
■ERB S-A OESCHiS ILA VIESA
CEL DE AIL ABB LEA FESTIVAL MONDIAL 

AL TBNERETtTJLl SO STUDENȚILOR
VIENA, (Agerpres) — de la co

respondentul special:
La 26 iulie a avut loc la Viena pe 

„Viener Stadion" deschiderea festivă 
a celui de-al Vll-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pentru 
pace și prietenie, măreața sărbătoare 
a tineretului iubitor de pace. Trimișii 
tineretului din lumea întreagă s-au 
adunat în capitala Austriei.

Mici un fel de uneltiri ale dușmani
lor Festivalului, uneltiri care continuă 
în prezent, nu au putut împiedica mă
reața întrunire a tineretului lumii. Vi
ena și-a deschis ospitalieră porțile în 
fața tinerilor și tinerelor de diferite 
naționalități și pe malurile Dunării 
albastre se aud toate limbile pămîn- 
tului.

Defilarea festivă a delegațiilor spre 
stadionul din Viena a început în su
netele (fanfarelor pe larga alee a par
cului Prater. Participant la defilare 
au fost salutați cu căldură de locui
torii Vienei, precum și de austriacii 
veniți din întreaga țară. Răsună cîn- 
tece. cuvinte de salut, pretutindeni ti
nerii își string cu căldură mîinile.

...Principala coloană se apropie de 
porțile stadionului central din Viena 
cu o capacitate de aproape 70.000 de 
locuri.

Deasupra stadionului răsună cele 
șapte bătăi ale orologiului simboli- 
zînd începerea Festivalului. Se des
chid larg porțile și apar motocicliști 
purtînd drapele multicolore. Ei încon- 
» <ră stadionul. Fanfarele anunță des
fiderea celui de-al Vlf-lea Festival.
Începe parada festivă a delegații

lor. Apariția grupului de tineri și ti
nere care poartă uriașa emblemă a 
Festivalului este primită cu o furtună

de aplauze. Apoi trec stegarii pur- 
tind drapelele albe ale Festivalului și 
drapelele naționale ale delegațiilor re- 
prezentînd cele 110 țări care participă 
Ia Festivalul de la Viena. Delegațiile 
defilează în ordine alfabetică. In frun
te se află delegația Adeniihii. Fiecare 
delegație este întâmpinată cu aplauze 
furtunoase șl cu strigăte „Frettnd- 
schaft" — „Prietenie".

Iată delegația R. F. Germane — 
una din cele mai numeroase delegații. 
Trece tineretul din R. D. Germană, 
Cehoslovacia, India, Ceylon. Asistența 
întâmpină cu căldură delegația tine
retului din R. P. Chineză. Trec tineri 
și tinere din S.U.A., Irak, Iugoslavia, 
Congo belgian.

Trecerea prin fața tribunelor a de
legației tineretului din R P. Romînă i 
este salutată cu aplauze călduroase.» 
Locuitorii Vienei și reprezentanții ti- ! 
neretului lumii salută ne solii tinere- i 
tului muncitor și studios din țara noa- ț 
stră. j

Delegația tineretului sovietic este, 
primită cu puternice aclamații. Publi- ș 
cui din tribune se ridică în picioare. J 
In toate limbile răsună cuvintele» 
„Pace „Prietenie !", „Moscova !“ J

Conform tradiției, Ia sfîrșit deEilea- j 
ză delegația țării gazde. Parada a J 
luat sfîrșit. începe mitingul. In nu
mele Comitetului internațional al Fe
stivalului, Balzamo, reprezentantul ti
neretului din Italia salută pe delegații 
și oaspeții sosiți la Festival.

Din partea guvernului austriac, re
prezentanții tineretului lumii au fost 
salutați de dr. Khaloupka. A vorbit 
apoi vicepritnarul Vienei, dr. Slavic, 
care a salutat pe participant în nu
mele orașului gazdă.
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UN MARE SUCCTS AL ȘAHISTELOR NOASTRE

O REUȘITA COMPETIȚIE CICLISTA 
LA RIMNICU VILCEA

De curînd a avut loc în orașul nos
tru o reușită competiție ciclistă orga
nizată în cinstea zilei de 23 August. 
La această întrecere au luat parte 
elevii prezenți în tabăra de perfecțio
nare organizată de Direcția educa
ției tineretului școlar din M.l.C. Com
petiția s-a desfășurat pe traseul Rîm- 
nicu Vilcea — Căciulata și retur (40 
km) și a fost cîștigată de Horia 
Mărgan (Timișoara) cu timpul de 1 
oră și 6 minute. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Petre Beleu (Timi
șoara) și Constantin Apostolescu 
(București). Media realizată în acea 
stă competiție a fost de 36,660 km 
pe --

Dochia (Suceava) pierde la puncte în 
fața lui D. Grecu (Bacău); cat. co
coș: C. Singiuc (S) pierde la puncte 
în fața lui Fl. Popescu 
N. Velesca (S) bate 
greutății pe M. Frank 
ușoară: Tr. Borcuțan

R. P. Romînă - R.
Ultima rundă a meciului feminin de 

șah Romînia-Polonia, desfășurată sîm
bătă și duminică, prezenta interes doar 
pentru stabilirea scorului final al în
tâlnirii. Șahistcle oaspe au avut satis
facția să cîștige această rundă și să 
obțină o mică compensație pentru sco
rul deosebit de sever la care au pier
dut meciul. Iată rezultatele: Perevos- 
nic-Holuj, Pogorevici - Konarkowska, 
Nic.olau-Samolewicz, Sigalas-Malina și 
Reicher-Spakowska remize, Gogîlea- 
Litwinska 1—0, Teodorescu-Iurcinska 
0—1, Polihroniade-Litmanowicz 0—1. 
In felul acesta scorul rundei este de 
41/,—3l/2 în favoarea polonezelor iar 
SCORUL GENERAL AL MECIULUI 
44—20 IN FAVOAREA REPREZEN
TATIVEI R. P. ROMINE.

Echipa noastră repurtează astfel un 
nou și strălucit succes, care vine să 
confirme nivelul deosebit de ridicat al 
șahului feminin din țara noastră. Toa
te cele 9 jucătoare au evoluat excelent. 
Remarcabil, este faptul că toate jucă
toarele noastre au realizat peste 50 
la sută din punctele posibile: Gogilea 
6‘/2 p., Pogorevici, Mcolau, Sigalas 
5>/2 P-, Polihroniade 5 p., Teodorescu 
4'/2 p. (din 8 partide), Iliescu, Pere- 
vosnic 4l/2 (6), Rcicher 2'/2 (4).

P. Polonă 44-20
Am cerut la sfîrșitul meciului o de

clarație maestrului Ștefan Brzozka, 
conducătorul tehnic al echipei polo
neze :

„Felicit formația romînă pentru a- 
cest succes. Mărturisesc că înainte de 
a veni la București nu speram să cîș- 
tigăm meciul. Dar nu credeam că 
vom pierde la o diferență de scor atit 
de impresionantă. Explicații: ne-am pre
gătit destul de superficial pentru a- 
ceastă îniilnire, jucătoarele noastre 
n-au fost în formă, căldura, dar îna
inte de toate — firește — comportarea 
excepțională a formației romine. Toa
te componentele sale au jucat cu o 
uimitoare constanță. Mi-a plăcut cel 
mai mult jocul prestat de Nicolau — 
solid, serios, cu un fundament teore
tic admirabil — și de Gogilea care 
însă cred că a riscat cam mult. Dar... 
cine nu riscă nu cîștigă.

Felicit pe organizatori pentru ca
drul ireproșabil acordat acestei înfil- 
niri. Nouă nu ne rămîne nimic altceva 
decît să așteptăm revanșa...".

La rîndul nostru felicităm echipa ro
mînă pentru marea sa victorie.

VALERIU CHIOSE

ora.
DRAGOMIR ROȘ1ANU, 

corespondent
FĂLTICENI DOUA JNTERESAN- 
COMPETIT1I DOTATE CU „CUPA 

ELIBERĂRII"
In localitate au avut loc intere

sante competiții de box si volei do
tate cu „Cupa Eliberării". La box s-au 
întâlnit reprezentativele orașelor Su
ceava și Bacău, care au furnizat o 
întrecere deosebit de atractivă. Iată și 
rezultatele tehnice: cat. muscă: D.

LA 
TE

(B); cat. pană: & 
prin depășirea» 

(B); cat. semi-ft 
(S) pierde la ft 

puncte în fața lui P. Valenca (B);» 
cat. semiușoară: Al. Neacșu (S) b.p.ft 
M. Cîrciumaru (B); cat. semimijlocie:y- 
M. Bălan (S) b. descalificare. Tr. Pa-» 
honțu (B); cat. mijlocie mică: Vasileft 
Pradu (S) b.p. Gabriel Madoto (B) ;ft 
cat. mijlocie: Al. Toriik (S) pierde la» 
puncte în fața lui P. Cimpeanu (B): te 
cat. semigrea: I. Vărgatu (S) cîștigăs 
fără adversar, la fel ca și concurentul» 
de la proba de categorie grea, Petre ft 
Panait (S). In întrecerea de volei, e-\( 
chipa regiunii Suceava a întrecut la» 
fete pe cea a regiunii Bacău cu 3—l.ft 
Foarte bine s-au comportat tinerele (( 
Sebastians Sulică și Ecaterina Tran-» 
dafir (S), ca și Valeria Simionescuft 
și Ecaterina Cosțin (B). La băieți, e-ft 
chipa Bacăului a dispus la limită deft 
echipa Sucevei cu 3—2. Oaspeții au ft 
avut cei mai buni jucători în Enacheși? 
Licolan, în timp ce gazdele au con-ft 
tat foarte mult pe Căldare și Sein.ft

L. NEGRU, ft 
corespondent ft

6 • Întâlnirea de fotbal dintre repre-
Șzentativele de tineret ale R. P. 
2inine și U.R.S.S. se va disputa, 
ftmînică 2 august, la Orașul Stalin.
6 • La Stalino, echipa Șahtior a
2pus cu 2—0 (1—0) de Dinamo-Bacău.
2 • Echipa campioană a Austriei, 
2Wiener Sport Club, a propus cltibti- 
2lui Petrolul datele de 9 septembrie 
2(la Viena) și 16 septembrie (la Plo
dești) pentru jocurile lor din prelimi- 
pnariile Cupei Campionilor Europeni e- 
ydîția 1959—1960. La ambele jocuri 
2vor funcționa arbitri italieni.
2 • Partidele retur din. cadrul semifi- 
fyialelor „Cupei Europei centrale" la 
/fotbal s-au terminat la egalitate: Hon- 
(.ved-Partizan Belgrad 2—-2 după nre- 
^lungiri (la pauză 2—0 pentru Hon- 
zved și 2—2 după 90 min.) și Vojvodina 
ĂNovisad-M.T.K. 0—0. Inlrucit și pri- 
nmul meci, dintre Honved și Partizan 
/.s-a terminat la egalitate (3—-3), peri- 
țdru desemnarea echipei finaliste s-a 
6procedat prin tragere la sorți, care a 
/avantajat echipa budapestană. Astfel, 
Cin finală se vor intilni Honved și cu 
yM.T.K. — ultima calificîndu-se dato- 
zrită victoriei obținute cu 2—1 in pri- 
6, mul meci.

