpia1- (repre- 

angajați 
industria bunurilor de consum și 
instituțiile administrative de 
din oraș) va izbuti să pășească 
de sigur pe calea afirmării. Scep-

In curînd, clubul sportiv „Olimpia" 
din Orașul Stalin va aniversa un 
an de la înființare. Cine ar fi crezut 
oare la început că, într-im timp atît 
de scurt, clubul 
zentînd pe cei 22.000 de 
din 
din 
stat 
atît 
ticilor, pentru că au fost și dintre 
aceștia, le-au răspuns faptele, multe 
la număr și de-a dreptul uimitoare.

Clubul sportiv „Olimpia" numără 
astăzi 1500 membri, toți cu cotizația 
la zi. Cine se mai îndoiește că pînă 
la sfîrșitul anului această cifră se 

bri U.C.F.S. desfășoară o bogată acti
vitate sportivă de mase. Elevii din O- 
rașul Stalin s-au afirmat însă și în 
sportul de performanță. Școala medie 
nr. 5 la volei fete, șc. medie nr. 2 la 
handbal fete și școala medie nr. 1 Ja 
baschet-băieți au obținut titluri de 
campioni republicani școlari. La schi, 
selecționata elevilor din regiune a 
ocupat primul loc în clasamentul ge
neral al campionatelor școlare... In pro
bele individuale s-au evidențiat o se-

Care era activitatea sportivă a ță
ranilor muncitori dinaintea eliberării 
patriei noastre? In anii regimurilor 
de tristă amintire, țăranii muncitori 
care lucrau din greu pe ogoarele mo
șierilor și chiaburilor nu puteau 
nici măcar să viseze ca ei sau fiii 
și fiicele lor să facă sport. Și iată 
că în frumoasele și curatele sate din 
regiune sportul a devenit azi un bun al 
lor. Raioanele Agnita și Sighișoara, 
sînt fruntașe nit numai în muncă ci 
și în sport. Președintele asociației 
sportive „Voința" de pe lîngă G.A.C. 
„Dacia" (raionul Rupea) învățătorul 
Vasile Bobeț este mîndru de rodnica 
activitate a celor 250 membri ai 
U.C.F.S. din comuna sa. La fel și 
Aurel Costea, președintele asociației 
Recolta Nouă din comuna Mănărade 
(raionul Mediaș) se poate lăuda cu 
echipa de volei, campioana raionului 
la Spartachiada de vară și cu secțiile 
de handbal, fotbal, șah, trîntă și te
nis de masă.

Entuziasmul și spiritul gospodăresc 
al asociațiilor sportive sătești din re
giune constituie o caracteristică dem
nă de

Deși 
țăranii 
găsesc 
renurile de sport, să ia parte la în
treceri ca „duminicile sportive", 
Spartachiada fetelor, „Cupa secerișu
lui" și altele.

relevat.
în plină campanie agricolă, 

muncitori din regiunea Stalin 
timp- și pentru a veni pe te-

Ca o în.cun 
muncii din 
au cunoscut • 
popular — o 
sportivă, scoț 
minunatului i 
încetat și să

Sportul, alt 
privilegiați t 
trandafir în s 
în anul 1958 
400.000 de t 
iubitori ai sp 
4694 snort i vi 
care 38 sînt 
riți...

Pentru toat 
muncii din 
adîncă și ca 
făuritorul viei 

va dubla, cînd numai antrenorul 
gimnastică Al. Lup a înscris [ 
acum în club 250 membri, iar 1 
Mireț, membru în consiliul clubt 
8.0 ? Să nu uităm că alături de 
mai lucrează la „Olimpia11 încă 
de activiști voluntari. Secții! 
ramură de sport, opt la număr 
clism, schi, haltere, rugbi, gimnast 
natație, volei, atletism) ca și cent 
de copii la hochei și patinaj (' 
tenis de cîmp (12), handbal re 
(25), natație (40) își oglindesc fo; 
bine activitatea prin cei 359 spor 
clasificați, dintre care 6 maeștri 
sportului. Victoriile obținute pînă 
cum de sportivii „Olimpiei" sînt 

rie de elevi care desigur își vor rid 
neîncetat măiestria sportivă. Este v 
ba de lork Zietner, campion școlar 
slalom uriaș și special, Maria Bui 
(100 m și lungime), Karin Gutuii 
(la schi) toți din Orașul Stal 
jor Olteana din Codlea (campion ș 
Iar la schi fond), Lucia Deșcc 
(schi) din Agnita și mulți alții. Sp 
tivi fruntași au obținute și la învă 
tură medii excepționale. E vorba pi 
tre alții de elevii’ din Orașul St; 
Mircea Tarta (media 9,71), Romu 
Florea (9,68), Mihaela Enea (9,61).

Firește, rezultatele elevilor sînt 
rodul frumoasei activități pedagog 
și sportive a profesorilor de educ; 
fizică: Vasile Răileanu, Rudolf Schi 
der, Hortensia Stan (Sibiu), Mati. 
Czopelt, Maria Colan, Vasile Ti ele 
(Orașul Stalin), Ștefan Stoian, (1 
diaș), Octavian Crișan și Aurel M 
(Blaj), Constanța și Mareș Gheorg 
(Săliște), Rozalia Antal (Rupea) 
mulți alții din cei 322 profesori 
educație fizică din regiune, se evid- 
țiază în frumoasa misiune pe care 
au, de a crește un tineret sănătos 
puternic.

SPORTIVI



\LIN...
loi ce și-o făuresc oamenii 
, orașele și satele de aici 
■area regimului democrat- 
itate culturală, artistică ș1 
evidență profilul moral al 

reocupat să desfășoare ne- 
e forțele sale creatoare. 
■. răsfăț pentru o mînă de 
a înflorit asemenea unui 
ă a regiunii Stalin. Numai 
i 1a competițiile de masă 

un număr de 127.587 de
enit membri ai U.C.F.S., 
asificarea sportivă, dintre 
tului, iar doi maeștri eme-

în cei 15 ani, oamenii ♦
poartă în inimile lor i
partidului nostru iubit, T

ut 
n 
ă

r
la număr și chiar din 

ceea ce face ca
cele 
nu-

te 
imoase, 
ubului să fie rostit astăzi cu 
ie de iubitorii de sport din 
Cicliștii, schiorii, halterofilii,

'secție nou înființată), gim- 
jtătorii s-au întrecut timp 

an pentru a cuceri cit mai 
upe, plachete, medalii și diplo- 
te stau mărturie la 
:de de dimineață și 
ulsează o rodnică 
lltbul , niimni.” 
și în altă 
Vopsitorul 
îpublican

Schulery, 
ampion republican la haltere, 
oarea Emilia Scorțea, cam- 
republicană la gimnastică 
intași în producție, iar unii 

ca ciclista Maria Csedo, 
ie lulia Catfas și Elena 
mu, apreciați în mod deose- 
ru succesele lor în muncă ca 
i întreaga lor comportare, s-au 
A- înalta cinste de a fi primiți 

v. membrilor de partid.

sediul clu- 
pînă seara 
activitate, 
se poate 
cu sporti-

„Olimpia' 
privință 
Matei Kamer, cam- 
la ciclism, zidarul 
maestru al sportu-

Fotbaliști și luptători 
„Steagul roșu

Ne crește inima de bucurie cînd 
vedem pe șoselele patriei noastre ca
mioanele românești cu marca „Stea
gul roșu". Pentru calitățile sale au
tocamionul „Steagul roșii" — primul 
tip de autocamion rominesc, se bu
cură de o apreciere tot mai mare in 
țară și peste hotare și constituie o 
măreață realizare a industriei noastre 
dezvoltată în anii luminoși de după

* eliberare.
Tinerii sportivi din această uzină se 

simt puternic legați de locul de pro
ducție, de tovarășii lor de muncă, bucu- 
rindu-se de prețuirea tuturor pen
tru frumoasele rezultate obținute. Cine 
nu a auzit de comuniștii Octavian 
Zaharia și Gheorghe Aron, titulari ai 
echipei de fotbal 1 Stoperul echipei, 
Zaharia, a terminat școala medie teh
nică de pe lingă uzină și este azi 
maistru la secția tratamente termice, 
iar tovarășul său de Echipă, Aron, 

după ce a terminat cursurile centru
lui școlar „Steagul roșu" a urmai 
facultatea și a devenit inginer. Fireș
te, o bucurie 
trenorul lor, 
a crescut in 
fotbaliști. Pe 
încă din anul 1947...

Mindria sportivilor de la „Steagul 
roșu" este și secția de lupte. Din 
rîndurile luptătorilor fa>c parte cam
pionul balcanic V. Bularca, muncitor 
la secția tratamente termice, cvadru
plul campion republican — lăcătușul 
Francisc Harri, campionii țării — C. 
Ofițerescu, Al. Tampa și N. Baciu. Și 
această secție se evidențiază prin fe
lul in care antrenorul echipei, comu
nistul Ion Mureșan, se pricepe să 
educe tinerele cadre. De altfel cu pri
lejul campionatelor republicane de ju
niori, tinerii de la „Steagul roșu" au 
cucerit trei titluri de campioni, 
2 locuri secunde și un loc 3...

...Se poate spune, deci, că la uzina 
de autocamioane „Steagul roșu" 
sportul — care angrenează in cele 13 
secții peste 1000 muncitori — merge 
și el ..ca pe roate!

care
inimdrește

deosebită o simte și an- 
Sdviu Ploeșteanu, care 
această uzină zeci de 

multi din ei îi îndrumă

Antrenorul Ion Mureșan conduce o ședință de antrenament a luptătorilor 
juniori de la „Steagul roșu"

! orașul Victoria
ft loc pitoresc, undeva pe la 
munților Făgăraș, s-a înălțat 
0 ani un nou oraș, ca un 
11 victoriilor obținute zi de zi 
itre poporul nostru muncitor 
iducerea înțeleaptă a partidu- 
st oraș a căpătat numele de 
'.IA. Istoria fui au făurit-o 
ii, de unde și denumirea de 
nuncitoresc". In paginile ne- 
ncă ale istoriei orașului Vic- 
cuvîntul „modern" este mult 
El întovărășește în calitate 

ctiv, substantivele: bloc, ma- 
iotel, restaurant, cantină, spi- 
b, teatru, cinema, gară, bu- 
stadion, bazin de înot. In 

itul chimic „I. V. Stalin" o 
a orașului și a industriei noas-

tre chimice, cuvîntul „modern" se 
subînțelege la orice instalație, ate
lier sau aparat. Noi și frumoase 
sînt toate cîte le folosește aici omul, 
nouă este și viața pe care o trăiesc 
astăzi oamenii muncii din orașul Vic
toria.

