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Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă

A Pionieri, elevi și studen(i! Invățafi cu pa* 
$ siune, însuși(i*vă cuceririle științei și culturii! 
$ Pregătiți-vă temeinic spre a deveni harnici 
| și pricepu(i constructori ai socialismului în 
| scumpa noastră patrie! (t

(Din chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul celei de-a 
XV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist).
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Continuă întrecerile sportive 
din cadrul Festivalului de la Viena

Competiții •••
„Cupa Eliberării" în raionul 

Medgidia

In cinstea zilei de 23 August, con
siliul raional U.C.F.S. Medgidia a or
ganizat întreceri sportive pentru cuce- 
•irea „Cupei Eliberării", care se desfă
șoară în mai multe etape, la box, po
lice, volei, lupte, etc.

La volei participă 18 echipe, dintre 
•are 6 formații feminine. 80 de. sportivi 
iau parte la concursurile de lupte, 48 
la p'opice etc. Etapa finală, pe raion, 
va .ivea loc în ziua de 23 August.

Ștefan Constantin, corespondent

competiții
care au participat echipe masculine și / 
feminine din regiunile Ploești, Con- S 
stanța, Pitești, precum și echipele ora-t 
șuhti Pitești. Iată clasamentul final:? 
MASCULIN,: 1. Reg. Pitești 2. Ploești t 
3. Constanța 4. Orașul Pitești. FEMI- j 
NIN : 1. Ploești 2. Constanța 3. Ora-î 
șui Pitești 4. Reg. Pitești. >

I. Chilibar, corespondent '
<

Competiții de baschet, wolei (
și atletism

Turneu de fotbal în cinstea 
zilei Eliberării

Din inițiativa consiliului orășenesc 
U.C.F.S. din Oravrța, în cinstea zilei 
le 23 August s-a organizat o intere
santă întrecere la fotbal. La această 
-onipetiție sportivă iau parte 13 echipe 
formate din salariați ai întreprinderi
lor și instituțiilor din oraș, care nu 
larticipă la nici un fel de campionate. 
Organizarea acestei competiții a fost 
primită cu un viu interes de oamenii 
năucii din Oravița, iar jocurile sînt 
irmărite de un numeros public. După 
îatru etape, pe primul loc se află e- 
rhipa „Bijuteria", alcătuită din sala- 
.iații comerțului de stat.

In cinstea marii sărbători, 
orășenesc U.C.F.S. București 
zează numeroase competiții de 
chet, volei, atletism etc. La baschet, i 
unde s-au înscris '2 echipe, întrece-^ 
rea a și început, partidele fiind pro-) 
gramate pe terenurile „Știința" și t 
„Sănătatea". Iată rezultatele înregis-/ 
trate: Metalul M.I.G.—Sănătatea^
150—78; Voința-Bere Rahova 77:—73; J 
E.F.A.-Casa Scânteii 47—44; Arta-PeA 
trol Chimie 65—75; Cetatea Bucur B- / 
Proiectantul 52—48. Duminică, peS 
stadionul Ciulești, vor începe și În-Z 
trecerile din cadrul competiției de vo-% 
lei (masculin și feminin), la care par-#* 
ticipă printre altele echipele Rapid, j 
C.C.A., Dinamo, Progresul, Cetatea^ 
Bucur, Victoria etc. Competiția atic- I 
tică este programată în zilele de 8Ș 
și 9 august pe stadionul Republicii, *1

consiliul > 
organi- > 

bas-C

C. Popovici și C. Bugariu, coresp. Ion Bahmuțeanu, corespondent

„Cupa Eliberării" la volei

Zilele trecute s-a desfășurat în ora- 
pil Pitești un turneu interregional 
le volei dotat cu „Cupa Eliberării", la

Competiție de fotbal rezervată 
sportivilor de la sate

• BASCHETBALIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI IN MECIUL CU R. P. BULGARIA • URIAȘ INTERES FAȚA OE 
TURNEELE DE BOX Șl FOTBAL • SPORTIVI DE VALOARE MONDIALA IAU PARTE LA CONCURSUL DE 

ATLETISM • TINERII REPREZENTANȚI Al R P. CHINEZE AU DOMINAT ÎNTRECERILE DE TENIS 
DE MASA

Știrile ți!
• ATLEȚII BULGARI au obținut Cî- 

>eva rezultate bune cu prilejui campio- 
taleior țării: Kaburov 14,6 pe 119 m.g., 
Slavkoy 7»57 m la lungime, Artarski 
*0,14 m la dosc și 16,65 m la greutate.

• CU PRILEJUL CAMPIONATELOR
FEMININE de atletism ale Angliei ti- 
năra Hyman (18 ani) a obținut rezul- 
• «te excelente: 100 yarzi ie,8, 220 yarzi
!4»2. Mary Bignai (19 ani) a cucerit 
două titluri: ea a sărit G,04 ni la iungi- 
ne și a obținut 11,2 pe 80 m g. La 
înălțime, s-a clasat pe locui II cu 1,62.

a IN CADRUL UNUI CONCURS IN
TERNATIONAL de tenis desfășurat în 
Austria. în sferturile de finală, suedezul 
Lundqvist a dispus de Drobny cu 6— 
1—8, 6—3. Vestgennamm Schoi (câștigă
torul turneului de la Budapesta) l-a 
1‘liminat pe americanul Budge " “ 
3U 2—6, 6—1, 8—6.

« INTILNIREA DE POLO PE 
finire primele reprezentative ăle 
Ungare și R. D. Germane a fost ciș- 
ligată de sportivii maghiari Cu 4—1 
•l——0).