Ro- 
dii-

dis-

Selecfionafa de natale a Bucureșfiului 
a învins detașat selecționata Sofiei

Timp de două zile — sîmbătă și 
ieri — Complexul Tineretului a servit 
drept cadru de desfășurare întîlnirii 
internaționale de natație (înot, sărituri 
și polo) dintre selecționatele orașelor 
București și Sofia. Sîmbătă la ora 
18,45 precis — în acordurile unui fru
mos marș sportiv — înotătorii celor 
două capitale și-au început defilarea 
și s-au aranjat apoi pe trei din latu
rile bazinului în vederea festivității 
de deschidere.Discursul de bun sosit

rostit de tov. Dan loniță, președintele 
comisiei de/ natație a orașului Bucu
rești, a fost urmat de răspunsuf lui 
Nikolp Andreev Petrov, conducătorul 
lotului oaspete. Apoi au început pro
bele. Cei aproape 2.000 de spectatori

bele în probe de bras. Tiberiu Rînea 
a fost cronometrat la sfîrșitul celor 
200 m cu timpul de 2:46,8 (nou record 
de juniori categoria I ; vechiul re
cord Tiberiu Rînea 2:49,5). Cel de al 
doilea record l-a realizat talentata

Campionatele mondiale de scrima au luat sfîrșit
BUDAPESTA, 26 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). Finala 
probei de sabie (individual) desfășu
rată vineri seara, a prilejuit o luptă 
deosebit de dîrză și spectaculoasă în
tre sportivii maghiari Karpati și Men- 
delenyi și polonezul Pavlowsky. Vic- 

■toria și titlul de campion mondial au 
revenit — în cele din urmă — sabre- 
rului maghiar Karpati, care a reali
zat în turneul final un număr de 
6 victorii (o singură înfrîngere la 
Pavlowsky). Clasamentul acestei pro
be are următoarea înfățișare : 1. Kar
pati (R. P. Ungară) 6 v.; 2. Men- 
delenyi (R. P. Ungară) 5 v., ; 3. Pav
lowsky (R. P. Polonă) 4 v. ; 4. Cala- 
reze (Italia) 4 v.; 5. Horvath (R. P. 
Ungară) 4. v.; 6. Zablowsky (R. P. 
Polonă) 3 v. ; 7. Gerevitz (R. P. Un
gară) 2 v.; 8. Zub (R. P. Polonă) 
0 v.

In proba de spadă pe echipe au 
fost eliminate în serii, R. F. Germană, 
Elveția, R. P. Romînă și Finlanda. 
In lupta dintre cele 8 echipe rămase 
în întrecere, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate tehnice : Italia ■— 
Belgia 9—5, U.R.S.S. —; Anglia 9—7, 
Franța — R. P. Polonă 9—2, R. P. 
Ungară — Suedia 9—4. Apoi, în se
mifinale, U.R.S.S. a întrecut Italia cu

8—6, iar echipa R. P. Ungare a dis
pus de aceea a Franței cu scorul 
de 9—4.

Sîmbătă seara, în întrecerea finală 
a acestei probe, echipele U.R.S.S. și 
R. P. Ungare au făcut din nou do
vada unei excelente pregătiri. A fost 
o întrecere echilibrată, în care com- 
ponenții ambelor echipe au luptat pînă 
la consumarea ultimelor resurse fizi
ce. Victoria a revenit la limită (9—7) 
spadasinilor maghiari (Gabor, Kausz, 
Baranyi, Sacovitz). Cu această victo
rie, sportivii R. P. Ungare obțin cel 
de-al doilea titlu mondial la actuala 
ediție a campionatelor.

Tînăra echipa a țării noastre a fă
cut un meci de bună calitate cu spa
dasinii R. P. Polone, fiind întrecută 
cu multă dificultate (7—9). In cel 
de-al doilea meci din serii — cu for
mația Franței — tinerii noștri sportivi 
n-au mai reușit să facă față ritmului 
impus de adversari și au pierdut cu 
1—9.

In ultima probă a campionatelor 
— cea de sabie (echipe) — formația 
țării noastre a „tras" î n serii cu 
echipele U.R.S.S. și Franței. In pri
mul meci, cu francezii, sabrerii ro- 
mîni au „mers" foarte bine (8—8), 
pierzînd la q singură tușă. Este de

remarcat faptul că, în eventualitatea 
obținerii a două tușe în . plus, ne-am 
fi calificat mai departe, în turul ur
mător. Resimți ndu-sc după meciul cu 
Franța, echipa noastră a cedat la 
scor sabrerilor sovietici: 2—9. In me
ciul cu Franța, victoriile noastre au 
fost obținute de D. Mustață (3), Szan- 
tai și Rohoni (cîte 2) și Pelmuș, iar 
cel cu U.R.S.S. de către Szantai și 
Rohoni.

In această probă s-au calificat di
rect în finale (pe baza rezultatelor 
obținute) echipele U.R.S.S. și R. P. 
Ungare. In finale s-au mai calificat 
Italia (care a întrecut în semifinale 
formația Franței cu 9—5) și R. P 
Polonă (victorioasă în partida cu 
R.F.G. — 9—4). In drum spre titlul 
suprem, echipa R. P. Ungare întrece 
pe aceea a Italiei cu 9—6. Ea întâl
nește în ultima partidă a campiona
tului, formația R. P. Polone (cîștigă- 
loare cu 9—7, în fața sabrerilor 
U.R.S.S.) o întrecere disputată de la 
început și pînă la sfîrșit și care ș-a 
încheiat cu o mare surpriză: echipa 
R. P. Polone — Piatkowsky, Za
blowsky, Pavlowsky, Ochyra — ob
ține victoria cu scorul de 9—7. In 
clasamentul general pe națiuni, pri
mul loc a .fost ocupat de U.R.S.S.

ELENA MATEESCU

In prima zi a întîlnirii internaționale de natație dintre selecționatele 
orașelor București și Sofia, cea mai spectaculoasă probă a fost aceea de 
200 m bras, cîștigată de Mihai Mitro fan. Iată-l pe învingător în plină cursă. 

(Foto T. Roibti)
Sanda Iordan. Ea a înotat distanța de 
100 m în 1:25,8, timp superior cu 2 
secunde vechiului record care-i apar
ținea.

Apoi, după reușita demonstrație de 
înot sincronizat la care și-au dat con-

au aplaudat de la prima și pînă la ul
tima cursă victoriile înotătorilor bucu- 
reșteni, ca și evoluția plină de pro
misiuni a partenerilor lor — înotăto
rii din Sofia —, aflați în sportul na- 
tației într-un stadiu de pregătire mai 
puțin avansat. In compania înotători
lor echipei Capitalei, oaspeții au reușit 
să îmbunătățească două recorduri ale 
R. P. Bulgaria și anume : 400 m liber 
(Iordan Alexandrov: 4:58,4; vechiul 
record 4:58,5) și 200 m liber realizat 
de același Alexandrov în primul 
schimb al ștafetei de 4x200 m (2:19,8; 
vechiul record 2:20,0). Tot două re
corduri au corectat în prima zi de 
concurs și înotătorii bucureșteni, am-.

tribuția „cele trei Popescu" (Mihaela, 
Astrid și Florentina), precum și A- 
lexandra Constantinescu, Doina Vișan 
și Eleonora Vitan, au urmat partidele 
de polo.

La seniori, selecționata Bucureștiu- 
lui ă întrecut cu 9-1 (7-0)_ reprezenta
tiva Sofiei. După o primă repriză în 
care și-a demonstrat superioritatea,

(Continuare la pag. a 3-a)



Mai sînt 13 luni pînă la J.O. de la Roma Etapa regională a Spartachiadei de vară
Rezultate din regiunile Baia Mare și Ploești

' Despre stadiul actual de pregătire
a lotului de caiac-canoe

încheiat pen- 
de caiac-ca- 

de pregătire. 
La sfîrșitul acestei etape s-a făcut 

i® analiză a comportării sportivilor 
irespcctivi în perioada care s-a

Pentru a face o temeinică 
lliză a stadiului de pregătire 
itului nostru sîntem nevoiți să 
tăm pregătirea la trei criterii 
Aative toarte obiective :

— Dezvoltarea calităților fizice de 
bază și specifice ;

—• Rezultatele tehnice obținute;
— Baremurile de victorii realizate 

în întîlnirile internaționale.
In ceea ce privește procesul evo

lutiv al calităților fizice, normele de 
control certifică o creștere progresivă 
.a tuturor componenților lotului de ca- 
âac-canoe. In privința realizării nor
melor tehnice planificate, putem a- 
firma că ele au fost îndeplinite în 

.mare măsură. S-au prezentat însă de
ficitar probele de caiac simplu fete 
500 m, caiac simplu și dublu 1000 
ni bărbați. Din păcate, acestea sînt 
•tocmai trei din cele șase probe in
cluse în programul întrecerilor de 
caiac-canoe din cadrul J. O. de la 
Roma.

Dar, aprecierea cea mai elocventă 
asupra stadiului de pregătire a lo
tului nostru se concretizează în con
fruntările internaționale, în care, ală
turi de sportivi de valoare mondială 
sau europeană, ne-am verificat modul 
cum a fost Orientată pregătirea, ceea 
ce de altfel era însuși scopul nostru. 
Pînă acum sportivii noștri din a- 
ceastă ramură au avut în calendar 
două concursuri internaționale : în iu
nie la Legnowo (R. P. Polonă) și în 
iulie la Berlin—Griinau. La primul 
concurs au participat valorile medii 
ale lotului nostru republican, iar la 
cel de al doilea, la Berlin, lotul olim
pic.

Dacă performanțele obținute la Leg
nowo pot fi apreciate, în general, cu 
calificativul „satisfăcător" din cauză 
că nu am participat pe ambarcațiuni 
proprii, rezultatele concursului de la 
Griinau trebuiesc analizate din alt 
punct de vedere. Și anume, acest 
concurs a constituit o avanpremieră 
a campionatelor europene, bucurîn- 
du-se de participarea aproape a celor 
mai puternice țări din Europa (la 
caiac-canoe) cum ar fi: Ungaria, Po
lonia, Romînia, precum și Danemarca, 
Suedia, Bulgaria și R.D.G. In cazul 
cînd ar fi participat și reprezentanți 
ai U.R.S.S.
veritabil 
betrlineză 

cursului, 
mondiali.

In legătură cu concursul de la Ber
lin, în primul rînd poate primi ca
lificativul „bun“ echipajul de dublu 
canoe Calinov—Sidorov, care a ob
ținut două locuri întîi : la proba de 
viteză (1000 m) și la proba de fond 
(10 km). Rezultate mulțumitoare au 
obținut L. Rotman, S. Ismailciuc, I. 
Lipalit, N. Tarara, D. Bardaș, S. Teo- 
dorov, precum și echipa de ștafetă 
caiac 4 X 500 care s-a clasat pe 
locul II, 
nat că 
a ocupat 
pionatele

‘Săptămîna trecută s-a 
tru lotul reprezentativ 
noe o etapă importantă

scurs, 
ana- 

a lo- 
rapor- 
orien-

și R.F.G. ar fi fost un 
campionat european. Presa 

a relevat valoarea con- 
la care concurau campioni 
europeni si olimpici.

după Ungaria. (De mențio- 
ștafeta sportivilor maghiari 
anul trecut locul II la cam- 
mondiale). Rezultate slabe

Zilnic primim vești despre desfășu-

au obținut caiacele de simplu: Ion 
Sideri, Elena Lipalit și în special 
Mircea Anastasescu, clasat pe locul 
4 în serii și 8 în finală.