După orele de producție mulți dintre 
locuitorii orașului Victoria schimbă 
salopeta cu un costum de teatru, de 
dans național sau cu echipamentul 
sportiv. In servietele altora, ca Aurel 
Tîțu și C. Boghină, sportivi cunoscuți 
în Combinat, ai să găsești în 
zile cursuri pregătitoare pentru 
tate unde întreprinderea i-a 
ca bursieri.

In viața tinerilor muncitori 
orașul Victoria sportul ocupă
un loc de seamă. Echipele de fotbal, 
handbal, cei 1200 de participant la 
Spartachiada de vară, atleții, șahiștii, 
alpiniștii și turiștii reprezintă cu 
cinste asociația sportivă „Sinteza" 
din orașul Victoria. Tuturor acestora 
le stau la dispoziție un complex spor
tiv (bineînțeles și el modern I), un 
poligon de tir, un frumos bazin olim
pic cu apă încălzită, echipament și 
materiale sportive în valoare de a- 
proape 200.000 lei. Așa trăiesc viața 
nouă muncitorii din orașul Victoria.

aceste 
facul- 
trimis

din 
și el
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I Pagini redactate de: Octavian 
x Gîngu, Ion Ochsenfeld, Al. 
S Dincă, coresp, regional, C. Gruia, 
x Gh. Măzgăreanu și M. Vlădoianu 
X corespondenți.

Intr-o zi de sărbătoare, 
Făgăraș...

pitoresc, 
care în anii puterii populare a 
luat o mare dezvoltare. Activitatea 
sportivă a ținut și aici pasul cu ma
rile realizări ale regimului nostru de
mocrat-popular. Exemplele sînt edi
ficatoare. In orașul și raionul Făgă
raș există astăzi un frumos stadion 
(„1 Mai") care are o capacitate de 
6000 locuri, pistă de atletism, tere
nuri de volei, vestiare confortabile. 
Cele 33 de asociații sportive din ra
ion au peste 10.000 membri U.C.F.S., 
aproape 1000 sportivi legitimați 
activează în asociațiile sătești...

Echipa masculină de handbal 
mia Făgăraș se află pe un loc 
taș în categoria A, iar echipa de fot
bal a aceleiași asociații a ocupat 
locul I în seria a IV-a a categoriei 
C. In rîndurile acestor echipe se află 
sportivi apreciați ca handbaliștii Radu 
Nicolae (lăcătuș mecanic), Hans 
Linn, Nicolae Cîjdea (tehnician), 
Karl Martini (profesor de educație 
fizică) precum și tinerii fotbaliști 
Mircea Popa și Iuliu Naftanilă care

Făgăraș... orașUn
i anii puterii populare 
mare dezvoltare.

care

Chi- 
frun-

nu au depășit vîrsta de 17 ani și au 
fost promovați în prima formație a a- 
sociației.

Cînd am intrat în sediul consiliului 
raional U.C.F.S. l-am găsit pe tova
rășul președinte Palhegyi discutînd 
cu cîțiva activiști sportivi.

— Ce mai pregătiți, tovarășe pre
ședinte? Drept răspuns, el ne-a în- 
inînat un program tipărit: era pro
gramul de desfășurare a Festivalului 
tineretului din Făgăraș...

In duminica aceea, la întrecerile 
■sportive din cadrul Festivalului raio
nali (atletism, gimnastică, oină, fot
bal, handbal, box, lupte și haltere) 
au participat 1200 sportivi. In acest 
timp, în oraș s-a oprit o caravană 
de mașini din care au coborît zeci 
de turiști de peste hotare. Aparatele 
lor de filmat și de fotografiat au 
imortalizat pe peliculă sărbătoarea 
sportivilor din Făgăraș...

...Și cînd te gîndești că înainte de 
23 August 1944 nu exista în Făgăraș 
decît o echipă de fotbal și un teren 
așa-zis de sport... neîngrădit!

Viața nouă a muncitorilor 
de la uzinele 

„Independența" din Sibiu
In urmă cu 15 ani, pe locul actualei 

uzine „Independența" din Sibiu existau 
' cîteva ateliere -întunecoase, dărăpănate, 

aid fostului proprietar Andreas Rieger. 
Gei aproape 500 de muncitori 
tor mici ateliere aveau mult 
ferit de pe urma crîncenei 
tari...

Din 1948, în urma actului 
ționar al naționalizării, uzinele 
dependența" au luat o dezvoltare din 
ce în ce mai mare. Și pe bună drep
tate „Independența" devine o mîndrie 
a sibienilor, una din cele mai mari 
întreprinderi jale orașului.

De palmaresul sportiv al uzinei se 
leagă 6 Serie de frumoase succese. 
Asociația sportivă a uzinei are îti 
grijă numeroase baze sportive, ca sta
dionul pentru fotbal „Sub Arini", poli
gonul de tir, baza hipică, iar pînă la 
23 August sportivii uzinei vor avea 
un nou teren de fotbal, handbal, rugbi 
și un teren de antrenamente.

La „Independența" există numeroase 
forme interesante prin care se angre
nează tineretul uzinei în diferite com
petiții de masă. In ultima vreme s-au 
organizat aci trei festivaluri sportive 
ale tineretului la care au participat 
nu mai puțin de 1000 de muncitori. 
Pe secții, au loc, de asemenea, nu
meroase întreceri pe ramuri de .sport. 
Câștigătorii sînt prcmiați cu materiale 
sportive, iar echipa cîștigătoare pri
mește chiar o cupă. Nu ne miră deci 
făptui că aci sînt peste 1000 membri 
U.C.F.S. și aproape 500 sportivi legi
timați. In întrecerile cu caracter de 
mase s-au evidențiat o serie de tineri 
care sînt și fruntași în producție. 
Este vorba de candidatul de partid 
Dumitru Pop (turnător), de utemistul 
Mircea Praiu (strungar), de Tibori 
Alexandru (modelor) și multi alții.

Viața muncitorilor de la „Indepen
dența" devine tot mai frumoasă și 
mai bogată. Ei muncesc cu succes pen
tru îndeplinirea planului de producție 
(fapt pentru care colectivul uzinei a 
primit pînă acum de 7 ori „Drapelul 
de producție") și se pricep să îmbine 
fn mod armonios activitatea profesio
nală cu cea cultural-sportivă. Acum,- 
în perioada concediilor, salariații tizi- 
nei se bucură de minunatele condiții 
de odihnă 
oamenilor 
dența" au 
puțin de 
200 locuri 
neo:climaterică de la Miercurea Si
biului.;. Acestea, ca și cabana din 
valea Măgurei, vor oferi muncitorilor 
și copiilor lor zile minunate de re-’ 
creație.

Iată doar crîmpeie din viața nouă 
ai celor de lă „Independența".

In vizită la Poiana
Vizitatorul de astăzi al Orașului 

Stalin este impresionat de la prima 
vedere de aspectul mereu nou al a- 
cestui frumos oraș. Un nou grup de 
locuințe a fost dat în folosință, un 
nou edificiu cultural se înalță văzind 
cu ochii, alte și alte unități economice 
socialiste își extind capacitatea. Dacă 
vorbești cu un localnic despre ce-i 
mai frumos in orașul de sub Timpa 
îți va răspunde cu justificată mîn- 
drie: „la noi totul este frumos. N-a 
fost niciodată ca acum".

Intr-advăr, totul esre frumos in 
Orașul Stalin. Uzinele impunătoare 
care înlănțuie ca o brățară scumpă 
orașul (și ale căror produse sini 
aiit de căutate dincolo de hotarele 
țării), blocurile moderne nou con
struite, străzile curate și bine între
ținute, parcurile, bazele sportive, tro- 
leibusele care au intrat în funcțiune 
din acest an, toate alcătuiesc un 
decor splendid.

Zilnic in Orașul Stalin vin sute și 
sute de turiști 
sul patriei și 
Ținta acestora 
Poiană Stalin, 
preț ale orașului. In trecut, 
ciieva vile care existau, huzureau cei 
ce trăiau de pe spinarea muncitorilor. 
Dar a venit vremea cînd vilele în care 
îmbuibat ii benchetuiau au trecut in păs
trarea celor care erau proprietarii lor 
de drept. De atunci, tot mai malți 
oameni ai muncii au suit drumul spre 
Poiană.

vorba de construit in 
o stațiune sportivă de 

n-a putut stăvili entu-

Cină a fost
Poiana Stalin 
frunte, nimic 
ziasmut miilor de brigadieri. Elanul 
creator ăl 'acestora a făcut să se nas
că într-un timp record un minunat

ai aces- 
de su- 
exploa-

revolu-
„In-

oferite de regimul nostru 
muncii. Uzinele „IndepefF 
în localitatea Crinț nu mai 
14 cabane. De asemenea au 
în vilele din stațiunea bal-

Stalin
multe altele Stadionul cu pistă și 
fazon oferă condiții din cele mai 

une de întrecere sportivilor care își 
dispută îniiietatea in competițiile re
publicane și locale.

Ghiar și după o singură zi pet re

pasionați de pe irdin- 
chiar de peste hotare, 
este desigur frumoasa 
una din podoabele de 

în cele

BH

timpul anului de
peste hotare

Hotelul turistic din Poiana Stalin este vizitat în tot 
roși iubitori ai drumeției din țară și de

nume-

(Foto A. Vieru)

comblnat Sporii-o cu pîrtii de schi, 
bob, trambulină, schi-lift, teleferic; 
stadion^ La toate acestea se adaugă 
recenta realizare — hotelul turistte 
cu camere mobilate cu mult gust, res
taurant. cinematograf, bibliotecă și

cută sus, în-„.‘d li Poiana Stalin, turistul 
pleacă de aici purtînd in gînd amin
tiri din cele mai frumoase.

-..-.Și toate aceste lucruri minunate 
s-pu născut sub soarele democrației 
popul^e.



0. Pușcașu conduce in campionatid de șah 
al Capitalei

Se apropie de sfîrșit campionatul 
'de șah al Capitalei. Ultimele runde 
au adus serioase schimbări în grupul 
liderilor. Astfel, Bozdoghină care pă
rea că „merge" nestingherit la pri
mul loc, a pierdut două partide la 
rînd (la Stănculescu și Țucă), a în
trerupt în poziție inferioară la^ ®o- 
cîltea și a ieșit practic din cursă, ra- 
tînd și posibilitatea’ de a realiza 'cu 
8‘/2 p. o notă, de maestru. In schimb, 
tînărul Octavian Pușcașu a avut un 
finiș foarte puternic și cîștigînd patru 
partide la rînd (Botez, Bondoc, Geor
gescu, Filipescu) s-a instalat pe pri
mul loc, avînd nevoie de un punct 
în ultimele două runde pentru a rea
liza' o notă de maestru. In apropierea 
liderului se află S. Israilovici, care

joacă excelent în acest concurs și G. 
Gavrilă I, remarcat și cu prilejul edi
ției de anul trecut a întrecerii. In ul
timele runde Israilovici a cîștigat la 
Gavrilă și Nacht și a remizat cu Ra
dulescu, iar Gavrilă i-a învins pe Ra
dulescu și Filipescu.