In 
siliul 
nizat 
cu participarea echipelor din campio
natul raional și a celor din satele 
raionului. In prima etapă au fost în
registrate ur. toarele rezultate: Do
robanți—Siria 1 — 1; Vinga—Pîncota 
3—3; Fîntînele—Sofronea 6—0; Zi- 
mandcuz—Sag 1—2; Macea—Ziman- 
dul Nou 0—1; Vladimirescu—Frumu- 
șeni 4—0; Mailat—Seceani 7—0.

cinstea zilei de 23 August, con-S Delegația tineretului
raional U.C.F.S. Arad a orga- J
o frumoasă competiție dc fotbal \ VIENA (prin telefon). — Pe vasele 

românești „Olga Bancic" și „Filimon 
.Sîrbu", ancorate în portul de iarnă al 
Vienei, asistăm din prima zi a Fes
tivalului la o scenă 
Cînd membrii grupului 
torc din oraș, de la 

(concertele pe care le 
care-i felicită pentru 
nute sînt sportivii. La 
'sportivii și cei dinții care se intere- 

lon Ciorogariu, corespondent • sează de rezultate sânt soliștii, instru-

caracteristică, 
artistic se în- 
spectacolele și 
susțin, primii 

succesele obți- 
alte ore revin

Patty

APA 
R.P.

Cicliștii străbat traseul primei clape din ,,Cursa Scinteii". In fotografie, 
oiutonui mare de alergători in apro pierea orașului Ploești.

(Foto T. Roibu)

A Xll-a EDIȚIE A „CURSEI SCINTEII"
Gabriel Moiceanu a sosit primul la Focșani, la capătul unei etape 

extrem de disputate
FOGȘANI 29 (prin telefon de la tri

misul nostru). Cicliștii participanți Ia 
cea de a XII-a ediție a „Cursei Scân
teii" și-au dat întîlnire miercuri la 
ora prînzului în piața Universității. In 
aplauzele numeroșilor spectatori, ei au 
plecat apoi spre „Casa Scînteii". Aici 
a avut loc solemnitatea deschiderii a- 
cestei tradiționale competiții. Din par-

tea organizatorilor a vorbit tov. Ion 
Qăleteanu, redactor șef adjunct al 
ziarului „Scânteia". In numele sporti
vilor participant a răspuns alergăto
rul Ion Vasile de la C.C.A.

La ora 14 cicliștii au luat startul 
oficial pornind să-și dispute întîietatea 
In prima etapă, pe ruta București— 
Focșani 198 Rm. Cu toată căldura, ci
cliștii pedalează într-un ritm viu. De 
altfel, vom asista la o etapă disputată, 
cum rare ori am văzut în ultimii ani 
în competițiile desfășurate în țara 
noastră. Alergătorii au inițiat multe 
tentative de evadare, ceea ce a fă
cut ca întrecerea să fie extrem de 
spectaculoasă. La Otopeni fug din 
pluton opt alergători: 
Niculescu, I. Braharu, 
Gref, I. Angelescu, D. 
Bărbulescu. La Pucheni
de 1 minut și 30 sec. Deși plutonul 
urmăritpr face eforturi vizibile pentru 
a-i ajunge, la Ploești fugarii au ace- 

avans. Prin Ploești trece primul 
Vasile. La ieșirea din oraș, pluto- 
inasiv este oprit de o barieră și

H. NAUM

Al. Mitroi, N. 
I. Vasile, P. 

Stănescu și E. 
ei au un avans

lași 
Ion 
nul

(Continuare in pag. a 4 a)

din R. P. Romînă la deschiderea Festivalului de la Viena. 
mentiștii, membrii corului, dansatorii 
și balerinii. Fără îndoială că ultimii 
nu pot uita că între activitatea lor și 
cea a sportivilor există adevărate le
gături de... familie și de aceea, cînd 
este vorba ca echipa de volei sau de 
baschet să susțină o întâlnire, nume
roși tineri rorrtîn;, admirați mai înainte 
pe scene, fac cunoscută „galeria" noa
stră pe terenurile și stadioanele Vie- 
nei.

Deseori sportivii noștri, dar și sus
ținătorii lor, se întorc pe vase la fel 
de fericiți, dar și epuizați de efortul 
depus. Victoria obținută în fața echi
pei Bulgariei — 58—54 (32—26) —• 
este un exemplu din acest punct de 
vedere. Tinerii noștri baschetbaliști au 
întrecut un adversar deosebit de pu
ternic. Ei au dat dovadă de un excep
țional calm, inipunîndti-și jocul și în- 
trecînd o echipă în care se aflau nu
meroși jucători de peste 1,90 m înăl
țime. Bine conduși de pe margine de 
profesorul Petruțiu, ei au aplicat o 
apărare ermetică, au efectuat contra
atacuri rapide și neașteptate, condu- 
cînd de-a lungul întregului meci.

Momentul dramatic al acestei în
tâlniri a survenit în min. 36. Romînii, 
avînd multi jucători eliminați pentru 
5 greșeli personale, rămân pe teren în 
4 oameni. In acest moment scorul ne 
este favorabil cu 52—48. Dar oare 
poate fi păstrat acest mic avantaj ? 
Vă închipuiți cît de lungi au părut 
cele 4 minute jucătorilor și susținăto
rilor din tribune. Și totuși, luptînd cu 
o dârzenie rar 
sportivi încheie 
In clipa cînd a 
Caraglteorghe a 
El (25 puncte), 
și Vizi au fost cei mai buni din echi
pă, meritînd din plin ovațiile pe care 
le-au cules. Cîștigînd ieri prin nepre- 
zentarea echipei Argentinei, formația 
noastră s-a calificat

Disputate au fost 
volei. Tînăra echipă 
noastre a întâlnit în 
mafia Italiei, de care ă dispus cu 
scorul de 3—0 (9, 4, 1). Ieri repre
zentantele noastre au fost întrecute 
cu 3—1 de puternica, formație a Poto-c

întâlnită, tinerii noștri 
victorioși întrecerea, 
răsunat fluierul final, 
fost purtat pe brațe. 

Cimpoiaș (20 puncte)

în turneul final, 
și întrecerile de 
feminină a țării 
primul meci for-

niei (15—9, 15—11, 14—16, 15—7).:
Concursurile de baschet și volei coh" 
tinuă. I

Iubitorii de sport din capitala Aosl 
triei așteaptă cu multă nerăbdare în.4 
trecerile de box, atletism și fotbal; 
organizate cu prilejul Festivalului.1 
Astăzi după-amiază va avea Ioc pri
ma gală, după ce dimineața se va 
desfășura cântarul oficsal și tragerea 
la sorți. Din Uniunea Sovietică vor, 
concura cunoscuții pugiliști V. Enghi1- 
barian, V. Safronov, ,Gh. Șatkov, A. 
Abramov și O. Grigoriev. Din partea 
țării noastre iau parte la turneu, așa. 
cttm am anunțat, N. Nicolau, I. Mtha- 
lio și Ptiiu Nicolae.