Iii general, sportivii motivează 
slaba lor comportare referindu-se la 
ambarcațiunile pe care noi astăzi tra
gem și care sînt oarecum demodate 
față de tipurile folosite de maghiari, 
polonezi, danezi, suedezi. Este ade
vărat că nu putem ignora această 
realitate. Un tip nou^de^mbarcațiune. 
care se deosebește prin profil și li
nie hidrodinamică, are avantajul de 
cel puțin o secundă pe 500 de metri, 
așa cum a avut concurentul maghiar 
Novak asupra compatriotului său Parti 
și asupra lui Rotman, Ismailciuc, Li
palit. Dar,, a arunca vina numai pe 
ambarcațiuni și a nu vedea unele 
greșeli în pregătire înseamnă a co
mite o serioasă greșeală.

In primul rînd o lipsă a constituit-o 
faptul că la elaborarea planurilor de 
pregătire nu a contribuit integral co
legiul de antrenori. In afară de a- 
ceasta, în antrenamentul 
pe apă, 
indicații 
cînd se 
refereau
tehnică individualizată: atac, trecere, 
degajare, lucrul brațelor și al corpu
lui, strocul cel mai eficient etc. Ur
mărirea echipajelor pe apă s-a făcut 
întîmplător și . nu după un grafic 
bine stabilit. Nerespectarea anumitor 
ore de odihnă, slaba aplicare a in
dividualizării pregătirii pe uscat,

propriti-zis, 
nu dădeau 
și atunci 
ele nu se

antrenorii • lotului
suficiente. Chiar 

făceau intervenții,
la elementele esențiale de

ca și silaba pregătire tactică a 
sportivilor au determinat un complex 
de greșeli care a dus la unele re
zultate mai slabe.

Pentru remedierea
fost luate
deși pe unele piste de 
fost realizate, 
mele olimpice pe anul 1959, totuși în 
concursurile internaționale canoiștii și 
caiaciștii noștri nu s-au dovedit a fi 
la înălțimea cerințelor actuale pe plan 
mondial. De aceea, ne-am propus a 
revizui și modifica unele norme olim-i 
pice, de a modifica pregătirea și a' 
elabora noi planuri de pregătire în 
colectiv avînd în față, ca obiectiv 
principal Jocurile Olimpice din 1960 
și campionatele europene care vor 
avea loc la Duisburg (R.F.G.) între 
28 șt 30 august a. c. De asemenea, 
s-a reorganizat lotul de caiac-canoe, 
făcîndu-se o repartiție mai judicioasă 
a echipajelor, pe antrenori.

După învățămintele trase ca 
după concluziile unor schimburi 
experiență cu < 
care le-am avut 
rea noastră va fi mult intensificată,; 
pentru ca la viitoarele mari com
petiții caiaciștii și canoiștii noștri să, 
reprezinte culorile țării la nivelul preș-1 
tigiului pe care l-am cucerit în ' a- 
ceastă ramură a sporturilor nautice.'

li psurilor au 
unele măsuri. Astfel, 

control au 
la unele probe, nor-

Și 
de

rarea întrecerifor etapei regionale a 
• Spartachiadei de vară a tineretului. Co
respondenții noștri ne relatează rezul
tatele întrecerilor, precum și o serie 
de amănunte care ilustrează interesul 

' acordat acestor dispute, nivelul ridicat 
; la care se desfășoară unele din ele și 
’ valoarea destul de bună a unor rezul- 
•tate. In rîndurile de mai jos publicăm 
rezultatele întrecerilor disputate în re- 

! giunile Baia Mare și Ploești :
’ 343 TINERI. ȘI TINERE au par
ticipat Ia etapa regională, desfășurată 

;pe stadioanele „23 August" „Chimi
stul" și pe terenul de volei „Chimistul" 
din Baia Mare. Participanții din raioa
nele Vișeu, Oaș, Lăpuș, Cehul Silva- 
niei, Satu Mare, S'ghet, Tășnad, Că
rei, Șomcuța Mare și din orașele Satu 
Mare și Baia Mare și-au disputat cu 
multă însuflețire întîietatea Ia hand
bal, volei și oină. La handbal, Șantie
rul Satu Mare a cucerit primul loc în 
disputa echipelor masculine, învingînd 
în finală echipa Tisa Sighct cu scorul 
de 10—9. La fete s-a calificat pentru 
etapa de zonă echipa, din comuna Ar- 
dud (raionul Satu Mare). In turneul 
echipelor masculine de VOLEI primul 
loc a revenit echipei Dinamo Satu 

iMare, care a învins cu 2—0 formația 
raionului Cărei, iar la fete Dinamo 

iSatu Mare a dispus de echipa raionu
lui Sighet cu scorul de 2—0. Echipele 
dinamoviste s-au calificat pentru etapa

Interregională. La oină s-a calificat 
echipa țăranilor muncitori din comuna 
Micula (raionul Satu Mare), care a 
învins cu 6—3 echipa Știința Tg. 
Lăpuș.

VASILE SASĂRANU-corespondent 
regional

STADIONUL DIN TIRGOVIȘTE a 
găzduit timp de două zile întrecerile 
de atletism din cadrul etapei regionale 
a Spartachiadei de vară a tineretului, 
în cadrul cărora au fost desemnați 
următorii cîștigători: JUNIORI: 100 ni 
plat: Gh. Săvuică (or. Tîrgoviște) ; 
1.000 m plat: C. Ștefănescu (Pucioa
sa); lungime: 1. Șerbățioiu (Pucioa
sa); înălțime: C. Erhan (Pucioasa); 
greutate: C. Postolache (Cislău) ; JU
NIOARE : 80 m plat: Maria Popescu 
(or. Ploești), 500 m plat: Ecaterina 
Potoroac (or. Ploești), lungime: Elena 
Ciocan (or. Ploești): înălțime: Adria
na Georgescu (or. Ploești); greutate: 
Maria Blipdărău (Cîmpina); SENIORI: 
100 m: Alex. Batoș (or. Tîrgoviște); 
1.000 m plat: Gh. Popovici (Cîmpina); 
lungime: P. Dumitrescu (Buzău); înăl
țime: C. Dobrescu (Ploești); greutate: 
St. Vînătoru (Ploești); SENIOARE: 
100 m: 'Ioana Tuțică (Cîmpina): 500 
m: Elena Ghiță (Ploești); lungime: 
Elena Tuțică
Elena Ghiță (Ploești), greutate: Cri
stina Stanciu (Cislău).

(Cîmpina), înălțime:

caracter metodic, Pe' . ga- ’ “ g - t
t la Berlin, pregăti- țvoncursui republican de calane
ft mttlf î n f on a iifdn a f ™

CORNEL1U RĂDUȚ 
președintele colegiului central 
al antrenorilor de caiac-canoe 

din F.R.S.N.

Breviar olimpic
• Comitetul de organizare a celei 

de a XVI l-a ediții a J. O. a hotărît 
ca inaugurarea stadionului de înot de 
la Forul Italic să aibă loc la 22 au
gust. La acest stadion vor avea loc 
în 1960 toate întrecerile de înot.

Cu prilejul inaugurării bazinului de 
la Roma se va desfășura o întilnire 
triunghiulară (masculină și feminină) 
de înot și sărituri Italia-Suedia-An- 
glia, precum și un meci de polo Italia- 
Ungaria. Aceste întreceri vor avea loc 
la 22 și 23 august.

• Comitetul olimpic japonez a fixat 
în mod provizoriu perioada de desfă
șurare a Jocurilor Olimpice din 1964, 
care vor fi organizate în 
trecerile urmează 
iulie și 9 august

anul 1960

să aibă
1964.

Jocurile

Japonia. In- 
loc între 25

Olimpice vor

rasdate, care a cîștigat laurii 
pugilat. In
Teodosie a 
din motive

• In
împlini 2.736 de ani de existență. Pri
mul atlet care a purtat laurii învin
gătorilor olimpici a fost Corebos din 
Elis în' anul 776 în e. n. Din 1896 cînd 
a început șirul J. O. moderne, au fost 
organizate pînă acum 16 ediții.

• Jocurile Olimpice ale antichității 
au avut 291 de ediții. Ultima dintre ele 
desfășurîndu-se în anul 385 e. n. Ulti
mul învingător olimpic antic a fost Va-

Sportivi care au îndeplinit norma preolimpi'că 
olimpică

MARIN FEREC ATU (C.F.R. Gri- 
vtța Roșie) 1146 p. la armă liberă 

-calibru redus 3x40 focuri (norma 
.'olimpică pe 1960: 1145 p.).
L

ȘTEFAN PETRESCU (Metalul 
M.I.G.) maestru emerit al sportului 

.587 p. la pistol viteză (norma pre- 
olimpică pe 1959: 586 p.).

"-W

de la Tg. Mureș
biu) pe Mangalia cu 
obstacole tineret : 1. 
Buc.) 0 p.; obstacole 
landa Lazăr (C.C.A.) pe Bambus Op., 
timp 30,9 sec.; 2. Fr. Feldioreanu 
(Ind. Sibiu) Idila 0 p. 33,6 sec.; obsta
cole fete : Iolaiida Lazăr pe Brebenel 
0 p. 56,8 sec. ; 2. Elena Leov (Rec. 
Buc.) Liana 0 p., 58,4. ; obstacole ju- 
niori-11 : 1. Iolanda Lazăr pe Brebenel 
0 p., 1.04.3; 2. Ion Gheorghe (Din. 
PI.) Bădișor 0 p., 1.04.9; obstacole 
pe 2 cai : 1. O. Recer (Din. Buc.) pe 
Savant și Rîndunica 4 p., 1.49.1 ; 
obstacole cat. mijlocie : 1—2. V. Băr- 
buceanu (C.C.A.) pe Robot și Nor cu 
0 și 4 p.; obstacole cat. „S.M.“: l.Gh. 
Langa (C.C.A.) pe Lux 0 p. timp 
1.15.4; Ștafetă: 1—2. C.S.A. Cluj și 
Dinamo Buc. cu 3.32.6 ; obstacole du
rată : 1. Gh. Langa pe Bimbo 32 ob.; 
obstacole „forță" : 1—2. V. Pincitt
(C.T.B.) pe Sucitu și V. Bărbuceanu 
cu Robot la 1.70 m. cu 0 p.

telefon). Un
146 cai s-au

Tg. Mureș 26 (Prin 
număr de 90 călăreți cu 
întrecut timp de patru zile în cadrul 
concursului republican desfășurat pe 
hipodromul din localitate. Timpul fru
mos a permis iubitorilor acestui sport 
să urmărească în număr neobișnuit de 

^mare (duminică după-amiază au asis-
I tat-10.000 spectatori) pasionantele în-

} treceri în care au evoluat cei mai buni 
călăreți din țara noastră. Cu prilejul 
acestui concurs s-au afirmat din nou

anul 393 e. n. împăratul 
suprimat Jocurile Olimpice 
religioase.

stabilit itinerariul pe care-1• A fost
va parcurge flacăra olimpică. Plecînd 
de la Olimpia, flacăra va fi purtată 
prin Peloponez pînă la Atena și Pireu' 
și de aci pe mare va fi ‘ 
Siracuza în Sicilia. Apoi, 
trecere pe mare între 
Reggio, flacăra olimpică 
drumul spre nord pînă la