Iată clasamentul înaintea ultimelor 
două runde : 1. Pușcașu 7% p., 2—3. 
Israilovici, Gavrilă 7 p., 4—6. Ciocîl- 
tea (f)’, Botez, Bondoc 6*/2’ p., 7—8.
Bozdoghină (1), Rădulescu 6 p.,
9—10. Stănculescu, Samarian 5l/2 P-, 
11. Nacht 41/; p., 12. Georgescu 3 p-, 
13. Filipescu 2>/2 p., T4. Țucă 2 p.

D. MUNTEANU 
corespondent

Primul „gong” in finalele campionatelor 
republicane de box

Din problemele a Anale ale atletismului nostru

(Urmare din pag. 1) •

într-o bună dispoziție și vor oferi fără 
îndoială dispute dîrze. Publicul nos
tru spectator, este dornic să vizioneze 
meciuri de bună calitate, meciuri care, 
să reflecte nivelul, pe cale de a fi 
tot mai bun, al boxului nostru. Iată 
de ce pugiliștii au datoria ca pe lingă 
dorința de a obține victoria sportivă, 
să practice un box de o bună valoare 
tehnică, lipsit de obstrucții, demn de 
finalele acestui campionat.

• Meciurile finale ale campionate
lor republicane de box vor fi conduse 
de unii dintre cei mai experimentați 
arbitri-judecători alături de care fede
rația de specialitate a delegat și un 
număr de arbitri tineri, dar de o va
loare verificată. Pe lista arbitrilor 
chemați să conducă întîlnirile finale 
figurează arbitrii Mihai Ghinesou, Ion

C. C. A. învingătoare in întrecerea de canotaj cu Dukla Praga
in ultimele trei zile ale săptămînii 

trecute s-a desfășurat pe lacul Snagov 
prima întrecere internațională de ca
notaj a sezonului. Este vorba de în- 
tîlnirea amicală inter-cluburi C.C.A.- 
Dukla Praga. Sportivii romîni și ce
hoslovaci și-au disputat întiietatea 
în cadrul a 19 probe de schif, caiac 
și canoe, victoria revenind pînă la 
urmă canotorilor de la C.C.A. (ei au 
învins în zece probe) cu 84—82 pun
cte. Acest concurs a constituit un 
bun prilej de verificare a stadiului de 
pregătire pe care-1 dețin în prezent 
unii dintre canotorii noștri fruntași. 
Totodată, el a oferit o nouă posibili
tate de strîngere a legăturilor de prie
tenie dintre sportivii celor două țări.

Ar fi fost bine, însă, dacă organi
zatorii ar fi acordat mai mare 
atenție popularizării întâlnirii. 
Iată rezultatele concursului : SGHIF

Noi recorduri motonautice
pe curind s-a desfășurat pe lacul 

Suagov un concurs motonautic pentru 
record pe kilometru lansat (categoria 
spori 350 B.U.). In cadrul acestui 
concurs M. Chifelea a realizat timpul 
de 46,22 sec. ceea ce înseamnă 77,88 
terț pe oră, nou record republican. 
Cei de al doilea clasat, Gh. Gristescu, 
a mers 47,325 sec. ceea ce reprezintă 
o medie orară de 76,07 km. Amîn- 
’dottă aceste performanțe întrec vechiul 
record realizat în 1958 de Gheorghe 
Spiță (timp: 47,5 sec., viteză: 75,78 
km pe oră).

In cadrul aceluiași concurs s-a sta
bilit primul record la fete. Concurind 
pe o ambarcațiune de același tip 
(sport 350 B.U.), Elvina Trofim

ia parcurs kilometrul lansat în 52,225 
kec. cu o medie de 68,72 km la oră.

In afara acestor tentative de record 
2-a desfășurat și un concurs de trei 
imanșe a 5 ture. Pe primele locuri s-au 
(clasat: M. Chifelea 1000 p., 2. GH. 
Bpiță 700 p., 3. A. Dandesai 394 p.,
H. M .Covaci 394 p.

Firu, Constantin Chiriac, Marin Stă- 
nescu, Gheorghe Dumitrescu, Dumi
tru Dimulescu (toți din București), 
Dragoș Bădescti (Tr. Severin), Ion 
Cetățeanu (Craiova), Petre Mihelfi 
(Oradea), Rișat Aii (Constanța), «Iu-* 
liu Kiss (Cluj), I. Boanrfă (Orașul 
Stalin) ș.a.
• Iată acum programul primei se

mifinale, care va avea loc mîine sea
ră : Cat. muscă: Puitî Nicolae—Ilie 
Toma, Ludovic Ambruș—Mircea Do- 
breseti Cat pană: Andrei Farcaș— 
Constantin Gheorghiu, Ion Bocianu— 
Emil Cișmaș. Cat. ușoară: Octav. 
Mărăcineanu—Fr. Pazmani, Constantin 
Dumitrescu—Constantin Gherasim. 
Cat. mijlocie ușoară - Mircea Balaș— 
Nicola© Stoenescu, Șerbu Neacșu — 
Gh. Buzatu. Cat. semi grea: Octa
vian Cioloca—Petre Zaharia, Ion Fe- 
retiț—Ghețu Velicu.

SIMPLU: 1. Al. Ferenczi (C.C.A.) 
7:57,2; 2. Kozak (Dukla) 8:01,9; 
SCHIF 2 VISLE: 1. Dukla (Rozak- 
Smiith) 8:05,0 j 2. C.O.A. (Bondar — 
diva) 8:20,5. SCHIF 2 RAME :
1. C.C.A. (Veres—Varga) 8:40,0;
2. Dukla (Slabihoudek — Pupala) 
8:55,0; 3. G.G.A. 9:02,0. SCHIF 2+1:
1. C.C.A. 8:50,4; 2. Dukla 9:14,0; 3. 
C.O.A. 9:26,0. SCHIF 4+1: 1. C.C.A. 
(Boicu, Meszaros, Veres, Varga J+ 
Ghiță) 7:05,0; 2. Dukla (Hofman, Hrez-

’’da, Svec, IndraV-ț-Komarec) 7:15,0.
SCHIF 8+1: 1. Dukla 6:37,9;
2. C.C.A. 6:47,4. Toate probele de ca
notaj academic s-au desfășurat pe dis^ 
tanța clasică de 2000 m. CAIAC SIM
PLU 500 m: 1. Crăciunescu (C.C.A.) 
2:15,2; 2. Spacek (D) 2:16,3; 3. Sta- 
văr (O.G.A.) 2:18,9. CAIAC 1 1000 
m: 1. Pleier (D) 4:28,3; 2. Kindi (D) 
4:29,5; 3. Stavăr (G.G.A.) 4:30,3.
CAIAC SIMPLU 10.000 m: 1. Rindl 
(D) 50:06,0; 2. G.G.A. 51:06,0; 3. 
O.G.A. 51:21,0. CAIAC 2 500 ms 1. 
C.C.A. (Stratulat—Niooarâ) 2:01/>; 
2. Dukla (Pleier—Sklenar) 2:02,5; 3. 
O.G.A. (Simionov—Antoniu) 2:07,5.

Programul concursului Pronosport 
nr. 29 din 19 iulie are „cap de afiș" 
partida din cadrul preliminariilor tur
neului olimpic dintre formațiile re
prezentative ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Romîne. Meciul 
suscită un mare interes în cele două 
țări, iar federațiile de specialitate îi 
acordă, așa cum este și firesc, atenția 
care i se cuvine. Federația de fotbal 
din U.R.S.S. a selecționat cei 20 de 
jucători, din rîndul cărora se va forma 
echipa. Toți aceștia sînt elemente ti
nere care s-au evidențiat în actualul 
campionat și dintre care cei mai cu- 
noscuți sînt Gogoberidze, Ermolaev, 
Ivakin. Kaloev, Liniaev, Metreveli, 
Socolov.

Dinamo Bacău va primi pe teren 
propriu replica formației SKVO Rostov 
este se bucură de o apreciere deosebită, 
datorită fotbalului valoros pe care îl 
practică. Lucrul acesta a fost confirmat 
de altfel și de faptul că 2 din compo- 
nenții liniei de atac a echipei au fost 
reținuți în lotul olimpie al U.R.S.S. 
Dintre ultimele rezultate ou-.

O PREOCUPARE DE SEAMA: 
CADRELE TINERE!

Asociația sportivă Spartac poate fi 
considerată una dintre cele mai mari 
asociații sportive bucureștene, dato
rită în primul rînd faptului' că în 
numeroasele sale secții pe ramură de 
sport, sute de tineri și tinere își ri
dică permanent măiestria sportivă, 
sub supravegherea unor antrenori ca
lificați. Printre secțiile cu o frumoasă 
și rodnică aotivitate se numără și 
cea de atletism.

Recent, cu prilejul unei vizite fă
cute la sediul asociației am avut o- 
cazia să discutăm cu tov. N. Avra- 
mescu, secretarul consiliului asociației, 
care ne-a vorbit despre activitatea 
secției de atletism și despre princi
patele ei preocupări.

Fără îndoială că, cea mai impor
tantă realizare a acestei secții o 
constituie permanenta preocupare 
pentru descoperirea și promovarea ele
mentelor tinere. Pentru aceasta, cu 
sprijinul consiliului asociației, încă 
de anul trecut au fost organizate cu 
regularitate o serie de concursuri 
deschise elevilor unor școli profesio
nale din cadrul ramurii de produc
ție unde este organizată asociația 
Spartac. Astfel, în lunile septembrie 
și octombrie au avut loc trei con
cursuri, la care au luat parte elevi 
și eleve de la școala profesională 
de autofrigoriști, școala de vînzători, 
școala de bucătari și de la școala 
medie tehnică de comerț „Nicolae Kre- 
țulescu". Aceste concursuri au scos la 
iveală o serie de tineri talentați, cum 
ar fi mărșăluitorii Mircea Moldovan 
și Tudor Anghel, aruncătorul de su
liță Ion Lucaci, aruncătorul de greu
tate. Anghel Tudor, Ionel Nicolae (tri- 
plusalt) și alții. Ei au fost imediat 
promovați în cadrul secției de atle
tism a asociației, încadrîndu-se în 
programul de activitate al celorlalți 
sportivi.