Sâmbătă, ân nocturnă, și duminică 
dimineața, Wiener Stadion va găzdui 
competițiile de atletism, la care voț 
concura, printre alții, lolanda Balaș,; 
Ter O va nes ian, Reahovski, Vera Krep-: 
kina, Tamara Press, Maria Diți, Alei 
xandru Bizim, Traian Sudrigean și 
alți atleți de valoare. Turneul de fot4 
bal se bucură de asemenea de o par?» 
ticipare selectă. Cunoscutele echipe, 
Spartak Moscova, Westliam United 
Anglia, F. G. Austria și Spartak So- 
kolovo Praga promit un spectacol de 
calitate.

Marți seara au luat sfârșit întrece5 
rile de tenis de masă. Un remarcabil 
succes a fost repurtat de jucătorii din 
R. P. Ghineză, care au cucerit 4 din 
cele 5 titluri puse în joc. In proba <te 
simplu femei Hu Ke-min a învins-o 
cu 3—0 (18, 10, 7) pe reprezentanta 
noastră, Lucia Cobîrzan. Făcând pe» 
reche cu cehoslovaca Bosa, Hu Ke» 
min a câștigat și proba de dublu, în? 
trecând ân finală perechea Lucia Cobârî 
zan—Victoria Jandrescu cu 3—0. Final, 
la de simplu masculin a opus pe ceho5 
slovacul Miko (care îl învinsese ftt 
sferturile de finală pe Bodea cu 3—2.)' 
și pe Li Fu-iun (R. P. Ohineză). Miko 
a câștigat cu 3—0. Iată și alte rezul
tate ale finalelor: dubiu masculin* 
Ciuan Tse-tun, Li Fu-iun (R. P. Oii* 
neză) — Polawvici, Miko (R. Cehof 
slovacă) 3—1. Dublu mixt: Hu K& 
min, Ciuan Tse-tun (R. P. Chineză)-^ 
Bosa, Podacovici (R. Geh.) 3—!.•

TUDOR y.URNIfi».



IER I... ...ASTĂZI I Voleibalistele de la Metalul M.I.G.
...Groapa Velodromului — un mai

dan imens — era intitulată pompos 
teren de sport. Este adevărat că aici 
se făcea sport, că tineretul — în 
lipsă de un alt teren mai bun — ve
nea aici să joace fotbal sau să prac
tice ciclismul. Pentru că. vedeți dvs., 
era vorba de un „teren polisportiv", 
care-și avea... amenajările sale și un 
anumit „confort"... In afară de tere
nul de fotbal, denivelat și plin de 

^bălării, de jur împrejur — ca un brîtt 
Hjerpelit — șerpuia o pistă de pămînt 
tjpentru ciclism și motociclism. Sus, pe 
!'dea', sub tribuna solitară și ra- 
’ reori populată, o pistă de popice — 
jalnic decor și pretext în același timp 
pentru aperitivele dătătoare de „bună 

. dispoziție" în serile de după... sport. 
De echipat, tinerii aveau unde: sub 
cerul liber, pe marginea terenului, 
tineor1 sub privirile, spectatorilor că-

Se apropie etapa finală 
a Spartachiadei

• Au fost stabilite zonele la hand bal, volei și oină • Rezultatele în
trecerilor din regiunile Stalin și București

întrecerile Spartachiadei de vară a 
tineretului se apropie de faza finală. 
La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
desfășurat într-o serie de orașe între
cerile etapei regionale, iar sîmbătă și 
duminică va fi rîndul regiunilor Cluj, 
Timișoara, R.A.M., Galați și a ora
șului București să organizeze dispu
tele pe plan regional. Cei clasați pe 
primele locuri la atletism, natație, 
ciclism, tir și trîntă se vor califica 
pentru finalele Spartachiadei, care vor 
avea loc în Capitală între 19—24 au
gust. Campioanele regiunilor la hand
bal, volei și oină vor mai susține 
însă o confruntare în zilele de 8 și 
9 august, cînd se vor desfășura în- 
iîlnirile inter-regienale. In afara da
lei desfășurării etapei inter-regionale 
8a sporturile pe echipă, Comisia cen- 
Irală a Spartachiadei a alcătuit și 
zonele. lată-le: LA OINĂ: în regiu
nea Suceava: Bacău, Cluj și Suceava; 
Oradea: Baia Mare, R.A.M., Oradea; 
Craiova : Hunedoara, Timișoara, Cra
iova ; Galați: Iași, regiunea Stalin, 
Galați; Constanța: Ploești, Pitești, 
București (cu primele două echipe) și 
Constanța. LA HANDBAL: Baia 
Mare: Cluj, Oradea, Baia Mare; Ba
cău : Iași, Suceava, Bacău; regiunea 
Stalin: Ploești, R.A.M., regiunea Sta
lin; Hunedoara: Timișoara, Craiova, 
Hunedoara; București: Galați, Con
stanța, București (regiune); Pitești : 
București (oraș), Pitești. LA VOLEI: 
Gluj: Oradea, Hunedoara, Cluj;
R.A.M. : Baia Mare, regiunea Stalin, 
R.A.M.; Iași: Suceava, Iași, Galați; 
Timișoara: Pitești, Craiova, Timișoa
ra; Ploești: Bacău, Constanța, Plo
ești; București : orașul și regiunea 
Bucufești.