0 p. 54,3 sec. ) 
D. Velea (C.T. 
juniori : 1. Io-

o serie de elemente tinere ca Iolanda 
pentru' Lazăr (C.C.A.), Ion Gheorglie (Dina

mo Ploești). Fr. Feldioreanu (Ind. 
Sibiu), D. Velea (C.T. Buc.), Zoltan 
Tordai (C.T. Tg. Mureș) etc. Partici
parea călăreților din lotul republican 
a asigurat concursului de la Tg. Mu
reș un ridicat nivel tehnic, în special 
în probele clasice. Iată rezultatele în
registrate :

Dresaj „1“: 1. Eva Artz (Ind. Si
biu) pe Nonius 445 p.; dresaj cat. „U“: 
1. D. Velicu (C.C.A.) pe Brebenel 
593 p.: dresaj cat. „M“: 1. N. Mihal
cea (C.C.A.) Bolero 771 p.; 2. I. O- 
prea (Din. Buc.) Sulina 757 p.; 3. 
I. Molnar (C.C.A.) Pelinaș 679 p.;

dusă pînă la' 
după o nouă, 
Messina șiț 
va parcurge 
Roma. i V. KADAR—coresp. regional

• Prima marcă poștală cu subiect 
sportiv a apărut în Grecia în 1896 cuin» <J ill KU1 VV-1C1 Hl 1UOU CU,
ocazia primei ediții a Olimpiadelor mo- dresaj cat. semi-grea : 1. N. Mihalcea 
derne. Această dată poate fi Conside , ’ 
rată ca dată de naștere a filateliei spor-' I 
five. Interesant de remarcat c.ă abia
25 de ani mai tîrziu a apărut o nouă 
emisiune de timbre sportive cu prile
jul celei de a Vll-a ediții a J. O. des
fășurată la Anvers în 1920.

pe Corvin 755 p.; 2. N. Mihalcea pe
Bolero 752 p.; 3. I. Oprea Șulina 751 
p.; dresaj cat. grea: 1. N. Mihalcea 
pe Corvin 1070 p.; 2. N. Marcoci 
(C.C.A.) pe Koheilan 1052 p.; Obsta-

cat. „S.U." : 1. W. Fleischer (Ind. 
) pe Țar și M. Stancu (Ind. Si-

Icole Ci
1 Sibiu)

0 tentativă de record nereușită
Vestea că echipa reprezentativă de 

pistol viteză a țării noastre va face 
o tentativă de record, a bucurat 
nespus de mult pe trăgătorii și pe 
iubitorii tirului din țara noastră. Ase
menea inițiative frumoase nu fac de
cît să întărească prestigiul sportivi
lor respectivi și ele se soldează de- 
obicei cu corectarea vechilor recor
duri ale țării. Era și firesc deci ca 
sîmbătă și ieri atenția să se îndrepte 
spre acest eveniment, mai ales că el 
avea și menirea să arate stadiul de 
pregătire a „pistolarilor" în vederea 
apropiatelor campionate europene.

Ce s-a petrecut însă la concurs ? 
Cu excepția lui Ștefan Petrescu, cei
lalți componenți ai echipei au reali
zat cifre slabe. Acest lucru dove-, 
dește că echipa noastră încă nu este 
omogenă, că —■ individual —• trăgă
torii nu posedă o tehnică bine pusă 

—* —’ starea emotivă de
să fie prea mare. 

Cu două zile înainte de această ten
tativă, fiecare trăgător a realizat ci
fre de peste 580 p., fapt care i-a de
terminat să încerce doborîrea recor
dului R'.P.R. In timpul întrecerilor 
însă, I. Tripșa și P. Mocuță au ob
ținut 566 p și — respectiv — 570 p„ 
ambii scăpînd cîte o siluetă. Se ob
servă de asemenea că „pistolarii" 
noștri de la viteză greșesc frecvent 
la seriile de 4 secunde.

Făcînd o comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut se 
constată, nu țâră surprindere, că com-

la punct și că 
concurs continuă

a-ponenții lotului R.P.R. încă n-au 
tins cifrele respective (I. Tripșa 
585 p; P. Mocuță — 583 p etc.). 
S-a observat de mai multă vreme că 
echipa noastră caută cu orice preț să 
realizeze cifre mari la antrenamente 
și cu asta considerîndu-se în formă 
nu mai urmărește individualizarea an
trenamentelor și îmbunătățirea tehni
cii, mai cu seamă la seriile, de 4 se
cunde. Așa se explică faptul că re- 

. zultatele sînt inconstante de Ia un 
concurs la altul. Cum pot motiva tră
gătorii din lotul R.P.R. faptul că în 
repetate rînduri scapă siluete și sînt 
penalizați pentru astfel de greșeli ? 
Considerăm că alte motive în afara 
lipsei de antrenament nu sînt. Este 
de datoria antrenorilor și a trăgăto
rilor respectivi, să analizeze serios 
acest lucru și să caute cu mai mult 
simț de răspundere adevăratele cau
ze ale comportării — putem spune — 
nesatisfăcătoare ale unor trăgători 
componenți ai lotului în ultima vreme.

lată rezultatele: 1. Ștefan Petres
cu 585 p; 2. G. Magyar 575 p; 3. 
M. Dumitriu (în afară de concurs) 
571 p; 4. P. Mocuță 570 p; 5. I. 
Tripșa 566 p; 6. V. Atanasiu (în 
afară de concurs) 563 p; 7. Aurel 
Neagu (în afară de concurs) 563 p.

în total echipa a realizat 2296 
puncte cu 25 puncte mai slab decît 
actualul record al R.P.R. care este de 
2321 puncte.

ORAȘUL STALIN 26 (prin telefon). 
In localitate au continuat întrecerile 
din cadrul concursului republican de 
triatlon modern. Sîmbătă s-a desfășu
rat proba de natație (200 m liber). 
Primul loc a revenit lui Ion Szekely 
din Constanța, care a realizat 950 p. 
Același punctaj l-a _ obținut și timi
șoreanul Gunther Kappler. Pe echipe 
întrecerea a fost dominată de spor
tivii din Oradea, Cluj și Constanța.

Cea de-a treia probă, crosul, s-a 
desfășurat duminică pe aleile, de sub 
Tîmpa. Cursa, care a măsurat 3000 
m, a fost cîștigată de clujanul Petre 
Deak, care a totalizat 1125 p. Pe 
echipe, proba a fost cîștigată de re
prezentanții regiunii Cluj.

La capătul celor trei zile de între
ceri, clasamentele ge'nera.le au urmă
toarea înfățișare: INDIVIDUAL : 1.
Ștefan Patalo (Oradea) 2858 p.
2. Iosif Weinberger (Oradea) 2713 p.
3. Gavrilă Ritzel (Cluj) 2705 p.: 
Petre Deak (Cluj) 2608 p.; 
Sirbu (Constanța) 2488 p.; 
leney (R.A.M.) 2480 p.;
1. Reg. Oradea 7778 p.; 2.

f

4.
5. Victor
6. Ștefan 
ECHIPE : 
Reg. Cluj

7755 p.; 3. Reg. Constanța 6865 p.; 
4. Reg. Ploești 5729 P-1 5. Reg. Ti
mișoara 5556 p.; 6. Reg. StaHn 5112 p.

UV. G.QDESCU CAROL GRUIA, coresp.



Sportivi și sportive de la sate! 
Fiți in primele rinduri 
și arăturilor

in bătălia
adinei!

Activiști
pentru

Dați tot sprijinul vostru

agricole din această perioadă! In felul acesta

sportivi de la sate! 
grăbirea treierișirlui 

tuturor muncilor 
veți contribui la

In Piatra Craiului, la cea de a Il-a 
etapă a „Alpiniadei Carpa{ilor“

bunăstarea poporului nostru muncitor,

Meci frumos la Timișoara

Selecționata orașului - S.K.V.O. Rostov 2-1 (1-0)
TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). — 
tilnirea internațională de fotbal din- 
’ selecționata orașului Timișoara și 
hipa ts.K.V.O. Rostov s-a încheiat 

victoria la limită (2—1) a echipei 
zale. Jocul a fost de un bun nivel 
hnic și publicul a avut ocazie să 
laude multe 
ima repriză a 
etice, care a 
npul, dar nu 
itbaliștii din 
intr-un joc de

pase precise și acțiuni desfășurate 
viteză, dar fără finalitate; ei au 

is rareori și imprecis la poartă. In 
eastă perioadă a jocului, echipa Io
tă nu a dat satisfacție. Deși timt- 
renii au condus cu 1—0, ei au ju- 
t timid, rareori au reușit să pună 
pericol poarta apărată de Jilo. Go- 

l a fost marcat la un contraatac 
tr-o perioadă de dominare a oaspe- 
or. La reluare, schimbările survenite 

formație au produs un reviriment 
jocul echipei, care a reușit să preia 

ițiativa și să domine pînă la fluierul 
lai.
’ cîteva aspecte din joc. Fotba- 

sovietici iau inițiativa din pri- 
ul minut și Sziklai are ocazia să se

faze de fotbal bun. 
aparținut echipei so- 
dominat aproape tot 
a reușit să înscrie. 
Kostov s-au impus 
cîmp frumos, tehnic,

releve. In min. 2, el respinge în ex
tremis șutul lui Egorov. S.K.V.O. se 
menține in atac și în min. 10 șutul 
lui Masaliov întiinește bara: Sziklai 
are tot mat mult de lucru. După ce 
îh min. 19, el respinge cu pumnul un 
șut periculos, în min. 26 reține min
gea trasă prin surprindere de Smir
nov. Prima acțiune mai periculoasă 
a gazdelor se soldează cu gol: în 
min. 42, la un contraatac, Lereter îl 
deschide pe Constantin, care intro
duce mingea în plasă (1—0). După 
pauză, în min. 48, Klein șutează ra
zant cu bara. Peste două minute, Le
reter trage în bară, mingea revine și 
e reluată în poartă de Iordăchescu 
(2—0). Timișorenii atacă insistent. 
O acțiune individuală a lui lordăche- 
scu (min. 66) se termină cu un șut 
care trece puțin peste bară. Urmează 
un contraatac . de toată frumusețea 
al oaspeților (min. 68): Masaliov de 
pe aripa stingă centrează pe extrema 
dreapta la Smirnov, care pasează la 
Povedelnik. Centrul atacant înscrie 
nestingherit (2—1). Cu trei minute 
înainte de sfirșitul jocului, la o min
ge trasă puternic de Kopaieu, porta
rul timișorean salvează în corner.

Arbitrul D. Rusu (Arad) a condus 
bine următoarele formații:

Timișoara: SZIKLAI — Ban.BRIN- 
ZEI, FLORESCU — Cojereanu (Neac- 
șu), Stepan (T AN ASE) 
tin, Lereter
(Lereter), 
( Mițaru).

S.K.V.O.

Constan- 
(IORDACHESCU ), Negru 
Surdan (KLEIN), Milea

Rostov: Jilo — Ktiscln, 
BOCIAROV, Certkov — UD1N1UV, 
Pavlov — SMIRNOV, Kopaiev, PO
VEDELNIK, Egorov (Volcenkovj, Ma
saliov.

PAVEL VELȚAN, coresp.