CAIAC 2 1000 tn: 1. Dukla (Sklenar
— Pleier) 3:59,3; 2. G.G.A. (Stratulat
— Nicoară) 4:01,3; 3. G.C.A. (Arti- 
mov—Conțolenco) 4:10,0; 4. Dukla 
4:15,0. CAIAC 2 10.000 m: 1. Dukla 
(Pleier—Sklenar) 43:44,0; 2. G.G.A. 
(Attimov — Conțolenco) 44:06,0 ; 3. 
G.G.A. 45:30,0. CAIAC 4 1000 m: 1. 
Dukla 3:31,0; 2. G.G.A. 3:34,0; 3. 
G.G.A. 3:39,0. CAIAC 4 10.000 m: 1. 
Dukla (Sklenar, Pleier, Kindl, Spa
cek) 38:45,6 ; 2. G.G.A. (Crăciunescu, 
Ivanov, Tănase, Simionoiv) 39:08,0;
3. G.G.A. 39:47,0. CAIAC 4 X500 m:
1. Dukla 8:47,2; 2. G.G.A. 8:48,8; 3. 
GG.A. 9:00,0. CANOE SIMPLU 1000 
mt 1. Serghei Filip (C.C.A.) 5:00,0;
2. N. Tarara (G.G.A.) 5:20,0; 3. Tre-
snak (O) 5:21,0. CANOE SIMPLU 
10.000 m: 1. Nichifor Tarara (C.C.A.) 
56:42,0; 2. Serghei Filip (G.G.A.) 
57:48,0; 3. Tresnak (D) 57:55,0.
CANOE 2 1.000 m: 1. C.C.A. (Iurco
— Tarara) 4:48,0; 2. G.G.A. (Guzmin
— Cozlov) 4:50,0; 3. Dukla (Belinger
— Krabec) 4:50,3. CANOE 2 10.000 
nit L C.C.A. (Cozlov — Cuzmin) 
52:34,3; 2. Dukla (Belinger—Krabec) 
52:45,0; 3. G.G.A. 53:48,0.

fâ-onosport
ținute de oaspeți, victoriile asupra 
formațiilor Torpedo Moscova, Sahtior 
Stalino, dovedesc o valoare pe care 
fără îndoială, fotbaliștii sovietici vor 
face eforturi să o exprime și la Ba
cău.

O echipă din categoria B a 
Uniunii Sovietice, SKVO Lwow, va 
susține la Baia Mare o partidă ami
cală cu G.S.M. din localitate. Meciul 
egal pe care l-a realizat duminică în 
compania Unirii Iași, după ce a con
dus, dovedește valoarea echipei oaspe, 
care a avut în meciul de duminică 
cei mai buni oameni în Susla, Visot- 
ski, Voroksin, Belino, Filiaev.

Meciurile 7—12 fac parte din Cupa 
de Vară a R.P.U., competiție deo
sebit de apreciată de iubitorii fotbalu
lui SÎ carc â pînă acum o Pronosport

Alături de ei, tinerii sportivi și-au 
putut desăvîrși măiestria în lunile de 
iarnă, la antrenamentele făcute în 
sala Florcasca și în sala șc. medii 
tehnice de comerț, iar o dată cu ve
nirea primăverii ei și-au continuat 
pregătirea sub supravegherea antre
norilor Ion Vintilă și Dumitru Pa- 
raschivescu.

Interesant de remarcat este faptul 
că pentru a dota cu echipament spor
tiv pe tinerii membri ai secției de 
atletism, consiliul asociației Spartac 
a avut frumoasa inițiativă de a re
genera o serie de materiale, cum ar 
fi pantofii cu cuie. Aplicînd această 
inițiativă, consiliul asociației Spartac 
a realizat o economie în valoare de 
aproape 2.500 Iei.

Cît privește viitorul, consiliul aso
ciației este hotărît să meargă pe a- 
celași drum, in cursul acestui sezon 
tinerii atlcți au fost înscriși la 
numeroase concursuri, în ca
drul cărora ei au obținut rezul
tate de valoare. Apoi, în toamnă, o 
dată cu reluarea activității școlare, 
secția de atletism, cu ajutorul con
siliului asociației, va organiza o 
nouă serie de concursuri al căror 
principal scop va fi acela de a de
pista noi elemente talentate.

Considerăm că felul în care aso
ciația sportivă Spartac s-a preocu
pat de problema ridicării de noi ca
dre în atletism trebuie să constituie 
un exemplu și pentru alte asociații 
sportive. Există în Capitală și în di
ferite centre ale țării numeroase a- 
sociații sportive la fel de mari și 
de puternice ca asociația Spartac, dar 
care nu fac nimic sau aproape nimic 
în acțiunea de creștere a elementelor 
tinere. Pentru ele exemplul asociației 
Spartac este cît se poate de grăitor !

UN CLUB CARE NU SE POATE 
MINORI CU PREA MULTE 

REALIZĂRI

Este vorba de clubul sportiv Ce 
tatea Bucur din Capitală. Dacă te 
interesezi care a fost preocuparea 
acestui club pentru dezvoltarea acti
vității atletice, nu vei putea afla de- 
cît cîtcva lucruri nesemnificative. In 
mod concret, clubul Cetatea Bucur 
are un centru pentru inițierea co
piilor, recrutați din cele două școli 
patronate de club: sc. medie 35 și sc. 
medie 5. De acest centru se ocupă 
antrenorul Florea Matei, iar rezul
tatele, fiind vorba de începători 
(15—16 ani), nu pot fi concludente. 
Este adevărat că tinerii remarcați în

0 competiție reușită: 
finala campionatului republican de lupte libe ,

Sîmbătă seară, cînd pe terenul 
Voința din Tg. Mureș fluierul arbi
trului a anunțat sfîrșitul ultimului 
meci din cadrul finalei campionatului 
republican de lupte libere, am încer
cat împreună cu cei peste 2000 spec
tatori regretul terminării unei reușite 
competiții sportive. Specialiștii pre- 
zenți la finale au apreciat ca pozi
tivă pregătirea tehnică și tactică ă 
concurenților. Demn de relevat este 
asaltul spre locurile fruntașe dat de 
tinerii luptători, care, chiar dacă nu au 
cucerit titluri de campioni, au reușit 
să se claseze foarte bine. Astfel, Aiecu 
Bălan (G.S.M. Baia Mare), Ștefan Is- 
fache (Steagul roșu Or. Stalin), Paul 
Cîrciumaru (Șc. sportivă de tineret

serie de surprize.
Partidele cele mai disputate vor fi, 

fără îndoială, cele dintre Szallitok — 
Szolnoki MAV și Salgotarjan K.S.E. — 
Kistext.

★

Și la concursul Pronosport nr. 29 
se vor acorda premii pentru variantele 
cu 9 rezultate (premiul IV), precum 
și pentru variantele cu „0“ rezultate. 
Acest sistem de premiere, care face ca 
orice variantă să aibă opt șanse (12, 
11, 10 și 9 rezultate și 4 premii la 
„0" rezultate) a fost primit cu deo
sebită căldură de participant și o do
vadă concretă este creșterea care s-a 
Înregistrat în privința numărului dc 
variante depuse la concursul nr. 28.

*

Tragerea Pronoexpres din ziua de 
miercuri 15 iulie, va avea loc Ia 
Brăila.

Rubrică redactată de L S. Lotc- 

cadrul acestui centru au participat 
la două sau trei concursuri. Insă— 
atît.

Și așteptînd ca acești tineri să a- 
jungă să realizeze rezultate de va
loare. conducerea clubului (secretar 
Vasile. Coteț) nu mai face aproape 
nimic pe linia dezvoltării atletismu
lui. Ne întrebăm, însă, pe bună dreptate, 
ce s-a întreprins pentru a răspîndi 
atletismul în rîndurile masei de 
membri ai U.C.F.S. din cadr.ul aso
ciațiilor aderente? Cum a înțeles con
ducerea clubului Cetatea Bucur să 
sprijine dezvoltarea atletismului, a- 
jutînd și îndrumînd asociațiile spor
tive respective? Pentru că la acest 
club au aderat o serie de asociații 
mari cum ar fi cele organizate pe 
lîngă Sfatul Popular al Capitalei, 
I.C.A.B., I.T.B., moara „Constantin 
David", fabrica de pîine „Steagul 
roșu" și altele, asociații care au 
peste 5.000 de membri ai U.C.F.S. 
și care ar putea să asigure o fru
moasă dezvoltare atletismului.

Din păcate însă în această direcție 
nu s-a făcut nimic. Este greșită ati
tudinea conducerii clubului care, or
ganized un centru de copii (de care, 
în treacăt fie spus, se ocupă destul 
de puțin) consideră că în felul a- 
cesta a rezolvat problema atletismu
lui. De ce oare conducerea clubu
lui nu se străduiește să înființeze o 
secție puternică de atletism? Posi
bilități sînt. Dacă la timpul potrivit 
clubul desfășura o susținută muncă 
de popularizare a atletismului în 
rîndurile masei de membri ai U.C.F.S. 
dacă colabora mai strîns în această 
privință cu asociațiile sportive care 
au aderat la club, atunci astăzi ar 
fi existat și o secție de atletism. Cît 
privește centrul de copii, el ar 
constituit o prețioasă pepinieră ; 
tru secție, elementele tinere și talen
tate avînd unde să-și desăvîrșească 
pregătirea. Dar așa, rezumîndu-și ac
tivitatea numai la acest centru de 
copii, lucrurile nu se prezintă pe mă
sura posibilităților unui club ca Ce
tatea Bucur.

Așteptăm deci ca paralel cu acti
vitatea centrului de copii, clubul Ce
tatea Bucur să desfășoare și o largă 
acțiune de atragere a tineretului spre 
practicarea atletismului, acțiune care 
să se încheie prin organizarea unei 
puternice secții de atletism. Spre 
exemplu, marile competiții de mase 
sînt un bun prilej de realizare a aces
tui obiectiv.

Timișoara) — o autentică speranță a 
categoriei sale —, Oliver Coroban 
(Constructorul Cluj), Gh. Marinescu 
(O.C.A.) pot fi dați ca exemplu pen
tru combativitatea și dîrzenia cu care 
s-au străduit să ocupe un loc cît mai 
bun în clasament. Apreciem efortul 
depus de antrenorii Vascu Popovici 
(București), Ion Mureșanu (Or. Stei 
lin), Zoltan Abrudan (Baia Mare). 
St. Gyorgy (Tg. Mureș), Dionisie 
fess (Cluj), care au reușit să ridice 
o serie de tinere elemente cu mari 
perspective în sportul luptelor libere.