REZULTATE... REZULTATE...
Regiunea Stalin a organizat etapa 

regională la atletism, oină și hand
bal în minunatul cadru al Poienii 
Sta'lin, iar restul întrecerilor în oraș. 
Iată cîștigător.T probelor. ATLETISM: 
100 m plat juniori: M. Cibu (Or. 
Stăl'ii), 80 m plat junioare: Elena 
jChicomban (Or. Stalin), lungime se
niori: Udo Csallner (Sibiu), 100 m 
plat senioare : Renatte Garbel (Sibiu), 
înălțime senioare : Ursula Eirlinger 
(Mediaș), lungime juniori: H. Schu
ler (Sighișoara), greutate seniori : L. 
Dobrotă (Sibiu), HANDBAL : Codlea 
(fete), Sibiu' (băieți). OINĂ: Codlea. 
CICLISM : biciclete oraș, fete : Grette 
Gerlinde (Mediaș), băieți: K. Schi- 
minger (Or. Stalin); semicurse, fete: 
Juliana Popovici (Or. Stalin), băieți: 
G. Goloczi (Or. Stalin). NATAȚIE: 
fete 16—18 ani: Artrud Lingner (Si
ghișoara), băieți peste 18 ani : Radu 
Dumitru (Or. Stalin), băieți 16—18 
ani: E. Herman (Sighișoara). VO
LEI: la băieți și la fete Orașul Sta
lin. TRINTA: 55 kg: O. Teodorescu 
(Mediaș), 61 kg : L. Moașa (Codlea), 
16.8- kg: O. Damian (Făgăraș), 76 
'kg.; S. Molnar (Codlea), 84 kg: I. 
Babet (Rupea), peste 84 kg: I. Wal- 
inef (Agnita). Corespondentul nostru 
regional Al. Dincă ne-a mai relatat 
că întrecerile s-au bucurat de un 
deosebit succes, atît .prin buna com
portare a concurenților cît și prin 
«fluența de sjxcț^tofi^ ' " ~ *'*" 

țărați pe băncile înfipte în pămînt pe 
panta dealului. Dușuri? Cum să nul... 
O cișmea la cîțiva zeci de metri de 
teren sau balta de lîngă păduricea 
din fundul terenului. Aici încercau să 
se spele sportivii, lac de nădușeală 
și plini de praful stîrnit în valuri, în 
focul jocului, sau de cursele de bi
ciclete și motociclete de pe pista de 
pămînt. Iar dacă nu reușeau, mai du
ceau și acasă aceste dovezi ale unei 
activități „sportive", menite să le în
tărească... sănătatea.

Așa a fost ieri, sub cîrmuirea ce
lor avuți, indiferenți față de nevoile 
și necazurile multor generații de ti
neri, frămîntate și de această legitimă 
dorință de a-și reface sănătatea șu
brezită de munca istovitoare în fa
bricile patronilor.

Așa a fost ieri, pentru că astăzi...

In regiunea București concursurile 
s-au desfășurat la Giurgiu, și s-au 
soldat cu următoarele rezultate teh
nice. CICLISM: biciclete de oraș, 
fete: Margareta Popescu (Alexan
dria), băieți: N. Bălan (Videle); semi- 
curse, fete: Ileana Banu (Răcari), 
băieți: E. Păun (Răcari). TRINTA: 
în ordinea categoriilor (mai /puțin, 
categoria peste 84 kg) : V. Ghenu 
(Videle), G. Petre (Oltenița), G. 
Schiopu (Tr. Măgurele), G. Bratu 
(Călărași), I. Pîrvu (Slobozia). VO
LEI BĂIEȚI: Grănicerul Tr. Măgu
rele. VOLEI FETE: Știința raionul 
Videle. HANDBAL BĂIEȚI: Luceafă
rul Tr. Măgurele, HANDBAL FETE: 
Recolta Tr. Măgurele. OINĂ: Drum 
Nou Radu Negru (raionul Călărași). 
TIR: băieți: 1. I. Niculescu (Alexan
dria), 2. I. Puțaru (Recolta Giurgiu) 
fete: 1. Cornelia Nițu (Alexandria). 2. 
Maria Didescu (Știința Slobozia). NA
TAȚIE : băieți 14—16 ani: C. Frăte- 
scu (Călărași), fete 14—16 ani: Ana 
Huențu (Snagov), băieți 16—18 ani: 
T. Popescu (Zimniceaj, fete 16—18 
ani: Ecaterina Trandafir (Snagov), 
seniori: S. Pană (Giurgiu), senioare: 
Eugenia Ciobotaru (Călărași). ATLE
TISM: înălțime seniori; C. Marinescu 
(Alexandria), înălțime juniori: P. Toloi 
(Oltenița), lungime senioare: FI. Sfet- 
cu (Giurgiu), lungime junioare: Ele
na Damian (Giurgiu), 500 m. plat 
senioare: Aneta Dofta (Giurgiu), 
greutate junioare: Ioana Radu (Olte
nița), greutate juniori: Gh. Toader 
(Oltenița), 1000 ni plat seniori: I. 
Cioroiu (Giurgiu), lungime seniori: 
V. Bucă (Brănești), lungime juniori: 
D. Ciocan (Giurgiu), greutate juniori: 
L. Stănișteanu (Giurgiu), greutate se
niori: N. lacomi (Urziceni), înălțime 
junioare: Elena Stan (Giurgiu), înăl
țime senioare: Florentina Stancu 
(Drăgănești), 1000 m plat juniori: 
V. Bosoc (Zimnicea), 80 m plat ju
nioare: Maria Căruță ( -ulărași), 100 
m plat senioare: Maria Simedrea 
(Giurgiu), 100 m plat juniori: G. Fi- 
schman (GiurgiuV 500 m plat juni
oare: Nicoleta Cristescu (Oltenița), 
100 m plat seniori: A. Dumitrescu 
(Roșiorii de Vede).

r

DE LA FEDERAȚIA DE FOTBAL

In perioada 30 iulie — 10 august a.c., 
federația <îe fotbal nu primește nici o 
cerere de legitimare de. ’jucători noi.

★
Din etapa de duminică a „Cupei Eli

berării” ia fotbal, jocul Ploești-R.A.M. 
se va disputa la Buzău, București re
giune — Craiova la Roșiorii de Vede 
și SuCeava-G-alați la C, Lung Moldo
venesc.