6»
Deși este una dintre cele mai bo

gate regiuni în trasee alpine din 
țara noastră. Piatra Craiului a fost 
destul de puțin cercetată de. alpi
niștii noștri. Doar cei din Orașul 
Stalin și împrejurimi au făcut unele 
escalade în acest masiv. Tocmai pen
tru a da posibilitatea cunoașterii tra
seelor alpine din Piatra Craiului, 
F.R.S.B.A. a stabilit această regiune 
ca loc de desfășurare a celei de a 
doua etape a „Alpiniadei Carpaților". 
Și astfel, la cabana Plaiul Foii s-au 
întîlnit 75 de alpiniști reprezentînd 
22 secții alpine din întreaga țară.

Au fost de față sportivi mai vechi 
din București, Orașul Stalin, Sibiu, 
dar și alpiniști care au îndrăgit de 
curînd această frumoasă disciplină, 
cum au fost cej din Petroșani, Cîm
pina, Bușteni, Bicaz. Unii dintre ei 
luau parte pentru prima dată la o 
acțiune mai mare. In zorii zilei de 
19 iulie s-au îndreptat cu toții spre 
traseele din regiunea cabanei Diana 

■ și din Padina lui Călineț.
Traseele, constituind o noutate pen

tru majoritatea alpiniștilor din țară, 
au plăcut prin problemele tehnice im
puse.

Julieta Namian si Ștefan Georgescu 
înuingăiori in competiția de tenis din Capitala

lujenii au dominat și oaspeții au cîștigat
Știința Cluj — V. T. K. Diosgydr 2-4 (2-2)

CLUJ 26 (prin telefon). Pe stadio- 
jl „Gh. Gheorghiu-Dej" din focalitate 
avut loc întîlnirea internațională de 

>tbal Știința Cluj—V.T.K. Diosgyor. 
1 acest meci Știința a fost superioară 
mp de 75 minute, lucru de altfel do- 
îdit și de raportul de cornere 14-3 
3-2) în favoarea clujenilor și totuși 
ființa a pierdut. In această înfrîn- 
ere o vină o poartă și portarul Ni- 
jară, căruia i se pot imputa două 
aluri.
Iată, pe scurt, filmul meciului: In 

lin. 3 Pali primește o minge de la 
iss și trage prin surprindere de la 
i in. Nicoară, neatent scapă mingea:
1. Știința are o perioadă de domi- 

are și ratează o mare ocazie de ega- 
ire în min. 15, cînd Marcu trage de 
oroa-pe, dar Fekete salvează de pe 
nia porții. In min. 24, la o centrare 
lui Ivan, Kovacs marchează printr-un 
it puternic: 2-0. In restul reprizei
inițiativa aparține Științei. In min, 

4 Nedelcu II trage de aproape în 
asrta părăsită de portarul maghiar :
2. Spre sfîrșitul reprizei, în min. 42 
larcu prelungește o minge spre Sil
ii, care șutează. Mingea se lovește 
e Solymosi și ricoșează în poartă : 
■2. După pauză, timp de 5 minute 
itiința domină teritorial, însă cei 
are marchează sînt fotbaliștii de la 
'iosgyor. In min. 50 Kiss, printr-itn 
it slab tras de la 20 m. înscrie în 
altul drept sus. Asistăm din nou la
perioadă de dominare a echipei ciu

me, care are două mari 
tarea în min. 71 și 73. (La ultima 
:azie Marcu driblează întreaga apă- 
are reușind să scoată și portarul din 
oartă, dar trage alături). In min.

76 Cspny centrează, mingea ajunge 
la Kiss, care de pe linia de 16 ni. 
trage fulgerător în colțul sting sus. 
Acesta a fost cel mai frumos gol al 
zilei. Pînă la urmă domină tot Știința 
Cluj. Arbitrul Nicolae Vizirianu a con
dus bine următoarele formații:

ȘTIINȚA: Nicoară (min. 57 Scăr- 
lătescu) — Kromeli, GEORGESCU, 
Costin—PETRU EMIL, (min 62 Pîn- 
zaru), NEDELCU I — MUNTEANU, 
Marcu, (min. 78 Băluțiu), Suciu, Ne- 
delcu II, Moldovan.

DIOSGYOR : Hodi (TOTH, din min 
46) — Fekete, Szigeti, Solymosi — 
TOROK, Papp—IVAN, Csanyi, KISS, 
Kovacs, Pall (din min. 53 Matisz).

R. FISCH, coresp. regional

întrecerile de tenis din cadrul com- 
petiției organizate de comisia da spe
cialitate București în cinstea zilei de 
23 August au luat .s-fîrșit ieri cu ur
mătoarele rezultate :

Simplu bărbați, sferturi de finală : 
Slapciu-Bardan 6—4, 6—1, Zacopcea- 
nu-Burcescu 6—1, 5—7, 6—2, Geor- 
gescu-Horvath 6—1, 6—4; M. Viziru- 
Chivaru 6—4. 1—6, 6—2, semifinale: 
Zacopceanu-Slapciu 6—2, 6—1; 
gescu-M. Vizirii 6—I, 6—2; 
Georgescu-Zacopceanu 6—4,
6—3.

Simplu Semei, semifinale : 
Namian-Ecaterina Horșa 6—3, 6—2; 
Irina Ponova-Eleonora Roșianu 6—1, 
6—2; finala: Julieta Namian-Irina Pa
nova 6—8, 6—2 6-—4

★

Campionatul de juniori al orașului 
București desfășurat zilele trecute s-a 
terminat cu următoarele rezultate fi
nale: simplu juniori, categoria 13—14 
ani: Dimache-I. Năstase 6—5, 6—5; 
cat. 15—16 ani: Verone-Popovici 1—6, 
6—4, .6—4; cat. 17—18 ani: Mărmu- 
reanu-Burciu 6—1, 6—2. 6—4.

Simplu junioare, categoria 
ani: C. Klahre-M. Mihu 6—3. 
cat. 15—16 ani; M. Klahre-D. 
10—8, 6—3; cat'. 17—18 ani: Manana

Ciogolea-Cornelia Năstase 3—6 6—0, 
6—2.

Dublu femei: Rodica Lazaride, Ma
nana Ciogolea-Cornelia Năstase, Ște- 
fania Trepcea 9—7, 6—4.

Dublu bărbați: Mărmureanu, Bur- 
ciu-Guțu, Verone 6—1, 8—6.

Dublu mixt:
nu-M. Ciogolea, Burciu 3—6, 
6—3.

Lazaride, Mărmurea-
6—4,

Au fost efectuate ture de dificultate 
superioară evidențiindu-se în special 
echipele Voința Orașul Stalin (N. 
Hiemesch, Gh. Cristea). în fisura Li
rei (gr. V B), C.C.A. (M. Schenn, 
L. Caracioni) în fisura nord-vestică 
din Diana (gr. V A), Dinamo Ora
șul Stalin (Nicolae Jitaru, Marian 
Nicolae) în peretele vestic din Că- 
lineț (gr. V A), în timp ce alpiniștii 
de ia Metalul M.I.G. București (Ion 
Chiciorea, Ladislau Biro) au omologat 
traseul „23 August" escaladat în pre
mieră de sportivii de la Torpedo, care 
au avut cap de coardă pe Valentin 
Garner. Trebuie să spunem cîteva 
cuvinte și despre echipele tinere, unele 
dintre ele — așa cum am amintit și 
mai sus — prezente pentru prima 
dată la o astfel de acțiune. Astfel, 
sportivii de la Poiana Cîmpina (Wal
ter Alfred, Victor Popescu, Gh. Mus
tață) au parcurs creasta Cornului 
Caprei (gr. IV A), cei de la C.F.R. 
Petroșani (Al. Zolotaru, D. Mînzaru. 
Gh. Marcu) avîndu-1 cap de coardă 
pe Paul Fozokos. profesorul lor de 
anul trecut, au parcurs muchia sud- 
estică din Brîul Răchițci (gr. III B). 
La _ fel de frumos s-au comportat și 
alpiniștii de la Caraimanul Bușteni 
(Ion Pușkaș. Ion Bratu, Toth Pal 
Gheorghe), C.F.R. Grivița Roșie (I. 
Nicolae. D. Mihai, Gh. Firu) care au 
parcurs Degetul lui Călineț (gr. IV 
A), Constructorul Bicaz, C.F.R. Cluj, 

.Voința Cluj.
Succesul de care s-a bucurat etapa 

a doua a „Alpiniadei Carpaților" or
ganizată în Piatra Craiului ne face 
să credem că. majoritatea alpiniștilor 
ar dori să mai poată participa și în 

I viitor la escalade în această regiune, 
pe care au început s-o îndrăgească. 
Pentru aceasta ar trebui însă reme
diate unele lipsuri care mai există 

’ în ceea ce privește aprovizionarea la 
I cabana Plaiul Foii.

ocazii de a

Așa arata un buletin cu 12 rezultate 
wacte la concursul Pronosport nr. 30 
itapa din 26 iulie 1959).
I. Reprezentativa Timișoara-S.K.V.O. 
.estov (pron. la pauză)
II. Reprezentativa Timișoara-S.K.V.O.
ostov (pron. final) Hi. - - ■■ -■ ■
iron.
IV.
iron. . . .
V. Vo.ivodina Novisad-M.T.K.

i pauză)
VI. Vojvodina Novisad-M.T.K. 
nai)
VII. Csepel Auto-Jaszterenvi

Sahtlor Stalino-Dinamo 
la pauză)
Sahtior Stalino-Dinamo 
final)

Bacău

Bacău

1

1

1

1
(pron.

x 
(pron.

x 
Vasas x

VIII. Szoln.oki M.A.V.-Szegedi V.S.E. 1
IX. Oroszlany Banyaez-Szallitok 1
X. Kistext-Vaci Petofi 2
XI. Budai Spartacus-Borsodl Bany-
sz 2
XII. Egyetertes.salgoturjan K.S.E. ,1 
La acest concurs au fost depuse a- 
roxlmatîv 221 W» variante

REZULTATELE TRAGERII 
LA FRONOEXPKES 

La tragerea din urnă a concur 
‘renoexpres nr. 2s de duminică 
-Uiie au fost extrase următoarele 
ierer

29 ’3 20 l’S 3? 34
Numere de rezervă: 31-—40. 
Fond de premii; 775.210 lei.

concursului
26 

nu-

i

Geor- 
finala:

6—4.

Julieta

13—14
6—0;
Bocor

IHI II IP
Sovata din nou cîștigătoare

Sovata a repurtat o nouă victorie, 
bătînd la mare luptă pe Sincer, Ping 
Pong, Glod, Covasna și alți 5 con- 
curenți. Premiul Volga s-a încheiat cu 
o sosire cap Ia cap între Piculina și 
Miracol.