Notăm, pe lîngă numeroasele aspecte 
pozitive de ia aceste finale și unele 
lipsuri care necesită o rezolvare ur
gentă. Unii concurenți ca Mihai Scîn- 
teie și Stelian Simionescu (Cetatea 
Bucur), ion Torok (Constructorul 
Oiuj) ele. preferă o luptă pasivă „re- 
fugiindu-se“ la parter, unde apărarea 
este mai ușoară. Antrenorii lor în 
loc să ia poziție împotriva acestor 
luptători pasivi, îi încurajează de la 
margine. Dacă arbitrajul a fost în 
general satisfăcător, au fost însă și 
unele excepții. Un astfel de exemplu 
negativ l-a constituit arbitrajul din 
meciul Ion Cheffer — Gh. Marinescu 
unde primul, deși a fost pasiv tot 
timpul, nu a primit avertisment, din 
cauza neatenției arbitrului. Faptul e 
cu atît mai grav, cu cît a dus Ia vi
cierea rezultatului. Respectiv, Gh. Ma
rinescu a fost privat de titlul de 
campion. Au mai fost cazuri asemă
nătoare, dar fără să influențeze di
rect clasamentul. Faptul că arbitrii nu 
sancționează lupta pasivă duce la des
fășurarea unor meefuri în care ,jui se 
întîmplă nimic" pentru că unu! sau 
ambii concurenți sînt mulțumiți de 
rezultatul dc egalitate. Problema com
baterii pasivității luptătorilor trebuie 
să constituie pentru federație o pre
ocupare serioasă în viitor. Nu putem 
încheia aceste rînduri fără să amintim 
că Tg. Mureș a fost — ca d» obicei 
— o excelentă gazdă

OTTO BENKO



„Criteriul european" de tenis de masă a! ju^irifor Echipa de atletism a U> R. £ S.
• U.R.S.S. participă pentru

La 48 de ore înaintea deschiderii 
„Criteriului european" de tenis de 
masă al juniorilor, pregătirile tuturor 
participanților sînt încheiate iarcon- 
curenții străini și-au anunțat sosirea 
pentru azi și iniine (austriecii au și 
sosit aseară). Fără îndoială că majo
ritatea comentariilor, a discuțiilor 
care se poartă în jurul acestei impor
tante competiții se tac în legătură 
cu șansele jucătorilor, cu valoarea 
celor care timp de patru zile vor re
ține atenția amatorilor acestui sport.

in întrecerea formațiilor masculine, 
în prima jumătate a tabloului se gă
sesc reprezentativele R. P. Romîne, 
Greciei, Turciei, R.F. Germane și R.P. 
Polone. Dacă pentru calificarea în 
semifinale, echipa noastră va avea un 
adversar mai ușor (învingătoarea în- 
tîlnirii Grecia—Turcia), un meci in
teresant și echilibrat se anunță cel 
care va opune în primul tur pe ju
cătorii din R.F.G. celor polonezi. In 
ori ce caz, reprezentanții R.P. Romîne 
vor avea o sarcină destul de dificilă 
în semifinale, indiferent că adversarii 
noștri vor fi din R.F.G., sau cei din 
R.P. Polonă. In cealaltă parte a ta
bloului, șanse de a ajunge în finală 
au în primul rînd jucătorii maghiari 
si austrieci, dar și reprezentanții 
R.D. Germane pot produce unele sur
prize.

!n proba echipelor feminine, este 
posibil să asistăm la întîlnirile semi
finale disputate între: R.P. Romîriă 
și R.F.G.,' R.P. Ungară și R.D. Ger
mană.

Mai interesantă ni se pare însă tre
cerea în revistă a forțelor concuren- 
ților întîlnirilor individuale, la s'm- 
plnri și dubluri. Mai aies la probele

Concursul de canotaj academic de le Lucerna
LUCERNA, 12 (prin telefon). Re

gata Lucerna — la care au partici
pat și citeva echipaje romînești ■—■ 
s-a desfășurat sîmbătă și duminică 
pe un timp nefavorabil. Pe lacul Rot- 
see s-au întrecut schifiști din Elveția, 
R.F.G., R.D. Germană, Italia, Olanda, 
Belgia, Franța, R.F. Romină, Anglia, 
Australia, R. P. Polonă și Austria.

Proba de 4+1 s-a disputat în doua 
finale. Sîmbătă clasamentul a fost 
următorul: 1. RFG 6:50,8; 2. Olan
da 6:52,5; 3. Elveția 6:55.7 ... 6.
R.P.R. 7:00,7, iar duminică: 1. R.F.G. 
6:45,7; 2. Olanda 6:48,9; 3. Elveția 
6:51,6; 4. R.P.R. 6:52,2. La 2 f. c. 
(noi nu am participat) s-au înregis
trat următoarele rezultate: I. R.F.G. 
7:10,8; 2. Austria 7:13,4; 3. Elveția 
7:23,9.

In proba de 2+1 (direct finală) 
disputată duminică, sebifiștii noștri au

icl’știi pot—și trebuie— i 
să depășească cu mult | 

normele preolimpice
(Urmare din pag. l-a)

Aceste performanțe trebuie să ghi
deze pregătirea cicliștilor noșțri și 
nu cele realizate cu ani în urmă. 
Pregătiri asemănătoare cu cele ce se 
desfășoară la noi se fac în majori
tatea țărilor care vor concura la 
J.O. și sînt de așteptat deci rezul
tate cu mult mai bune decît cele 
pe care le-am arătat în acest mate
rial. In U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, Franța, Italia, Anglia, 
Elveția, R.P. Polonă etc., cicliștii a- 
tacă în diferite întreceri vechile re
corduri și vom asista în curînd la o 
avalanșă de performanțe de calitate 
care vor depăși net pe cele existente. 
In preajma marilor întreceri, perfor
manțele evoluează uimitor și ciclis
mul nu face excepție din acest punct 
de vedere.

Am remarcat aceste lucruri pentru 
ca cicliștii noștri să nu se culce pe 
laurii unor performanțe și să în
cerce doar ușoara corectare a re
zultatelor de azi. Talentul alergători
lor noștri, conștiinciozitatea lor și 
cunoștințele antrenorilor trebuie ca
nalizate pentru realizarea și depăși
rea cu mult a normelor preolimpice. 
Este necesar de asemenea ca între
cerile să se desfășoare în ' condițiile 
de la J.O. Acolo se va concura di
mineața după-amiaza și seara. Dar 
ținînd seama că majoritatea dispute
lor dificile (de calificare pentru fi
nale) vor avea loc după-amiază este 
bine ca organizatorii să programeze 
la aceste ore (și nu seara cînd „nu 
se mai mișcă nici o frunză") întrece
rile, pentru a-i obișnui pe cicliști 
cu aceste condiții de concurs. O altă 
necesitate obiectivă este aceea a pro
gramării cu regularitate a întrece
rilor de pistă în care să se poată 
constata stadiul pregătirilor.

• Scurtă trecere în revistă a echipe ier și jucătorilorprima oară
de simplu băieți și fete, lupta se a- 
nunță pasionanta, pentru locurile 
fruntașe confruntîndu-se numeroase e- 
lemente dotate și cu frumoase perspec
tive. Și nu trebuie uitat faptul ca la 
aceste întreceri iau parte și două va
loroase .„palete" sovietice: junioara 
Ramanaskaite și juniorul Averin. De 
altfel, U.R.S.S. participă pentru pri
ma oară la această competiție. Ra
manaskaite a avut o comportare foar
te bună încă de acum un an și jumă
tate, cînd a concurat la s,europenele" 
de seniori de la Budapesta. In conti
nuu progres, Ramanaskaite s-a clasat 
apoi la ultima ediție a campionatelor 
internaționale ale S-candinaviei (tot 
la senioare) în semifinale, obținînd 
aprecieri elogioase din partea specia
liștilor prezenți atunci la Stockholm. 
Dacă pe parcursul întrecerii nu se va 
produce vreo surpriză, este probabil 
ca finala să pună față în față pe Ra
manaskaite și Mariana Barasch. Ju- 
cătoarea noastră se află în formă bună 
și sperăm ca ea să corespundă aștep
tărilor, furnizînd un joc de calitate și 
obținînd astfel rezultate pe măsura 
posibilităților ei. Firește că aceasta 
depinde și de puterea ei de luptă, de 
concentrarea din timpul jocului.

Alături de cele două principale pre
tendente la titlu, nu trebuie trecute 
cu vederea nici posibilitățile unor ju
cătoare ca maghiarele Frisenhahn, 
Halmoș, austriecele Wanek și Flaus- 
leitner ca și cunoștința noastră mai 
veche, Bannach din R.D.G. Un cuvînt 
de spus va avea și o altă reprezen
tantă a noastră, Elena Rădttică, o ju
cătoare tenace care nu precupețește 
nici un efort în lupta pentru o com
portare cît mai bună. Nu avem încă 
date suficiente pentru a ne da seama

avut o comportare bună obținînd un 
valoros loc 2. Clasament: 1. R.F.G. 
7:34,3; 2. R.P.R. 7:36,7; 3. R.D.G. 
7:44,9. In proba de 4 f. c. echipajul 
nostru nu s-a calificat pentru finală.

Alte rezultate :
Dublu vîsle: 1. Olanda 6:46,9; 2. 

Anglia 6:51,4; 3. Franța 6:56,6. Sim
pla : 1. Mc. Kenzie (Australia)
8:00,2; 2. Redele (Olanda) 8:01,3;
3. Kocerka (RPP) 8:07,5. Două fi
nale au fost si la 8+1 ; sîmbătă : 
1. RFG 6:00,3; 2. RDG 6:02,0; 3. 
Italia 6:02,1 ; duminică: 1. RFG
6:08,9; 2. Italia 6:09,8; 3. RDG
6:20,1.

Călăreții romîni au obfinui succese de prestigiu 
la concursurile infernafionale de ia Leipzig și Aachen

De curînd s-au întors în țară lo
turile noastre reprezentative de că
lărie la obstacole și dresaj, care au 
luat parte la concursurile hipice in
ternaționale de la Leipzig și Aachen. 
In legătură cu comportarea călăreți
lor romîni la aceste concursuri ne-am 
adresat tovarășului Constantin Toa- 
der, secretar general al Federației 
romîne de călărie și pentatlon mo
dern și conducătorul delegației noa
stre.

—- Cum apreciați evoluția că
lăreților noștri în cele două con
cursuri ?

— In acest an, concursurile interna
ționale de la Leipzig și Aachen au 
fost mai grele ca orieînd. Era și de 
așteptat dacă ținem seama că peste 
tot aceste concursuri constituie ade
vărate examene înaintea Jocurilor 
Olimpice ce vor avea loc în anul vii
tor la Roima. Același obiectiv l-am 
urmărit desigur și noi. Încă după 
concursul de la Leipzig am consta
tat cu bucurie că sportivii noștri au 

Secretarul general al federației de călărie din R. D. Germană felicită pe 
călăreții romîni Vasile Pinciu și Oscar Recer. cîștigătorii probei de ștafetă 

în concursul internațional de la Leipzig

de nivelul atins de tinerele sportive 
din R.F.G. și R.P. Bulgaria.