★
Medul de fotb'ai preliminar din ca

drul „Cupei Eliberării” dintre selecțio
natele Pitești și onas București (termi
nat pe teren cu rezultatul de 3—2 în fa
voarea primei echipe), a fost omologat 
cu rezultatul de 3-0 pentru echipa ora- 

■șului București, deoarece Piteștiul a 
. folosit jucători - fără drept de- joc. Ast-

fel că echipa orașului București va juca 1 
la 2 august cu Constanța. J
O INTERESANTA REUNIUNE DE BOX X 

LA TULCEA /
In localitate a avut loc în prezența l 

a peste 700 de spectatori o întîlnire a ■ 7
mioală de box între asociația sportivă k 
I.C.I. C.F.R. București și asociația a 
sportivă locală Vulturul. Iată rezulta- r 
tele tehnice: \

Categoria minimă: Selim Fardin (TI / 
b.p. pe Ion Căpreanu (B). Boxerul tul- l 
cean a lovit, mai precis mai ales Sn J 
repriza a IlI-a cînd a dat dovadă de L 
o excelentă mobilitate. Cat. cocoș: < 
Dumitru Pescăruș (Tj face meci nul J 
cu Constantin Dumitrescu (B); cat. v 
hîrtie: Dumitru Constantin (T) învinge J 
prin abandon în repriza I pe Mircea I 
Protopopescu. Fostul campion, de zonă j 
tveureștean nu a putut rezista nici r 
un minut puternicelor lovituri date > 
de boxerul Dumitru Constantin. Cat. J 
pană: Dumitru Constantin (B) b.p. pe f 
Iuga Foul (T): cat. semi-ușoară: Carae- j 
nache Cristu (T) b.p. pe Ion Stănescu I 
(B). Boxerul b’ucurește.an a fost numă- 1 
rat în repriza a Il.a Cat. ușcaTă: Ion J 
Mocanu (T) face meci nul cu Vaslle A 
Idvlță (B) <

NICU. MAJLIi e- . coreșpOpUei\t

In același loc, găsești minunatul 
parc sportiv „Dinamo" construit în 
anii democrației populare, un com
plex sportiv ce constituie o adevărată 
inîndrie a Capitalei noastre și care 
stîrneștei admirația fără rezerve a 
oaspeților de peste hotare.

Din mijlocul unei mări de verdeață 
se distinge mai întîi inelul de beton 
al tribunelor stadionului central, cu
peste 20.000 de locuri. Gazonul de
calitate, bine întreținut, gropile de
sărituri, pista frumos marcate parcă 
te invită să lași aleia principală și să 
cobori pe stadion, să te echipezi în 
vestiarele moderne, să fragi la poartă 
sau să faci o tură de pistă! Sala de 
sport—gazdă a atitor manifestații in
ternaționale de gimnastică, scrimă, 
volei, baschet, haltere — te cheamă 
șl ea să-i admiri și să-i folosești mo
dernele instalații și aparafajul variat...

Amatorii de tir găsesc și ei în par
cul sportiv „Dinamo" posibilități ex
celente de a practica sportul favorit. 
Le stă la dispoziție unul din cele mai 
moderne și inai mari poligoane din 
țară, pe care se antrenează sute și 
sute de sportivi. Dar, iată, acolo,

Actualități din baschet
Săptămîna trecută s-au desfășurat 

întrecerile fazei de zonă a campio
natului republican de juniori la bas
chet. Echipele feminine s-au întîlnit 
în orașele Cluj, Focșani, Craiova și 
Ploești, iar cele masculine și-au dis
putat întîietatea în turneele de la 
Timișoara, Deva, Cîmpulung și Piatra 
Neamț. Iată cîștigătorii acestor 
„zone", precum și clasamentele res
pective. JUNIORI: Deva — 1. Har
ghita Tg. Mureș; 2. Știința Cluj; 3. 
Șc. sportivă elevi Deva; Timișoara 
— 1. C.S. Banatul Timișoara ; 2. Di
namo Oradea; 3. Pandurul Tg. Jiu; 
4. Sănătatea Roșiorii de Vede; Cîm
pulung Muscel — 1. Luceafărul Or. 
Stalin ; 2. Motorul Cîmpulung; 3.

„Copilăria mea 
se poate de trist, 
se văduvă. Se scula in fiecare di
mineață și pornea după lucru. 
Seara se întorcea istovită. La lu
mina slabă a lămpii ne adunam 
cu toții în jurul brumei de mîn- 
care pe care ne-o aducea și cu 
care abia ne puteam ține zilele. 
Anii crunți ai exploatării se făceau 
simțiți din ce în ce mai mult...

Dar razele lui August 23 mi-au 
împurpurat și mie fața atît de în
tunecată, deschizînd și pentru 
mine orizonturi și perspective 
largi. Viața noastră începe să se 
schimbe. Bunăstarea iși 
și în casa noastră.

In perioada aceea am 
film pe care n-am să-l uit nici

face loc

văzut un

în fund se vede o nouă tribună de 
beton. Să fie un al doilea stadion ? 
Nu. Este tribuna de aproape 8000 
de locuri a velodromului, construcție 
nouă, care umple de mîndrie inimile 
cicliștilor mai vîrstnici, atunci cînd 
se gîndesc cum arăta fostul „velo
drom" de pe aceleași locuri...

Stadionul, sala, poligonul și velo
dromul sînt cele 4 piese principale 
ale acestui complex. Dar, în afara 
lor, miile de tineri care vin aici să 
facă sport, să se recreeze, să-și în
tărească sănătatea, găsesc în parcul 
„Dinamo" încă două terenuri de an
trenament pentru fotbal, handbal sau 
rugbi, precum și numeroase terenuri 
pentru volei, baschet și tenis, pe care, 
iarna, se amenajează patinoare.

De dimineață pînă seara nu înce
tează forfota din Parcul Dinamo, Aici, 
sub umbra răcoroasă a unor copaci 
bătrîni, respirînd aerul proaspăt și 
înmiresmat de mii și mii de flori, 
alergînd, bătînd mingea sau peda- 
iînd pe panglica de beton, tineri ve
seli, încrezători în viitorul lor fericit, 
se bucură de viața frumoasă pe care 
o trăim azi, mulțumită partidului, 
părintele nostru iubit.