Rezultatele tehnice sint următoa
rele :

I. Răsărit (Lazăr G.), Stoc, Granit. 
Cota: 2,00—6,00 lei. II ~ 
(Lazăr G.), Glaucos, Esop.
5.40- 15,80,-17.00 lei. III. Clopoțel 
(Soare G.), Fira, Jugastru. Cota:
24.40— 109,30—87,30 lei. Ordine tri
plă : 2415 lei. IV. Vifor (Cîmpeanu), 
Cărăbuș, Rozica. Cota : 4,90—12,90— 
123,60 lei. V. Sovata (Crișan), Sin
cer, Ping Pong. Cota : 5,50—18.00— 
26,80 lei. VI. Ogar (Drăghici), Sal- 
cîm, Sprinten. Cota : 6,60—75,60—

Surubița 
Cota :

II § M
77,50 lei. VII. Piculina (Baldovin), 
Miracol (Huțuleag), Neajlov. Cota : 
3,20—1,40 lei. VIII. Pascal (Petcu 
A), Așa da, Micuța. Cota : 7,70—22 20 
lei

M .rcuri 29 iulie se organizează o 
reuniune pe Hipodromul Băneasa 
Trap. In fruntea programului stă pre
miul Snagov, în care participă:

Japoneza 1700 (Ștefănescu), Har
buz 1700 (Crainic Tr.), Fantezia 1700 
(Tănase G.)t Novac 1720 (Mihăiles- 
cu), Nărăvaș 1720 (Dinu Tr.), Bereta 
1720 (Ichim C.), Tarcău 1720 (Oană 
L), Hopușor 1740 (Moldovan G.), 
Luminiș 1740 (Teofil St.), Vampir 
1760 (Avram G.).

Caii din prim? categorie se mai 
află în premiul Urziceni.-

Celelalte alergări se remarcă prim 
echilibrul șanselor concurenfilor.

Selecționata de natație a Bucureștiului 
a învins detașat selecționata Sofiei

(Urmare din pag. 1)

echipa gazdă a slăbit ritmul de joc 
permițînd adversarilor să... oprească 
avalanșa de goluri. Au înscris: Za- 
han 2, Grințescu 2, Kroner 2, Bădiță, 
Blajec și Szabo. Pentru oaspeți a mar
cat Bialcev. S-au remarcat: Szabo, 
Kroner, Zahan și Bădiță.

Evoluția echipei de tineret a Capi
talei noastre a plăcut mult spectato
rilor. Avînd o bună mișcare în teren, 
componenții formației au combinat in
genios reușind să facă numeroase 
„breșe" în dispozitivul apărării ad
verse și să înscrie spectaculos. Ceva 
mai echilibrat decît partida seniori
lor meciul tinerilor a pasionat mai 
mult. Scor: 6-2 (4-0) pentru Bucu
rești. Au marcat: Firoiu 2, Culiniac, 
C. Marinescu, Daroczi, Chirvăsuță 
pentru învingători și Satirov 2 pentru 
învinși. Am remarcat în deosebi jocul 
bun prestat de Chirvăsuță, Firoiu, Cu
liniac, Botchiev și Satirov. Ambele 
meciuri au fost arbitrate de Antal 
Schlemker (R.P. Ungară). In aceste 
jocuri au fost folosite următoarele for
mații : BUCUREȘTI (seniori): Mu- 
reșan—Zahan, Bădiță—Szabo—Blajec, 
Grințescu, Kroner; SOFIA (seniori): 
Cervenkov—Ikonopisov, Miladinov — 
Siatov—Biolcev, V. Gaidarov, I. Gai
darov ; BUCUREȘTI (juniori) : Cheța 
— Firoiu, Daroczi—Culiniac—Mărcu- 
lescu, C. Marinescu, Chirvăsuță ; 
SOFIA (juniori) : Botchiev—Velev,
Exerov—Gavrilov—Mat eev, Mandjiev, 
Sotirov.

Iată acum rezultatele întrecerii din 
prima zi : ÎNOT : 400 m liber bărbați:
1. St. Ionescu (B.) 4:48,2. 2. E. Voicu
(B.) 4:55,0, 3. I. Alexandrov (S.)
4:58,4, nou record al R. P. Bulgaria, 
4. I. Vațkov. (S.) 5:14,3; 100 m liber 
femei: 1. Ingrid Wâchter (B.) 1:10,2,
2, Ingrid Rothe (B.) 1:11,9, 3. Mara

lonkova (S.) 1:16,1, 4. Ecaterina Sko- 
drova (S.) 1:22,2; 100 m spate bărbați: 
1. D. Caminschi (B.) 1:08,5, 2. V. Po
pov (S.) 1:12,0, 3. V. Biolcev (S.) 
1:13,0, 4. I. Nagy (B.) 1:13,6; 100 m 
spate femei: 1. Henriette Țincoca (B.) 
1:19,2, 2. Dan Maria (B.) 1:24,2, 3. 
Neviana Andonova (S.) 1:31,0, 4. Te- 
menuga Carvenkova (S.) 1:42,5; 
200 m bras bărbați: 1. Mihai Mitrofan 
(B.) 2:43,6, 2. Tiberiu Rînea (B.) 
2:46,8 (nou record de juniori catego
ria I), 3. B. Naumov (S.) 2:59,6, 
4. V. Borisov (S.) 3:04,6 ; 100 m bras 
femei: 1. Sanda Iordan (B.) 1:25,8— 
nou record de junioare cat. I și a 
Il-a — (proba s-a desfășurat în afară 
de concurs) ; 100 m delfin femei; 1. 
Măriuca Rotaru (B.) 1:22,4. 2. Nico- 
leta Ștefănescu (B.) 1:23,7, 3. Teme- 
nuga Cervenkova (S.) 1:32,6, 4. Sne- 
jinka Filipova (S.) 1:39,7 ; 200 m del
fin bărbați: 1.. Al. Popescu (B.) 
2:34,1, 2. I. Ikonopisov (S.) 2:42,0, 
3. I. Nagy (B.) 2:47,4, 4. V. Grigorov 
(S.) 2:49,0; ștafeta 4x100 m liber fe
mei: 1. București (Henriette Țincoca, 
Ingrid Rothe, Ingrid Wâchter, Vasilica 
lurciuc) 4:57,8, 2. Sofia (Nevena An- 
donova, Temenuga Cervenkova, Eca
terina Skodrova, Mara lonkova) 
5:39,0; ștafeta 4x200 m liber bărbați: 
1. București (G. Blajec, E. Voicu, Șt. 

Ionescu și Gh. Cociuban) 0:04,2; 2. Sofia 
(V. Popov, I. Valkov, I. Alexandrov, 
1. Ikonopisov) 9:25,5; SĂRITURI DE 
LA TRAMBULINĂ: 1. A. Rotman (B.) 
118,55, 2. M. Todorov (S.) 110,56, 3. 
P. Decuseară (B.) 106,26, 4. C. Kos
tov (S.) 89,24.

La sfîrșitul primei zile de concurs 
reprezentativa orașului București con
ducea cu 
acumulase

Și ziua 
soldat cu 
tre care

100 puncte față de 52 cît 
selecționata Sofiei.
a doua a concursului s-a 
rezultate remarcabile, prin

și noi: recorduri ale celor

două țări, 
rii noastre 
desfășurarea...
400 m. liber fete. Acele cronometre- 
lor se opriseră pentru tînăra și ta
lentata înotătoare . Ingrid Wachter 
(care de altfel ne promisese un nou 
record la această probă) în dreptul 
cifrei de 5:29,3, timp care reprezintă 
un nou record de senioare și junioare 
cat. I și a II-a. Recordul anterior 
(5:36,5) aparținea aceleiași înotătoa
re și fusese stabilit cu puțin timp în 
urmă. Ingrid Wâchter și-a mai în
scris numele ieri pe tabela record
manelor și cu ocazia desfășurării șta
fetei 4x100 m. mixt, cînd, împreună 
cu Henriette ȚinCbca (spate), Sanda 
Iordan (bras), Măriuca Rotaru (flu
ture), reușea să întreacă cu timpul 
de 5:24,9 vechiul record de junioare 
cat. a Il-a al acestei probe. După 
cum spuneam mai sus, ziua a doua 
a concursului nu a trecut fără să 
aducă satisfacții și în tabăra oaspe
ților. Serhifondistul din Solia, Iordan 
Alexandrov, în vîrstă de -17 am. 
luînd startul în proba de 1500 m. li
ber, a parcurs distanța în timpul de 
19:39,6, cifră care constituie un nou 
reerd al R.P. Bu’garia. Vechiul re
cord (20:18,3) aparținea aceluiași 
înotător. Cronometrat în „trecere" pe 
la 800 .m^ I. Alexandrov, a reușit cu 
timpul de 10:27,2 un nou record al 
țării sale. Insfîrșit, și o victorie 
realizată de oaspeți cu- prilejul aces
tui concurs, a fost adusă de sărito
rul Borislav Dekop, care și-a între
cut toți adversarii la sfîrșitul săritu
rilor de pe platformă.

Rezultate tehnice: FETE: 400 m li
ber: 1. Ingrind Wâchter (B), 5,29,3 nou 
record R.P.R.; 2. Vasilica lurciuc (B) 
5:50,9; 3. Mara lonkova (S) 6:06,5; 
4. Ecaterina Skodrova (S) 6:32,6;
200 m. bras: 1. Sanda Iordan (B) 
3:06,6; 2. Helga Boicehofski (B)

Unul dintre recordurile 
cădea chiar odată 

primei probe, cea

tă
cu 
de

3:13,4; 3. Snejinka Filipova (S) 
3:22,5; 4. Temenuga Cervenkova (S) 
3:48,0. 4xi00 rn. mixt: 1. București 
(Țincoca, Iordan, Rotaru, 1. Wăc’n- 
ter) 5:24,9, nou record de junioare- 
cat. a Il-a; 2. Sofia (lonkova, Filipova,. 
Cervenkova, Andonova) 5:58,0. Bn- 
IEȚI. 100 m. liber: 1. G. Blajec 
(B) 59,7; 2. 1. Ikonopisov (S)
1:01,2; 3. Em. Voicu (B) 1:01,3; 4. 
I. Vachkov (S) 1:03,5. 100 m. flutu
re (in afară de concurs) 1. Al. Po
pescu (B) 1:07,4; 2. I. Nagy (B)

N. Teodorov (S) 1:12,0: 
Grigorov (S) 1:12,-..

100 m. bras: (în afară de concurși 
1. M. Mitrofan (B) 1:16,8; 2. A.. 
Schmaltzer (B) 1:18,1 ; 3. V. Borisov 
(S) 1:20,4; 4. B. Naumov (Si
1:23,9. Inotind pe culoarul 2 (ca re
zervă) T. Rînea a parcurs distanța 
în timpul de 1:17,0 (record perso- 

: 1. Șt. Ionescu 
2. 1. Alexandrov (S) 

record al R.P.B. ; 3. C. 
20:06,1 ; 4. S. Nedcov
In afară de concurs, L- 
19:58,4. 4x100 m. mixt: 
(Caminschi, Al. Popescu, 

2. Sofia
Bonev) 

4:49,2. In afară de concurs:; Bucu
rești II (Daroczi, Nagy, Olință,'Voi
cu) 4:40,5.

SĂRITURI PLATFORMA: 1. B. 
Dekov (S) 122,44; 2. P. Decuseară 
(B) 120,75: 3. A. Rotman (B) 110,02: 
4. I. Nikolcev (S) 108,23. Punctajul 
general înaintea celor două partide 
ele polo: 155-84 în favoarea gazde
lor.

In jocurile de polo. disputate în a 
doua zi a meciului București-Sofia, re
prezentanții noștri au realizat din nou 
victorii categorice. Echipa de tineret 
a învins cu 5—1 (3—0), prin punc
tele înscrise de Culineac (2), Chir
văsuță (2), Firoiu, pentru gazde si 
Kristov pentru oaspeți. Selecționata 
de seniori a dispus cu scorul de 6—4 
(4—0). Au înscris: Zahan 2. Bădiță, 
Grințescu, Kroner și Blajek. Ambele 
partide au fost conduse de arbitrul 
maghiar Antal Schlemker.