Deosebit de atractivă va ii și con
fruntarea din proba de simplu băieți. 
Principali competitori sînt Negulescu, 
Rethi (R. P. Romînă), Averin 
(U.R.S.S.), maghiarii lancso, Rozsas 
și Biro, polonezii Scigay și Ganszczyk, 
apoi Mdslein (R.D.G.), Rutz (R.F.G.) 
etc. Țara noastră va niai^avea însă 
reprezentanți de valoare și în Nico- 
lae Angelescu și Mihai Motancea, 
două elemente foarte talentate, ale 
căror performanțe din ultimul timp 
le dă dreptul la o clasare cît mai 
bună. Primul utilizează o paletă 
„sendvici", iar cel de al doilea una 
cu soft și pînă acum ei au dovedit că 
se acomodează destul de bine cu a- 
cest gen de palete. Sigur este faptul 
că întrecerea „speranțelor" prezente 
la Constanța va oferi un spectacol 
de calitate, această afirmație fiind 
îndreptățită de valoarea și stilul de 
joc al majorității participanților.

Din cele trei probe de dublu, se 
pare că la cea feminină, perechea 
Mariana Barasch—Ramanskaite are 
cele mai mari șanse la ocuparea pri
mului loc, pentru că, așa cum am 
arătat mai sus, sînt cele mai bune 
jucătoare ale competiției. La dublu 
băieți, principalele cupluri sînt Negu
lescu—Rethi, Rozsas—Biro, Angeles- 
cti—Motancea și lancso—Fahazi, în 
timp ce la dublu mixt lupta este des
chisă. Totuși pot emite pretenții Ba
rasch—Negulescu, Ramanaskaite—A- 
verin, Frisenhahn—lancso, Wanek — 
Doopelreiter, Ehebrecht—Ness.

Această sumară trecere în revistă a 
concurenților „Criteriului european" 
am făcut-o în funcție de valoarea deja 
cunoscută a unora dintre jucători și 
jucătoare, de datele culese din ziarele 
și revistele de specialitate din țară 
și străinătate, de unele amănunte cu
prinse în palmaresele diferiților par- 
ticipanți la Constanța. Dar, ca în 
orice întrecere sportivă și mai ales 
la una unde concurenții sînt tineri, 
intervin atîtea elemente care not in
fluența comportarea : emoția, necu
noașterea adversarului, graba de. a 
acționa, lipsa de experiență, publicul. 
Să sperăm ca toate aceste „cauze o- 
biective" pentru o competiție de tine
ret vor fi în cele dm urmă depă'ite 
de jucători. Și dorim ca acest exa
men al începutului maturității în ac
tivitatea competițională internațională 
la tenis de masă să fie trecut cu no
tele cele mai bune de sportivii ro
mîni.

Ct. C.

Convorbire cu tov. C. Toad r, 
conducătorul delegației sportivilor romîni

îndeplinit și chiar depășit, prin re
zultatele ce le-au obținut, normele 
stabilite in planul de pregătire pen
tru Olimpiadă. Baremul nostru în a- 
cest plan a fost proba pe echip: 
desfășurată după sistemul „Cupei 
Națiunilor". Și rezultatele înregis
trate de călăreții romini atît la Leip
zig (locul II pe echipe și Gh. Langa 
locul II la individual) cît și la Aa
chen unde au participat cele mai 
bune echipe din lume (locui IV pe 
echipe și V. Bărbuceanu locul III la 
individual) sînt edificatoare.

— In ce alte probe de obsta
cole s-au mai evidențiat călăreții 
romîni ?

— Reprezentanții noștri au lăsat 
la Leipzig și Aachen o frumoasă im
presie în probele de ștafetă. Primul 
loc ocupat de echipa noastră formați:

a p&ecat in S. U. A.
Deși piuă ia meciul de at.elisin 

U.R.S.S. — S.U.A. luai sînt 5 zile, 
de aproape două săptămîni biletele 
pentru stadionul „Franklin-Field" din 
Philadelphia se mai găsesc dear cu... 
suprapjeț. Imens este interesul pentru 
această înlîmire. Nici nu-i de mirare, 
deoarece ea opune cele rnai puternice 
reprezentative atletice 31e lumii, aduce 
pe pistă, in sectoarele, de aruncări și 
dc sărituri, numeroși recordmani mon
diali, campioni olimpici, europeni și 
ai Jocurilor Panamericane.

Primul meci dintre ce'e două repre
zentative a avut loc anif trecut în zi
lele de 27 și 28 iulie pe stadionul 
„V. 1. Lenin" din Moscova. In pro
gram au figurat 32 probe olimpice

Nina Ponomareva, exce..n.c 
aruncătoare sovietică de disc

(10 feminine și 22 masculine). Pre
cum se știe, la capătul unei lupte 
îndîrjite, echipa U.R.S.S. a ob 
ținut victoria cu scorul de 172—170. 
Mccitt de la Philadelphia se va des
fășura după același program ca și cel 
de La Moscova.

La 12 iulie echipa atlețiîor sovietici 
a părăsit Moscova, plecînd în S.U.A. 
Conducătorul delegației sportive sovie
tice, P. Postnikov, a declarat urmă
toarele unui corespondent de presă: 

din Vasile Pinciu pe Sucitu și Os
car Recer pe Covrig la concursul in
ternațional de la Leipzig a confir
mat de altfel că la această pr.ibă 
călăreții romîni se numără printre 
cei mai buni din lume, in celelalte 
probe de obstacole, Pinciu, Langa și 
Bărbuceanu au fost oamenii noștri 
de bază, ei reușind să se claseze de 
multe ori printre primii tO călăreți. 
Și aceasta însemna foarte mult in 
concursul de la Aachen unde, într-o 
probă luau parte cite 170 călăreți cu 
aproape 300 cai.

— Care este după părerea 
dumneavoastră performanța cea 
mai bună realizată de călăreții 
romini în cele două concursuri 
internaționale ?

— Fără îndoială aceea din „Cupa 
Națiunilor" la Aachen. Locul IV o- 
cupat de reprezentativa țării noastre 
(Pinciu pe Mindir, Langa pe Rubin, 
Bărbuceanu pe Robot și Recer pe 
Prundiș), înaintea unor formații aft 
de puternice ca cele ale Suediei, 
Franței, Belgiei, Ungariei, Poloniei, 
Danemarcei și Olandei, constituie un 
frumos; succes, care a ridicat presti
giul echitației noastre. Aceasta, cu 
atît mai mult cu cît călăreții romîni 
au condus o bună parte din timp în 
clasamentul probei, dind de furcă 
călăreților italieni (cîstigătorii Cupei) 
și gazdelor, pretendent! siguri la 
titlu.

Cum apreciați rezultatele 
obținute la probele de dresaj?

— Cei care l-au urmărit deseori la 
„lucru" în țară pe Nicolae Alîhalcea 
pot fi mulțumiți. Reprezentantul tjos- 
tru s-a dovedit, atît la Leipzig cît și 
la Aachen, într-un evident progres, 
reușind să se claseze cu calul Cor
vin pe locuri bune in diferite probe, 
înaintea unor călăreți valoroși.

„La invitația l ederației de atletism 
a S U.A., echipa noastră reprezenta
tivă pleacă in Statele Unite, răspun- 
zind astfel la vizita atlețiîor ameri-> 
câni de anul trecut.

Judecind după relatările presei, ecfu 
pa americană s-a pregătit cu mare 
atenție pentru acest meci. Rezultatele 
obținute de alleții din S.U.A. in dife
rite concursuri anunță o întrecere 
sportivă deosebii de disputată. Pre
gătiri minuțioase au făcut șt sportivii 
noștri. In momentul de față a fost 
stabilită echipa reprezentativă a 
U.R.S.S. In componența ei. alături de 
atleți experimentați, campioni ai 
U.R.S.S., ai - Europei și ai Jocurilor 
Olimpice au intrat o serie de tineri 
sportivi.

Nu încape îndoială că meciul atletic 
'.R.S.S. — S.U.A. de la Philadelphia 
se va desfășura la un înalt nivel spor* 
tiv și, ca și acela de la Moscova, 
va contribui la creșterea măiestriei at* 
lefilor celor două țări și la întărirea 
prieteniei sportive".

Ziarul „Souetski sport" publică lo
tul de atletism al U.R.S.S. care a tă
cut deplasarea în S.U.A. Iată-1:

FEMEI: Galina Bîstrova, Galina 
Grinvald, Galina Dojea, Lidia Jda- 
nova, Biruie Kalende (Zalagaitile), 
Vera Krepkina; Elena Kuznețova, Va
lentina Maslovskaia, Nina Ponoma
reva, Galina Popova, Taisia Cencik,; 
Valentina Saprunova, Tamara Press,- 
A. Sastitko, Lidia Sevțova, Liubov 
Ianvareva.

BARBAȚI: V. Arhipciuk, A. Artt- 
niuk, L. Barteniev, N. Berezuțki, P. 
Bolotnikov. V. Bulatov, K. Bulhanțev, 
A. Vedeakov, S. ygkurov; O. Gri- 
galka, V. Golubnici* A. Deseatcikov, 
E. Evdokimov, A. Ignatiev, I. Kașka- 
rov, A. Klenin, A. Krivoșeev, M. Kri-’ 
vonosov, I. Konovalov, VI. Kuznețov, 
Vas. Kuznețov, P. Kiselev, V. Lipsms, 
1. Lituev. V. Leahov, A. Mihailov. E. 
Mamotkov, F. Mo'cianov, V. Melgu- 
nov, V. Ovsepian, V. Petrov, S. Pono
marev, I. Petrenko, H. Piarnakivi, S. 
Rjîșcin, V. Rudcnkov, E. Sokolov, U. 
Spirin, I. Ter-Oyanesian, V. Ușakov, 
O. Fedoseev, K. Tîgankov, V. Tîbu- 
lenko, R. Savlakadze

Printre antrenorii care însoțesc echi
pa se află V Vol!:„v, V. Deacikov, 
S. Kuznețov, G. Korobkov, V. Sa- 
dovski, L. Homenkov

— Care au fost cei mai buni 
cai prezentați de călăreții romin: 
în cele două concursuri ?

— Așa cum arstă și rezultatele, 
Suciiu, Mindir, Rubin, Robot și chiar 
Prundiș care, trebuie să ținem sea
ma că a luat parte pentru prima 
oară la probe grele în concursuri in
ternaționale.