Farul Constanța; 4. Știința Cîmpina; 
Piatra Neamț — 1. Tînărul dinamo- 
vist Iași; 2. Școala „Petru Rareș" 
P. Neamț; 3. Speranța Galați; 4. 
C.S.M. Rădăuți. JUNIOARE: Cluj—
1. Voința Gheorghieni; 2. Știința Cluj; 
3.' Șc. sportivă de elevi Satu Mare; 4. 
Șc. sportivă de elevi Deva; Focșani 
— 1. Șc. sp. U.C.F.S. Focșani;’ 2. 
Unirea Bîrlad; 3. Voința Cîmpulung 
Mold.; Craiova—1. Șc. sp. elevi Arad;
2. Clubul sportiv Metalul Oradea ; 3. 
Șc. sp. elevi Craiova; 4. Șc. medie 
Oltenița ; Ploești — 1. Luceafărul 
Or. Stalin; 2. Șc. sp. elevi R. Vîlcea ;
3. Șc. medie Nr. 2 Ploești; 4. Șc. sp. 
elevi Constanța.

a început cît 
Mama rămăse-

CIND VISUL DEVINE REALITATE • • •

pe ginduri și mi-a

sovietic, 
de mult

odată. E vorba, de filmul 
„Campionul boxului". Atît 
m-a impresionat acest film, incit 
l-am văzut de trei ori. In deose
bită măsură „Campionul boxului" 
m-a hotărit să calc pragul sălii 
asociației sportive Voința din Sla
tina- Aci urmăream cu atenție fie
care meci de box. Cînd mi-am 
exprimat pentru prima oară do
rința să învăț să boxez, cei din 
jurul meu au izbucnit in ris. Mi-au 
dat lacrimile și m-am furișat umi
lit afară. In zilele ce au urmat 
nu mai îndrăzneam să intru in 
sală, priveam prin fereastră, din 
stradă. Acasă nopți întregi visam 
că boxez, și-mi părea rău că acest 
vis frumos s-ar putea să nu de
vină niciodată realitate. Dar... in
tr-o zi m-am prezentai din nou 
antrenorului Panaitescu- Și.:.u

Fața tinărului Triță Ion, 
care-mi povestea toate acestea, 
lumină dintr-o dată. Citeam 
ochii lui bucuria- Nu-mi venea
mă despart de acest tinăr. îmi 
plăcea să-l ascult vorbind. L-am 
rugat să continue. Cu glas lin, 
curgător, a reluat firul povestirii...

„In viața mea va rămîne ca o 
amintire de neșters clipa cind am 
ieșit pentru prima dată în ring. 
Era 20 septembrie 1954. Adversa
rul — Mitroi Valeria 
tontul echipei de box din Roșiori 
de Vede. Eram foarte emoționat. 
Nu mai vedeam nimic în jurul 
meu. In minte îmi răsunau ritmic 
cuvintele antrenorului: „Fii puter
nic" ! „Trebuie să ciștigi"! Cind 
gongul a bătut pentru a șasea 
oară, anunțind sfîrșitul meciului, 
emoția era șt mai puternică. Din 

cel
se 
în 
să

MIOARA NACEA —" coresp. 
(Material primit în cadrul concurstî-i 
lui „Pentru cea mai bună cores
pondență").

astăzi sînt califi- 
Cooperativa „Arta 
se da-torește tot 

vorba de

reprezen-

învingătoare in meciul 
cu Kolejliler Ankara

Cîteva suie de spectatori atrași de 
ineditul evoluției unei echipe turcești 
de volei (pentru prima oară în Ca
pitala noastră), au asistat marți după 
amiază la întîlnirea internațională a- 
micală dintre echipele feminine Ko
lejliler Ankara și Metalul M.I.G.

Scorul partidei, 3-1 (15-5, 15-4,
3-J5, 15-8) pentru echipa bucureștea- 
nă, reflectă clar superioritatea aces
teia.

Arbitrul R. Florian a condus 
următoarele formații:

Kolejliler Ankara—Ulkii Betin (6), 
Sumru Ergut (7), Tulay Tuncel (13), 
Fatma Egemen (9), Tulay Agun (4), 
Siray Arca (2), Inci Bastug (10), 
Guloven Agun (8), Meral Tumer(Il); 
Metalul M.I.G—M. Benz, S. Bogea, 
C. Caracaș, G. Molău, S. Mija, A. 
Claici, C. Preda.

Azi începe Ia Ploești

Concursul republican 
de călărie

Hipodromul din Ploești va îmbrăca 
din nou haina sărbătorească a marilor 
concursuri hipice republicane pe care 
ploeștenii le-au îndrăgit atît de mult 
în ultimii ani. Astăzi după amiază 
vor lua startul la Ploești cei mai 
buni călăreți care se vor întrece în 
probele de dresaj și obstacole.

Organizatorii s-au străduit — ca 
în -fiecare an de altfel — să asigure 
condiții dintre cele mai bune pa 
cipanților. Faptul că la Ploești 
lua startul, alături de ceilalți călă
reți din cluburile și asociațiile spor
tive, componenții lotului republican 
reîntorși de curînd din turneul inter
național, ne îndreptățește să sperăm 
împreună cu spectatorii ploeșteni că 
cel de al IX-lea concurs hipic repu
blican al anului se va desfășura la 
un înalt nivel și că va oferi întreceri 
dintre cele mai spectaculoase. Iată 
programul concursului: azi după a- 
miază proba de dresaj calificare și 
dresaj categoria semi ușoară — ju
niori și fete'; vineri dimineață: dre
saj cat. „U“ și triatlon, dresaj cat. 
mijlocie, obstacole cat. „S.U."; după 
amiază: obstacole cat. „S.U." pen
tru fete, obstacole pentru juniori, ob
stacole cat. mijlocie; sîmbătă dimi
neață : dresaj cat. „S. M.“, triatlon, 
obstacole cat. „U“; după amiază: 
obstacole „pitici", proba pe 2 cai, 
obstacole cat. grea, obstacole cat. 
„U“ — juniori; duminică dimineață: 
dresaj cat. grea, triatlon, obstacole 
„nenumerotată"; după amiază : ob
stacole cat. „S.M.“, ștafetă, obstacole 
cat. „S.M." — fete, obstacole 6 bare 
și închiderea festivă.

sală strigau numele meu. M-am 
dezmeticit de abia cînd am auzit 
vocea arbitrului care mă anunța 
învingător la puncte. Florile pri
mite le-am dus în dar mamei- Cu 
ochii umeziți m-a îmbrățișat, săru- 
tindu-mă. Visul meu devenise rea
litate și succesele mi-au surîs rind 
pe rind; am ajuns să am diploma 
de campion de zonă la juniori"

— Tovarășe Triță, cu munca, cum 
merge ?