1:10,5; 3.
4. V.

nai). 1500 m. liber: 
(B) 19:26,2; *
19:39,6, nou 
Mocanu(B) 
(S) 22:27,5. 
Daroczi (B) 
1. București 
Mitrofan, Ciorbă) 4:34,8; ’.
(Popov, Borisov, Todorov, 

In afară de concurs



BICAZ (prin telefon de la trimisul 
nostru). — Anul acesta „Cursa Scîn- 
ieii" va străbate un traseu nou. Ple- 
cînd din București, cicliștii vor ajun
ge chiar din prima etapă pe melea
gurile Moldovei, la Focșani. Apoi, ei 
se vor îndrepta spre Bacău, Roman 
și Bicaz, de unde vor urca la Lacul 
Roșu.

Acest important eveniment sportiv, 
care se va desfășura între 29 iulie și 2 
august este așteptat cu un mare in
teres de iubitorii sportului din loca
litățile prin care caravana cicliștilor 
va trece pentru prima oară. Informa
țiile care apar în presă sînt viu co
mentate. In același timp se fac și 
pregătiri pentru întâmpinarea cara
vanei. La Bacău, spre exemplu, s-a 
format un comitet de organizare, care 
a studiat toate măsurile ce trebuie 
luate în vederea primirii. în mod cît 
mai sărbătoresc, a celor 50 de cicliști 
participant la „Cursa Scînteii". Ast
fel, deși mai sînt cîteva zile pînă cînd 
grupul cicliștilor va ajunge la Bacău, 
ne putem imagina încă de pe acum 
— văzînd măsurile luate — primirea 
ce li se va face. Pe artera principală 
a orașului Bacău vor flutura sute de 
stegulețe, peste tot vor fi ghirlande 
de Hori și lozinci cu urări de bun ve
nit. Cicliștii vor sosi în sunetela fan
farei.

Aceleași intense pregătiri se fac și 
la Roman, unde cu toate că este nu
mai punct de trecere, s-au luat totuși 
masuri de primire a cicliștilor ca și în 
orașele capăt de etapă. Sportivii pre
gătesc numeroase cadouri. . Astfel, 
membrii asociației sportive „Unirea 

Z.“ organizată pe lîngă fabrica 
ue zahăr din Roman vor lucra în 
mod voluntar un mare număr de figu
rine de zahăr, iar cei de la „Lami
norul" o serie de frumoase machete.

Discutând cu unul dintre sportivii 
din Roman, care se pregătesc să-i în
tâmpine pe cicliști, maistrul Petre Ne- 
teș, component al echipei de rugbi 
Laminorul, participantă la campiona
tul categoriei B, acesta ne-a declarat: 
„Sportivii din orașul nostru așteaptă 
cu nerăbdare caravana ciclistă. Do
rim să-i vedem chiar și nutnai pentru

Și anul acesta — ca și în anii președenți — cei mai buni cicliști din 
țara noastră vor lua sta/tui în „Cursa Scînteii'1. In fotografie: cicliștii por

nesc în cursă din fața Casei Scînteii.
cîteva clipe pe cei care se întrec pen
tru titlul de învingător în competiția 
organizată de ziarul „Scînteia". Aș 
dori ca în această întrecere să învin
gă un tînăr concurent care apoi să 
realizeze și în „Cursa Păcii" succe
sele pe care le așteptăm de atiția 
ani."

La Bicaz. constructorii hidrocentra
lei „V. I. Lenin" pregătesc și ei cu 
grijă primirea alergătorilor. Incepînd 
•de la Tarcău și pînă la ieșirea din 
Bicaz traseul va fi marcat de pan
carte și de sute de stegulețe. De-a 
lungul drumului pe care îl vor stră
bate cicliștii, șiruri lungi de pionieri 
vor întâmpina pe alergători cu bu
chete de flori.

Pretutindeni pe unde am călătorit 
în aceste zile am fost martorii pregăti
rilor febrile ce se fac pentru pri
mirea participanților la cea de a 
XlI-a ediție a „Cursei Scînteii". In
teresului manifestat de oamenii mun-

cii din aceste localități, cicliștii au 
datoria să-i răspundă printr-o compor
tau cît mai frumoasă.

H. NAUM

în turneul internațional de volei feminin de la Constanța 
Start (Polonia) a cîștigat „Cupa UCECOM

In
au

CONSTANȚA 26 (prin telefon), 
a doua zi a turneului, rezultatele 
fost cele așteptate. Astfel, Start (Po
lonia) a cîștigat ușor cu 3—0 (0.4,4) 
meciul cu Koîejliler Ankara, care s-a 
comportat mai bine decît în meciul de 
joi. Jucătoarelor din Turcia le lip
sește rutina jocurilor internaționale.

In al doilea meci al zilei, Voința 
(Romînia) a cîștigat cu 3—0 (11,5,5) 
în fața formației Spartakus (Ungaria), 
care, spre deosebire de meciul anterior, 
s-a comportat mai bine și a dat emo
ții jucătoarelor noastre, mai ales în 
primul 6et, cînd au și condus cu 11—8. 
Au pierdut însă setul la 11 din cauza 
primirii defectuoase a serviciilor.

Dacă în meciurile disputate joi și 
vineri publicul constănțean n-a fost 
pe deplin mulțumit de jocul prestat 
de cele patru echipe, duminică a aplau
dat la scenă deschisă jocul frumos 
practicat de fiecare echipă. Koîejliler 
Ankara și-a atras multe simpatii, cu 
toate că a pierdut cu 3—0 (8.3,6) în 
fața lui Spartakus. Sportivele din Tur
cia au prestat un joc mai bun decît 
în primele două partide. In seturțje 1 
și 3 Koîejliler a dat mult de lucru 
sportivelor de la Spartakus.

Meciul mult așteptat între Voința și 
Start a dat cîștig de cauză, după 2

ECHIPA R. P. UNGARE A CÎȘTIGAT
DUBLA INTILNIRE DE POPICE

CU SELECȚIONATA R. P. ROMINE

Concursul international de iahting 
Sopot
unor contestații, nu se știu precis lo
curile ocupate de ei. Totuși, este mai 
mult ca probabil că primii se vor 
situa pe locul 9—10, iar secunzii sub 
locul 12. In fine, la clasa finn (învin
gător polonezul L. Blaska), veliștii 
noștri Petre Purcea și Puiu Mânu au 
fost cel mai incomodați de neparti- 
ciparea pe ambarcații proprii. Pri
mul a sosit pe locurile 20, 30, 30, 
33, 32, iar cel de al doilea, după ce 
a abandonat în prima regată (i s-a 
rupt catargul) a sosit în continuare 
pe locurile 31, 23, 23 și 25.

de la
Sopot 26 (prin telefon). De miercuri 

pînă duminică s-au desfășurat pe a- 
pele Mării Baltice întrecerile con
cursului internațional de iahting 
„Săptăinîna Gdanskultii" la care au 
participat veliști din R. P. Polonă, 
R. D. Germană, R. P. Bulgaria și 
R. P. Romînă. In programul concursu
lui au fost prevăzute cîte cinci re
gate pentru clasele star, snaip, finn, 
„pirat" și F.D. Sportivii romîni au 
concurat la primele trei categorii. Ei 
nu au obținut rezultate pe măsura 
valorii lor, fiind handicapați de ca
litatea ambarcațiilcr puse la dispo
ziție de organizatori.

Cel mai bun loc obținut de repre
zentanții noștri a fost la clasa star, 
unde au fost înscrise 11 echipaje. 
Astfel, în întrecerile care au revenit 
starului condus de Felhaber (R.D.G.), 
urmat de polonezul Zelinski, sportivii 
noștri Ion Naum—Paul Romașan s-au 
c asat pe locul 4, în condiții dificile 
ce concurs, după ce în cele cinci re
gate ocupaseră constant locuri me
nit : 5, 5, 4, 4, 4.

Cursele de snaip, la startul cărora 
au fost prezente 20 de ambarcații, 
s-au terminat cu victoria polonezu
lui Rejewski, urmat de compatriotul 
sau E. Blaska. Echipajul nostru Vasile 
Costescu—Gh. Petrescu a sosit în rega
te pe locurile 15, 8, 9, 18 și 3, iar 
Tașcu Millio—Mihai Saghin pe 6, 12, 
14,14 și 12. Deoarece clasamentul ge
neral definitiv (ca de altfel și la finn) 
nu a fost întocmit încă din cauza

ls

Concursul cu premii 
al ziarului nostru

ÎNTREBAREA NR. 1 
(5 puncte)

la 
ce

Cine deține recordul republican 
i aruncarea suliței (seniori) 
: performanță?

și cu

ÎNTREBAREA NR. 2 
(10 puncte)

Care halterofili romîni au ob
ținut rezultate de peste 400 kg la 
cele trei stiluri?

ORAȘUL STALIN 26 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Reprezentati
vele noastre de popice au părăsit în
vinse arena Metrom din localitate, dar 
numeroșii spectatori care au asistat 
sîmbătă și duminică la dubla întîlnire 
cu echipele R.P. Ungare și-au dat 
seama că au fost mai mult jocuri de 
uzură în care sportivii romîni — mai 
calmi în momentele decisive — ne-ar 
fi putut aduce satisfacția unor suc
cese. Fiind stăpîniți de o nejustifica
tă stare nervoasă, o serie de 
picari experimentați ca Francisc Mi- 
cola. Ion Micoroiu, Alexandru 
drei, Tiberiu Negru, Ilona. Nagy, 
na Dumitrescu și Olimpia Popescu nu 
și-au găsit ritmul normal. Din acea
stă cauză jucătorii și jucătoarele res
pective nu au putut fructifica nu
meroase ocazii cînd adversarii lor di- 
recți aruncau bila în gol sau „spăr
geau". De asemenea, 
maestrului sportului 
(881) și a dublei campioane a ță
rii Margareta Szemany (412) res
tul componenților și componentelor 
selecționatelor noastre au arătat de

po-

An- 
Ele-

cu excepția 
Iuliu Erdei

Zoltan Vamoș a stabilit un nou record republican 
la 1000

ORAȘUL STALIN 26 (prin telefon). 
La concursul atletic desfășurat în lo
calitate au luat parte și o serie de 
atleți fruntași, specialiști ai probelor 
de semi-fond și fond. Cu acest prilej, 
maestrul sportului Zoftan Vamoș a 
realizat un nou record republican în 
proba de 1.000 m plat înregistrînd 
rezultatul de 2:23,0. Vechiul record 
(2:24,7) aparținea din 1956 lui Ștefan 
Mihaly, Un rezultat bun a fost înre
gistrat în proba de 800 m femei de 
raaestra sportului Florica Grecescu.

Iată cîteva din rezultatele acestui 
concurs: BARBAȚI: 600 m: Tr. Su- 
drigean 1:21,6; 800 m: St. Mihaly 
1:52,2; A. Romfeld 1:54,4; Gh. Bo- 
ghean 1:55,5; 1.000 m: Z. Vamoș 
2:23,0 — nou record al R. P. Ro-

m plat
mine; A. Barabaș 2:25,1 : V. Popa 
2:29,7; 3.000 m plat: C. Grecescu 8:29,0; 
C. Aioanei 8:29,6; V. Florea 8:31,0; 
I. Veliciu 8:37,0; FEMEI : 800 
Florica Grecescu 2:11,0 — cel 
bun rezultat romînesc din acest 
zon; Elisabeta Todorof 2:12,2; 
rilis Gutui 2:14,1.