— Ce lipsuri în pregătirea că
lăreților și cailor noștri au scos 

la iveală cele două concursuri ?
— Prima este aceeași manifestată 

și în concursurile internaționale pre
cedente: insuficienta pregătire m ra
ia și de voință. Dacă în multe ca
zuri călăreții noștri s-au remarcat 
prin alegerea ingenioasă a parcursu
rilor (Pinciu) și prin omogenitate 
(probele de ștafetă și „Cupa Nai.mii
lor"). în ceea ce privește stăpînirea 
de sine, ei au rămas încă tributari. 
Un exemplu : deși trecuseră puține zile 
de la turneul întreprins la Nisa, Roma 
și Napoli unde au luat parte la în
treceri „tari", în primele zile ale 
concursurilor de la Leipzig și Aachen 
călăreții romîni s-au prezentat ca și 
cum ar îi fost la prima lor confrun
tare internațională. Emoțiile exage
rate și uneori complet nejustificate de 
care se lasă încercați în primele zile 
de concurs. îi împied’că desigur să 
obțină rezultate Ia valoarea posibili
tăților lor chiar și în concursurile 
mai puțin pretențioase, lată o pro
blemă importantă pe care trebuw_s-o 
rezolve antrenorii noștri de călărie 
și călăreții înșiși, cunoscînd că un 
concurs nu se poate domina numai 
cu un „finiș" puternic, așa cum s-au 
obișnuit sportivii noștri. De aseme
nea, în pregătirea lor viitoare călă
reții romîni vor trebui să insiste mai 
mult asupra lucrului calului (gim- 
nasticare, dresaj, viteză precizie) a 
dobîndirii calmului pe parcurs și 
pregătirii lor fizice. Apropiatul con
curs internațional de la București le 
va solicita din plin toate acestea.

O.G.



*1 început meciul feminin 
de șah Rominia-Polonia

Ieri a început în aula Institutului 
de Petrol și Gaze din Capitală _ me
ciul de șah dintre echipele feminine 
ale Romîniei și Poloniei. Sorții au o- 
ferit jucătoarelor oaspe culoarea albă. 
După cele cinci partide încheiate, sco
rul este favorabil romîncelor cu 
2%'—l‘/2, patru partide fiind întrerup
te. Victorii frumoase au repurtat din 
echipa noastră Elena Sigalas și Eli- 
sabeta Polihroniade. Maria Pogore- 
vici a pierdut la Holuj, iar Alexandra 
Nicolau a remizat cu Jurcinska. Ele
onora Gogîlea, aflată la un moment 

’dat sub amenințarea unui mat impa- 
rabil, s-a salvat într-un final — e 
'drept mai slab — deoarece adversara 
sa nu văzuse mutarea cea mai puter
nică. Perevosnic a jucat foarte bine 
cu Spakowska dar... numai pînă la 
mutarea 25, cînd a acceptat un schimb 
inoportun de figuri și acum nu va 
putea obține probabil nimic mai mult 
decît remiza. In poziții aproximativ 
egale s-au întrerupt partidele Litma- 
nowicz—Teodorescu și Litwînska— 
Iliescu.

Astăzi de la ora 17 se joacă run
da a Il-a.

V. CH.

Astăzi, la Budapesta r

Campionatele internaționale 
de tenis ale R. P. Ungare
BUDAPESTA 13 (prin telefon). Ieri 

au continuat întrecerile din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis 
ale R.P. Ungare, lată cîteva rezultate 
înregistrate: simplu bărbați: Gh. Vi- 
jtiru—Birkasz (R.P.U.) 3—6, 7—5,

3 ! dublu bărbați: Gh. Viziru—Bar- 
’dan=Berczes—Szijjarto (R.P.U.) 6—0, 
6—1.

Jnceu campionatele
BUDAPESTA 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). — Sala 
Sporturilor din capitala R. P. Ungare 
va găzdui, începînd de astăzi cea de 
a 24-a ecRție a campionatelor mondia
le de scrimă, care reunește concurenți 
din 20 de țări, printre care U.R.S.S., 
Italia, Franța, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, Anglia, Olanda, Germania 
(echipă unită), Danemarca, Austria, 
S.U.A., R. Cehoslovacă, R. P. Ungară 
etc.

Interesul pentru aceste campionate 
este considerabil, biletele fiind vîndute 
în întregime încă de săptămîna tre
cută. In vederea întrecerilor din ca
drul acestei ediții echipele participante 
s-au pregătit cu multă minuțiozitate 
și ele vor alinia, în general, formațiile 
cele mai bune. Specialiștii acordă 
prima șansă reprezentanților U.R.S.S., 
care participă cu loturi complete la 
toate cele patru arme. Șanse mari de 
a concura la primele locuri sînt în
trevăzute și formațiilor R. P. Ungare, 
Italiei și Franței. Una dintre con
curentele maghiare, floretista Niari 
Kovacs, a dat un pronostic în ce pri
vește primele clasate în proba de flo
retă fete. Și aici pretendentă nr. 1 a- 
pare formația U.R.S.S., urmată de a- 
calea ale Italiei, R.P. Ungare și R.P. 
Romîne.

Pentru a exprima și mai fidel va
loarea la care se va ridica actuala 
ediție a campionatelor mondiale de 
scrimă socotim interesant să amintim 
citeva nume din rîndul participanților. 
Astfel, din echipa U.R.S.S. fac parte 
— printre alții — cunoscuții trăgători 
Midler, Sveșnikov, Tischler (campionul 
din anul trecut), Zabelina, Efimova, 
Prudțkova. In echipa de floretă băieți 
a Franței se află și cunoscutul sportiv 
Cristian D’Oriola care, în cadrul cam
pionatelor, va fi folosit numai în pro
ba pe echipe. Francezii sînt hotărîți 
să-și păstreze titlul de campioni și de 
aceea principala tor atenție se îndreap
tă către întrecerea pe echipe. Din lo
tul sportivilor italieni se impun Ber-

mondiale de scrimă
gamini, Mangiarotti, Saccaro, precum 
și floretistele Colombetti și Sangui- 
netti. Polonezii vor conta foarte mult 
pe rutinații Parulski, Woicekowski și 
Piatko, în timp ce maghiarii vor căuta 
să joace un rol principal prin Kamuti, 
Gyuricza, Fiilop, Rejto și Domblki.

Intîlnirile pe echipe sînt eliminatorii. 
In finală se vor califica 8 echipe, prin 
eliminare directă. Astăzi — o dată cu 
festivitatea de deschidere — va avea 
loc prima probă, cea de floretă băieți 
(individual). Paralel cu campionatele 
va avea loc și Congresul Federației 
internaționale de scrimă, începînd de 
joi, pe insula Margareta.

Cîteva cuvinte și despre reprezen
tanții noștri. In general ei sînt opti
miști și au o bună pregătire. Sarcina 
cea mai grea o au floretistele, care 
trebuie să confirme la acest concurs 
valoarea ascendentă marcată în ulti
ma vreme.

ELENA MATEESCU

Să înceteze înscenarea judiciară 
împotriva lui Manolis Glezos !

în acesteLa Atena se judecă, 
zile, unul dintre cele mai odioase 
procese înscenate pentru sugru
marea libertății. Pe banca acuzării 
se află Manolis Glezos, eroul na
țional al Greciei, acela care în 
timpul ocupației hitleriste, smul- 
gînd steagul fascist de pe Acropole, 
și-a cîștigat o glorie legendară.

Opinia publică mondială, indig
nată de această mascaradă judicia
ră, se întreabă : cum poate fi acu
zat un erou al luptei antifasciste 
care nu are altă „vină", decît 
strădania sa consecventă pentru 
triumful ideilor democratice, liber
tății și păcii — idei pentru care 
luptă toți oamenii cinstiți de pre
tutindeni?

In realitate, intentînd acest pro 
ces, organizatorii lui nu urmăresc 
alt scop decit acela de a intimida

și înnăbuși 
iubitoare de

Nu există 
care să nu ceară încetarea acestei 
revoltătoare înscenări judiciare. In 
sala tribunalului militar din Atena, 
glasul opiniei publice a pătruns șl 
se aude cu toată tăria lui.

împreună cu milioanele de oa
meni care sprijină năzuințele fier
binți de pace ale poporului grec și 
tradițiile sale democratice, cer să se 
pună 
trlva 
redea

forțele democratice și 
pace din Grecia.
om de bună credință

capăt complotului urzit împo- 
lui Manolis Glezos, să i se 
libertatea !

MIHAI NICULESCU 
director în Radiodifuziunea 
și Televiziunea Romînă, 
vicepreședinte al Federației 

Romîne de Rugbi

I

Sportivi care au îndeplinit norma

După recentele evoluții 
ale sportivilor romîni

Ciclistul ION IONIȚA (Voința Buc.) 
maestru al spoTtului

1.000 m cu start de pe loc: 1:12,8 
(norma: 1:130)

Atleta IOLANDA BALAȘ (C.C.A.) 
maestră emerită a sportului 

Săritura in 'înălțime: 1,81 m.
(norma : 1,65 m).

Atletul VICTOR C1NCA 
(Știința București)

Decatlon : 6.464 n <norma : 6.400

AU LASAT 
MOSCOVA
în echipa 

ziarul „So- 
1959 publică 
turneul in-

Răsfoind presa sportivă sovietică
PENTATLONIȘTII ROMINI 
O BUNA IMPRESIE LA

„D. Țintea — candidat 
olimpică", sub acest titlu 
vetski sport" din 2 iulie 
cronica sa cu privire la
ternațional de pentatlon modern des
fășurat la începutul acestei luni în 
capitala Uniunii Sovietice. In acea
stă cronică se fac aprecieri elogioase 
la adresa sportivilor romîni.

„Romînii — deși tineri, scrie zia
rul, sînt sportivi cu experiență. Pen
tatlonul modern se bucură în țara lor 
de o mare popularitate. Ca și în 
U.R.S.S. există la ei norme pentru 
includerea în echipa olimpică. Pre- 
tendenți sînt mulți. Principalul e însă 
considerat Dumitru Țintea. Cînd îl 
întrebi pe Țintea care dintre cele cinci 
probe ii place mai mult, el răspunde 
în glumă: „Pentatlonul". Intr-adevăr, 
sportivul romîn nu are puncte slabe. 
Un amănunt interesant: ~ 
fiul unui muncitor de la 
vea o frică teribilă de... 
1954, Țintea a început 
pentatlonul și dragostea 
a învins teama. Acum, 
linul din punctele lui 
altele, însă. Țintea se simte foarte si
gur și pe planșa de scrimă...*

De asemenea cronicarul remarcă:
„Romînii au fost totdeauna foarte 

puternici la pistol viteză. Rezultate
le de la antrenament ale lui Țintea 
și lonescu sînt foarte valoroase — 
195—198 p. ...*

Ziarul subliniază că în cursul tur
neului, sportivii romîni au cucerit sim
patia și dragostea unanimă a spec
tatorilor moscoviți. Aceasta datorită 
atît înaltei lor măiestrii, cît și 
portarii sportive * exemplare da 

dat dovadă.