A stat puțin
spus:

— Faptul că 
cat timplar la 
Meșteșugarilor" 
unui boxer. Este vorba de An- 
cuța Gheorghe care se antrena pe 
atunci în aceeași sală cu mine. 
El m-a ajutat să devin timplar și 
să îndrăgesc această meserie tot 
atît de mult ca și boxul.

M-am interesat, dintr-o curiozi
tate firească, la conducerea coope
rativei despre acest tînăr sportiv. 
Mi s-a spus că de multe ori, por
tretul tinărului Ion Triță — can
didat de partid — a stat la pa
noul de onoare alături de ceilalți 
fruntași ai cooperativei și că este 
ciștigătorul Cupei U.R.G.M. Pitești 
la box.

.-.Iată cum visul unui copil atît 
de obidit altădată, devine acum 
cînd are 20 de ani, realitate. Cele 
văzute cindva pe ecranul unui ci
nematograf, rulează astăzi pe 
ecranul vieții sale...



Sosesc fotbaliștii sovietici
au rămas 
duminică 

echipele A 
stadionul

Cum se știe, 
trei meciuri :
București, pe
în cadrul preliminariilor

Grzegorz Aleksandrowicz, Fr. Holyst 
și J. Mytnik.

k

Răsfoind calendarul competițional la nalafie
Ce e nou

Pînă la întîlnirile cu reprezentati
vele de fotbal ale U.R.S.S. 
cîteva zile, 
vor avea loc 
vor juca la 
„23 August",
turneului olimpic (meci retur), selec
ționatele B la Moscova, iar formați
ile de tineret la Orașul Stalin (pe 
stadionul Tractorul).

k

Lotul fotbaliștilor sovietici 
la București în două grupe: 
fazi, a doua mîine.

Lotul sovietic de tineret își
Stalin.

sosește 
una as

Programul de duminică de pe Sta
dionul „23 August" a fost astfel 
cătuit:

Ora
ziceni, 
pentru

Ora
pil), în cadrul „Cupei 23 August1

Ora 16.55 (aproximativ) : 
cicliștilor din „Cursa Scînteii'

Ora 17.30: R.P.R.—U.R.S.S.

14.30: Sel. Giurgiu—Sel. Ur- 
finala campionatului de fotbal 
copii al regiunii București.
15.45 : Dinamo—Recolta (co-

Sosirea

va con-
finita drumul la Orașul ★

★

așteptați 
polonezi

să sosească 
delegați să

Tot astăzi sînt 
cei trei arbitri 
conducă partida de la București:

Meciul dintre selecționatele R.P.R. 
și U.R.S.S. se va disputa dttpă regu
lamentul de joc al F.I.F.A. In cursul 
jocului nu se pot face înlocuiri 
jucători.

• Duminică au avut loc cîteva din
tre meciurile etapei a Vll-a (a doua 
din retur) în cele patru serii ale ca
tegoriei B de polo. Iată rezultatele în
registrate: Seria I : Cetatea Bucur-Șc. 
spdrtrvă de’elevi I 24-1 ; Seria a lll-a: 
Jiul Craiova-C.S.M. Lugoj 0—10; Di
namo. Sibiu-Voința Timișoara 1—13; 
C.F.R. Arad-C.F.R. Timișoara 10—3; 
Seria a IV-a : C.F.R. Cluj-Voința Tg. 
Mureș 4—4 ; Voința Cluj-Voința Ora
dea 3—4 ; Metalul Cluj-Grânitul oraș 
Dr. Petru Groza 7—0.

Intrucît o serie de partide progra
mate în cadrul seriei I și a Il-a nu 
s-au desfășurat, publicăm numai cla
samentele seriei a lll-a

Seria a lll-a
T. Voința Tim.
2. A. s. Mun. Lugojan
3. C.F.R. Arad
4. C.F.R. Tim.
5. Dinamo Sibiu
6. Jiul Craiova

în campionatul categoriei B, la polo
Seria a IV-a

1. Voința Oradea
2. C.F.R. Cluj
3. Voința Cluj
4. Metalul Cluj
5. Voința Tg. Mureș
6. Granitul

7
7
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7
7
7 1

5
4
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2
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2
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2
2
2
1

o 
o
3
3
4
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30:19
30 2j0
30.24
29-26
22:40
29:41

12 
u

6
6
4
3

Tg. Mureș, A. S. Muncitorul Lugojan 
și industria Lînei Timișoara.

Dm i.ecare zonă se vor califica cîte 
trei echipe, care vor lua parte 
râul final ce se va desfășura 
26-30 august la Oradea.

ia tur- 
între

ch

Portarul Todor, la un antrenament

mai bune

și a IV-a.
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117:18 J
89:25
95:33
86:28
9:128
5.169

e Zilele acestea cele
cliipe de juniori la polo pe apă vor lua 
parte Ia întrecerile J- —--
din 
can.
disputa 
„zone", 
orașele 
de la
C.C.A.,
trolul Cîmpina, iar la cea de la Arad 
se vor întrece formațiile Voința Ora
dea, Știința Cluj, C.F.R. Cluj, Voința

e-

fazei de zonă 
cadrul campionatului republi- 

Echipele calificate își vor 
întîietatea în cele două 

care au ca loc de desfășurare 
București și Arad. La „zona" 
București iau parte echipele 
Rapid, Cetatea Bucur și Pe-

• In momentul de față se 
înotătorii juniori calificați în urma eta
pei regionale, pentru finalele campio
natelor republicane. Aceste întreceri 
sînț programate pentru jumătatea 
lunii august (14-16) la Tg. Mureș. 
Astfel, orașul de pe malurile Mure
șului va găzdui pentru prima oară a- 
ceastă importantă competiție în bazi
nul, de dimensiuni olimpice, dat în fo
losință sportivilor mureșeni anul a-losință 
cesta.

cunosc

• In aceeași perioadă (15-16 au
gust) Sibiul, un alt centru important 
al natației noastre, va găzdui finalele 
campionatelor republicane de sărituri.