GH. MAZGAREANU
coresp.

m :
mai 
se-

Ma-

ȘTIU SPORT?
întrebarea NR. 3

(15 puncte)
Ce locuri au obținut caiaciștii 

șr canoiștii romîni Ia Jocurile Olim
pice de la Melbourne șj cine sînt 
sportivii .pare au alcătuit fiebipa- 
jele?

i CUPON DE PARTICIPARE Nr.9

SPORTUL POPULAR
I Nr. 3449

■■

• La Szeged a avut loc un con
curs internațional de maraton la care 
au participat și sportivi romîni. Pe 
primul loc s-a clasat Skriniar (Iugo
slavia) urinat de compatriotul său 
Stoianovici. Locul 3 a revenit repre
zentantului țării noastre Toma Voicu, 
care a parcurs distanța în 2 h 
37:52,4. (învingătorul a fost crono
metrat cu 2 h 31:57,4). Pe echipe a 
cîștigat Iugoslavia cu 5 h 06:54,4 iar 
echipa R.P. Romîne a ocupat locul 4 
cu 5 h 32:04,0.

• In capitala R. P. Ungare a în
ceput sîmbătă un concurs internațio
nal de natație la care participă re
prezentativele U.R.S.S., R.D. Germa
ne și R. P. Ungare. Iată cîteva re
zultate : 100 m liber bărbați Lujikov 
56,3 (nou record U.R.S.S.), 400 m 
liber — B. Nikitin (U.R.S.S.) 4:40,8, 
4x400 m mixt bărbați — U.R.S.S. 
4:21,6, 1500 m — Katona (R.P.U.) 
18:38,4, 400 m liber femei -— Voog 
(U.R.S.S.) și Egervary (R.P.U.) 
5:17,8, 100 m spate bărbați — Wag
ner (R.D.G.) 1:04,6, 200 m bras 
bărbați — Antonian (U.R.S.S.) 2:42,3, 
sărituri din turn bărbați Marton 
(R.P.U.) 137 p.

orc și 15 minute 
echipei oaspie, care 
(11—15, 15—9, 15—6, 11—1’5, 15—12). 
In primul set Voința a condus cu
13— 6, scor la care s-au schimbaț nu 
mai puțin de 14 servicii. Romîncele 
au „spart gheața" și scorul a devenit
14— 6. Echipa poloneză are o revenire 
puternică și... 14—11. In final însă 
nu au mai putut rezista și au pierdut 
setul cu 15—11. Voința arc inițiativa 
și în setul al doilea, în care a con
dus o bună parte din timp, dar nepu- 
tînd menține ritmul, a pierdut cu 9—15. 
Al treilea set a rost la discreția polo
nezelor, care au condus tot timpul. 
Jucătoarele noastre au făcut greșeli 
elementare mai ales la servicii. Ele au 
avut însă o frumoasă revenire în setul 
4 pe care l-au cîștigat. In ultimul, spor
tivele de la Start prestează un joc 
foarte bun, conduc cu 10—6, cîștigă 
setul la 12 și odată cu el, meciul și 
„Cupa UCECOM" acordată primei cla
sate. In această partidă jucătoarele din 
Polonia au practicat un joc complet 
Remarcăm întreaga echipă și în specia' 
pe Lidwina l.angowska, Jadwiga Kost- 
kiewicz. Romîncele au pierdut pentru 
că nu au reușit să-și organizeze jocul 
decît rare ori. In plus, ele au fos! 
nervoase în situațiile critice, iar bloca
jul a fost inexistent. La pierderea se 
tului 5 au contribuit și cei doi antre 
nori (Lăzăruț și N'sipcanu), care ai 
făcut schimbări neinspirate în forma 
ție.

de joc, sportivelor 
au cîștigat cu 3—2

E. PETRE, corespondent

i

multe ori o inadmisibila lipsă de o 
rientare și precizie în lansarea bilei.

fnfrîngerea echipei feminine s-a da
torat într-o oarecare măsură și greși
tei alcătuiri a formației. In ultimul 
schimb a fost aleasă să evolueze 
Olimpia Popescu, cu toate că antre
norii cunoșteau lipsa ei de calm și 
de experiență.

Sportivii maghiari au alcătuit echi
pe mai omogene decît ale noastre, au 
dovedit o mai mare putere de luptă 
și în plus-Jorma bună a lui G. Gie- 
iirowsky (893) și a jucătoarei Ersze- 
beth Barnoki (411) au fost factori 
determinant în obținerea victoriei. In 
ceea ce privește desfășurarea parti
delor, pentru a ilustra ardoarea cu 
care s-au desfășurat întrecerile este 
suficient să arătăm că la ultimele 30 
bile echipa noastră feminină era con
dusa cu numai 15 p.d. iar la băieți, 
în momentul cînd mai erau de tras 
150 bile, oaspeții aveau un avans de 
32 p.d.

Iată rezultatele finale: R.P.R. — 
R.P.U. (fem.) 2298-2398) ; R.P.R. - 
R.P.U. (m) 4921-5031. Arbitrul Kurt 
Schermesser (R.D.G.) ajutat de E. 
Moldoveanu și D. Stoica au condus 
următoarele formații : femei : R.P.U.: 
Sidonia Jilovan (380), Elena Dumi
trescu (361), Ana Felsegy (394), Mar
gareta Szemani (412), Ilona Nagy 
(376), Olimpia Popescu (375) ; 
R.P.U.: Jenone Vajda (369), Ersze- 
beth Barnoki (411), Erszebeth Kuz
ma (384), Sandorne Wancsel (404),
Gezane Ballago (373), Georghyne ' 
Soos (387); bărbați: R.P.R.: Iuliu j
Erdei (881), Alexandru Andrei (811),; 
fon Micoroiu (809), Carol Zombori ’
(815), Francisc Micola (786), Tibe- ; 
riu Negru (819) ; R.P.U. : loszef; 
Szalay (830), Miklos Varga (833) ; : 
Gyorgy Giebrowski (893), Istvan Bel- 
tein (807), Gyula Varfalvi (793), Io
sif Szabo (875).

TR. IOANIȚESCU

Turul ciclist 
al Iugoslaviei

Vineri s-a dat startul la Zagreb ir 
cel de-al 15-lea Tur ciclist al lugo 
slaviei, la care participă numeroși a 
lergători de valoare. Prima etapă s-: 
desfășurat ne ruta Zagreb—Rijeks 
(195 km). Locul I a fost cîștigat k 
sprint de rutierul iugoslav Veselit 
Petrovic. Din reprezentativa de fine 
ret a R. P. Romîne, primul a sosi' 
Ion Cosma, clasat pe locul 5.

Cea de-a doua etapă a Turului ci 
clist al Iugoslaviei, desfășurată sîm
bătă între orașele Rijeka și Pola, ; 
fost cîștigată de belgianul Claess lr 
sprint, cronometrat pe cei 105 km ct 
timpul de 2 h 39:58. După 1:05 a so 
sit un — •’* ,c ----- -—11 r-
care se 
Cosma, 
eea nu. 
primul _
cu timpul de 7 h 42:41, 
Hugens (Olanda) la 10 sec., Petro 
vic (R.P.F. Iugoslavia) la 1:05, Van 
dervecken (Belgia) la 1:07, Valc! 
(R.P.F. Iugoslavia) la 1:07, Ion Coi 
ma (R.P. Romînă) la 1:09, Aurel Șe 
larii (R.P. Romînă) la 1:09, Zirovnil 
(R.P.F. Iugoslavia) la 
(Olanda) la 1:09 etc. 
duce Olanda cu 23 
de R.P.F. Iugoslavia 
Bulgaria la 57 sec., 
2:08 ș.a.

Etapa a III-a
Iugoslaviei, desfășurată ieri pe rut, 
Pola—Nova Gorica (178 km) a fos 
cîștigată de belgianul Vandervocke, 
cu timpul de 5 h 48:36. El a fost ur 
mat de Boian Koțev (R.P.B.), Nencii 
Hristov (R.P.B.) ș.a. In clasamentu 
general conduce acum olandezul Ilu 
gens cu 13 h 31:49. Pe echipe ordine, 
este următoarea : 1. R.P.F. Iugoslavia 
2. R.P. Bulgaria; 3. Olanda; 4. R.P 
Romînă;'5. Belgia etc.

pluton de 16 concurenți, îr 
aflau și alergătorii romîni Iot 
Aurel Șelaru și Ștefan Pore 
In clasamentul individual p> 

loc a trecut belgianul Claes: 
urmat d.

1:09, S teu tei
Pe. echipe con 

h 10:33, urmat, 
la 51 sec., R.P 
R.P. Romînă 1

a turului ciclist a 
ieri pe rut.

PE SCURT
• Atletul maghiar Szecsenyi a a- 

runcat discul la 56,78 m. Atletele Ne
meth și Somogyi au egalat recordul 
maghiar pe 80 m. g. obținînd timpul 
de 11,L

• Reprezentativa de volei a R.P. 
Ungare a produs o mare surpriză, 
dispunînd de selecționata masculină a 
R. Cehoslovace cu 3-2 (-11, -15, 6, 
10, 13). Reprezentativa feminină a 
R.P. Ungare a întrecut cu 3-0 selec
ționata secundă a R. Cehoslovace. Du
minică s-au întîlnit echipele feminine 
ale reprezentativelor orașelor Buda
pesta și Praga. Victoria a revenit 
voleibalistelor maghiare cu 3-1.

• Intîlnirea de polo pe apă dintre 
echipa de tineret a R.P. Ungare și 
selecționata R. D. Germane desfășu
rată la Budapesta s-a terminat la e- 
galitate : 5—5.

• După cum transmite agenția Sin- 
hua, 33 de alpiniști chinezi printre 
care 8 femei au efectuat o ascensiune 
în premieră pe piscul principal al

muntelui Mustag-aga din Pamir la ■ 
înălțime de 7546 m deasupra nivelulu 
mării. _ Performanța alpinistelor est 
unică în lume. Piuă acum nici o fe 
meie nu a reușit să escaladeze o a 
semenea înălțime. Conducătorul expc 
diției a fost maestrul sportului S 
Cean -ciun.

• Echipa feminină de natație a C 
landei a stabilit un nou record mon 
dial în proba de ștafetă pe 400 m li 
ber : 4:51,5.

® In cadrul unui concurs de nata 
ție desfășurat la Osaka, înotătorii ja 
ponezi au doborît mai multe recor 
duri mondiale : Jamanaka a realiza 
pe 200 m liber timpul de 2:01,5 iar 1 
400 m liber 4:16,6, performanțe su 
perioare recordurilor mondiale deți 
nule de australiariul Konrads. Echip 
de ștafetă a Japoniei de 4x200 m li 
ber a realizat timpul de 8:18,7. lat. 
alte rezultate mai bune: 200 m fiu 
ture — Droy (S.U.A.) 2:17,0, 100 t 
bras — Masuda (Japonia) 1:12,6, 10 
m liber — Farrel (S.U.A.) 55,8.

® In campionatul de fotbal a 
U.R.S.S. a avut loc. întîlnirea Torpc 
do—Moldova, moscovitii au cîs.iga 
cu 2—0 (O'—OL
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