Dumitru, 
hipodrom^ a- 
cai. In anul 
să practice 
pentru sport 
călăria este 

forte. Printre

com1
care

la 
în-

IN CENTRUL ATENȚIEI : 
IOLANDA BALAȘ

Prezența recordmanei mondiale 
concursul atletic de la Moscova, 
chinat memoriei fraților Znamenski, a
constituit un eveniment pentru iubi
torii de sport din capitala U.R.S.S. 
Tînăra sportivă a fost în centrul a 
itenției tuturor. Ziarul „Sovetski sport" 
consacră un ipațiu larg desfășurării 
probei de săritură în înălțime, ară- 
tînd că performanța de 1,80 m repre
zintă recordul stadionului din Lujniki.

„lolanda Balaș, recordmana lumii 
și a Europei — Scrig ziarul, a fost

• • ■ A)

singura care a 
țațele romîncei 
constanță. La cea mai mare majori 
tate a concursurilor din ultima vre 
me ea a trecut cu regularitate acea
stă înălțime. Interesant că lolanda 
nu sare prin rostogolire, stilul — 
teoretic cel puțin — cel mai rațional, 
ci folosește „foarfecă". Dar, minuna
tele sale calități fizice și o tehnică 
bine șlefuită îi permit asemenea per
formanțe*.

In numărul său din 7 iulie „So- 
vetski sport" publica la loc de cinste 
o mare 
însoțită 
mondiale

trecut 1,80 m. Rezul- 
sînt de o uimitoare

prezentare a Iolandei Balaș 
de fotografia recordmanei

IN DOI ANI...

se intitulează articolul din 
„Sovetski sport" prin care este

Astfel 
ziarul 
aniversată împlinirea a doi ani de la 
aparița Hotărîrii Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri al R.P. Romî
ne cu privire la reorganizarea miș
cării de cultură fizică și sport.

Ziarul subliniază marile succese re
purtate în acest răstimp pe drumul 
dezvoltării sportului de masă, ară- 
tfiîct că, în momentul de față, Uni
unea de Cultură Fizică și Sport nu
mără peste 2.100.000 membri. Sînt 
trecute în revistă succesele obținute 
în domeniul dezvoltării bazei mate
riale, a răs-pîndirii gimnasticii de 
producție, a creșterii numărului spor
tivilor și asociațiilor sportive Ia sate.

CLUJ 1,3 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Concursul internațio
nal de pentatlon al R. P. Romîne a 
continuat luni prin disputarea probei 
de scrimă. întrecerile au avut loc în 
sala Armatei și au durat 9 ore, ceea 
ce a constituit un dificil examen pen
tru concurenți. 1 
panți a trebuit 
de asalturi 
care asalt 
mele locuri 
la această 
zur (R.P.P.) 27 victorii 
2. F. Nemeth (R.P.U.) 26 v.
p.; 3. W. Roman (R.P.R. I) 25 v. —
837.5 p.; 4. 1. Mona (R.P.U.) 24 v. 
(25) — 805 p.; 5. Spath (Austria) 
24 v. (27) — 805 p.; 6. Prsybylski 
(R.P.P.) 24 v. (28) — 805 p. ; 7. U. 
Birnbaum (Austria) 24 v. (31) 805 
p. ; 8. F. Torok (R.P.U.) 23 v. (26)
772.5 p.; 9. D. lonescu (R.P.R. 1) 23
v. (30 ) 772,5 p. ; 10. D. Țintea
(R.P.R. I) 21 v. — 707,5 p. Pe echi
pe, în proba de scrimă clasamentul 
este următorul: 1. R. P. Ungară
2447.5 p. •. 2. R. P. Romînă 1 2317,5 
p.; 3. R. P. Polonă 2252,5 p.; 4. 
Austria 2187,5 p.; 5. R. D. Germană
1862.5 p. ; 6. R. P. Bulgaria 1667,5 
p.; 7. R. P. Romînă II 1310 p.

După două probe, iată pri
mele locuri în clasamentul general:

Fiecare dintre partici- 
să susțină cîte 40 

(timp: 3 minute) și tie 
în două tururi. Iată pri- 
în clasamentul individual 

probă : 1. Kazimierz Ma- 
902,5 p. ;

870

1. W. Roman (R.P.R. I) 1729 | 
D. lonescu (R.P.R. 1) 1618,5 [ 
F. Torok (R.P.U.) 1594 p.;
Țintea (R.P.R. I) 1591,5 p. ; 
Marinescu (R.P.R. 11) 1464 p. ;
Mona (R.P.U.) 1380,5 p. ; 7. A. Breh- 
rne (R.D.G.) 1330,5 p. ; 8. M. Tei- 
chgraber (R.D.G.) 1329 p. • 9. F. Ne
meth (R.P.U.) 1227 p. ; 10. K. Ma
zur (R.P.P.) 1186 p. Clasament ge
neral pe echipe după două probe: 
1. R. P. Romînă I 4939 p. ; 2. R. P. 
Ungară 4201 p.; 3. R. D. Germană 
3587 p. ; 4. R. P. Romînă II 2816,5 
p. ; 5. R. P. Polonă 2754,5 p. ; 6. 
R. P. Bulgaria 2578 p.; 7. Austria 
2187,5 p.

Concursul internațional de pentatlon 
al R. P. Romîne continuă marți cu 
proba de tir și miercuri cu proba 
de înot.

Odată cu disputarea probei de scri
mă din cadrul concursului internațio
nal a început și întrecerea de cva- 
driatlon la care participă cîte un concu
rent (rezervele) din fiecare echipă. Cla
samentul după această primă probă este 
următorul : 1. Popov (R.P.B.) 19 v. 
— 908 p.; 2. Szanislo (R.P.U.) 18 v.

862 p.; 3. E. Werner (R.D.G.) 13
— 668 p.; 4. I. Vesa (R.P.R.) 
v. 576 p.; 6. J. Lipski (R.P.P.) 8
— 438 p.

P-; 
p.:
4.
5.

• 6.

2.
3. 

O. 
N.

1.

Înaintea ultimelor două runde

v.
11
v.

ROMEO VILARA

• INTR-UN CONCURS ATLETIC 
disputat la Kracovia tînărul Nikiciuk 

«£• stabilit ua nou record polonez de 
(juniori la aruncarea suliței 
formanță de 79,12 m. (El 
ci» o suliță de 827 gr.).

PE SCURT
cu o per- 
a aruncat

LIBERE a• EOHIPA DE LUPTE
S.U.'A. și-a început turneul în R. P. 
Bulgaria întîlnind pe stadionul Vasil 
Levski reprezentativa țării. Luptătorii 
bulgari au repurtat o victorie catego
rică, cu scorul de 7—1.

• REZULTATE BUNE au fost ob
ținute în întrecerile atletice ale Spar- 
tachîadeî R. S. P. S. R. Pavel Se-

dov a cîștigat cursa de 400 m. g. 
în 51,7 sec. iar V. Babiak 100 m în 
10,5 sec.
• CU PRILEJUL SPARTACHIA- 

DEI R. S. S. Estone, atletul V. Kom- 
paneeț a aruncat discul la 56,02 m. La 
Odesa, tînărul Valerii Brumei a sta
bilit un nou record unional de 
niori reușind 2,01 m la înălțime.

• ECHIPA DE TINERET A R.
BULGARIA a susținut primul meci

ju-

P.

în R. P. D. Coreeană, în compania 
echipei Armatei Populare „8 Februa
rie". Intîlnirea s-a terminat la egali
tate (1—1).

• CU OCAZIA CAMPIONATELOR 
DE NATAȚIE ale Japoniei, înotătoa- 
rea Satoko Tanaka 
record mondial în 
spate cu timpul de

a stabilit 
proba de 
2:37,1.

ITALIAN

un nou
200 m

Frede- 
nou re- 

100 m 
Vechiul 

record era de 1:02,2 și aparținea Iui 
Tumpek (R. P. Ungară).

• ÎNOTĂTORUL 
rico Donnerlein a stabilit un 
cord european în proba de 
fluture cu timpul de 1:01,8.

După încheierea partidelor între
rupte din primele 10 runde ale cam
pionatului mondial universitar 
șah echipele Bulgariei și U.R.S.S. se 
aflau la egalitate pe primul loc cu 
cîte 30*/2 p. Reprezentativa țării 
noastre, cîștigînd cti 3%— % meciu
rile neterminate cu Franța și Fin
landa, a trecut pe locul HI, la 2 
puncte de lideri. In imediată apro
piere se aflau formațiile Ungariei și 
R. D. Germane cu 27% p. (1) și res
pectiv 26% p.

In runda
a continuat. Formația Bulgariei a în
vins cu 4—0 echipa R. P. Mongole 
în timp ce reprezentativa U.R.S.S. 
a lăsat un punct în întîlnirea cu 
Franța. Astfel, studenții bulgari au 
trecut din nou în frunte. Echipa țării 
noastre a întîlnit Ungaria. După trei 
partide scorul este de 2—1 în fa? 
voarea formației maghiare dar în 
partida întreruptă echipa noastră de
ține avantaj, avînd șanse să termine 
la egalitate. Alte rezultate: Suedia— 
Israel 3—1, Polonia—Finlanda 2%— 
% (1), Anglia—Irlanda 4—0, Ceho
slovacia—R.D.G. 2—1 (1).

înaintea ultimelor două runde 
mentul este următorul:

1. Bulgaria 34% p„ 2. U. R. S. S. 
33% p., 3—4. Ungaria (2), ROM1NIA 
(1) 29% p„ 5. R.D.G. 27% p. (1), 
6. Cehoslovacia 25% p. (1), 7. An
glia 23% p., 8. R. P. Mongolă 19 p. 
(1), 9. Polonia 17% p. (2), 10. Israel 
17 p. (1), 11. Franța 16 p. (1), 12. 
Suedia 14% p. (1), 13. Finlanda 10’/2' 
p., 14 Irlanda 4 p.

In ultimele două runde turneul 
programează următoarele partide mai 
importante : R.D.G.—Bulgaria, Romî- 
nia—Israel, U.R.S.S.—Anglia, Unga
ria—Polonia, Cehoslovacia—Franța,
(runda a 12-a) ; Romînia—R. P. Mon
golă, U.R.S.S.—Finlanda, Bulgaria— 
Suedia, Ungaria—Irlanda, Cehoslova
cia—Anglia, R.D.G.—Franța.

de

a 11-a cursa fruntașelor

clasa-
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