Execuția pasei in rugbi exprimă valoarea jucătorului
Pentru a ti spectaculos, jocul de 

rugbi, care trece drept cel mai atletic 
sport de echipă, trebuie conceput pe 
baza unor acțiuni rapide, bine gîndite. 
înțelegerea deplină a jocului deter
mină pe tinerii care îmbrățișează spor
tul cu balonul oval să rămînă credin
cioși acestei discipline sportive, care 
presupune nu numai curaj și forță, ci 
și foarte multă fantezie. Dar, pentru 
a ajunge aici, cei care se dedică rug
biului au obligația de a-și însuși, în 
primul rînd, tehnica acestui joc și în 
special pasa și recepția.

Nu am intenția de a descrie aici 
tehnica pasei. Vreau numai să scot în 
evidență cu cîtă superficialitate se 
antrenează unii dintre jucătorii no
ștri, neglijînd în Bună măsură latura 
tehnică a pregătirii lor, considerînd, 
de pildă, că atunci cînd transmit în 
mod simplist un balon de la un jucă
tor la altul au efectuat o pasă. In 
realitate, un jucător care și-a însu
șit tehnica acestui procedeu se cu-

înaintașii mai buni decît apărâtorii!
Aceasta este caracteristica actualei tabere de juniori la fotbal

gere la organele sportive și la clu
burile șl asociațiile sportive din Ora
șul Stalin. Membrii consiliului orășe
nesc U.C.F.S. s-au interesat tot tim
pul de nevoile taberei șl au venit cu 
contribuția lor la rezolvarea diferite
lor probleme ivite. „Steagul roșu" și 
„Tractorul" ne-au acordat un mare 
sprijin, punindu-ne la dispoziție atit 
terenurile lor cit și mijloace de loco
moție. Foarte mult ne-a ajutat clubul 
Dinamo, care ne-a înlesnit cazarea șl 
ne-a dat posibilitatea să folosim com
plexul său sportiv. Intr-un cuvînt, am 
avut sprijin șl 
mal bune pentru

— Cîți juniori
— 96, de a

Peste cîteva zile, mai precis la 9 
august, se va închide tabăra republi
cană de vară pentru juniori, organizată 
anul acesta la Orașul Stalin. Această 
tabără, care se organizează de 11 am 
la rînd, reprezintă una din cele mai 
importante acțiuni și realizări din fot
balul nostru. In fiecare an, zeci 
juniori, aleși dintre cei mai buni 
țară, își fac aici — în vacanța 
vară — un stagiu de pregătire la 
vel superior. Din rîndurile lor se
lecționează cele mai bune elemente 
pentru echipa reprezentativă, formînd 
baza lotului, care participă la Turneul 
Internațional de Juniori U.E.F.A.

Despre tabăra din acest an am a- 
vut ocazia să stăm de vorbă cu an
trenorul federal Angelo Niculescu. In 
primul rînd, el 
sprijinul de care 
tabără:

— Federația a

de 
din
de
ni-
se-

ne-a vorbit despre 
s-a bucurat această

găsit multă înțele-

Turneul echipei de fotbal 
A. S. Pompierul in U.R.S.S.

Intre 16 și 22 iulie echipa de fotbal 
de categorie B, A.S. 
întreprins un turneu în 
baliștii bucureșteni — 
primiți excepțional în 
unde au jucat — au 
toarele rezultate: 0—2 
nița cu Lokomotiv (16 
(0—1) la Ujgorod cu 
iulie) și 0—2 (0—0)
cu Metalurg (22 iulie).
au fost apreciați pentru jocul lor teh
nic și disciplinat. Ej au fost depășiți 
însă, în ritmul de joc și în viteză.

Pompierul a 
U.R.S.S. Fot- 
care au fost 
toate orașele 

obținut urmă- 
(0—1) Ia Vi-

iu'lie), 2—2 
Spartak (19 
la Zaporojie
Bucureștenii

condițiuni din cele 
organizarea taberei. 
au participat?
căror instruire s-a

ocupat un colectiv de 10 antrenori, 
cei mai mulți specializați în probleme 
de juniori șl cu o veche experiență a 
muncii de tabără de juniori.

— La ce valoare s-au prezentat, în 
general, juniorii ?

— Lotul participant a constituit un 
material suficient de bun ca vatoare, 
dovedind că in majoritatea cazurilor 
selecționarea s-a făcut judicios. Ju
niorii (născuți in 1943 și 1944) s-au 
prezentat bine șl sub raport tehnic 
șl din punct de vedere fizic. Carac
teristic, însă, este faptul că anul a- 
cesta înaintașii au fost mai buni de- 
cit apărătorii, prin calitatea jocului 
prestat, prin mișcarea in teren, prin 
execuții tehnice și eficacitate la poar
tă. In special s-au remarcat jucătorii 
de tripletă, prin combativitate și fizic 
dezvoltat, precum șl prin faptul că 
știu să îmbine calitățile fizice cu cele 
tehnice. Interii au fost mai mulți și

mai buni. In general, un lot care 
oferă suficiente elemente necesare re
prezentativei de juniori pentru Tur
neul U.E.F.A. 1960. Citez in această 
privință pe Popa, Năftănăilă (Făgăraș), 
Popescu (Pucioasa), Panaitescu (Cirn. 
pina), Vartaniadis (Oradea), Feodot 
(București) — interi —, Petescu (A- 
rad) — cel mai bun —. Pasau (Foc
șani), Valiș (Lugoj) — centru —, 
Pircălab (Arad), Harșani (Oradea), 
Hajdu (Sj. Gheorghe), lacob (Ora
dea) — extreme —, Ștefănescu (Ga
lați), Kunkuti (Cluj), Marinescu (O- 
lașul Stalin) — halfi Rădulescu 
(București), Mihăilescu (București), — 
fundași —, Nicula (Arad) și Ada- 
rnache (Galați) — portari.

Aș vrea să mai subliniez un lucru 
important. Este vorba de urmărirea 
in viitor a juniorilor participant in 
tabără. Cluburile șl asociațiile respec
tive trebuie să le asigure, in conti
nuare, o pregătire la nivel superior și 
— mai ales — să le urmărească în
deaproape activitatea. De asemenea, 
cred că și federația trebuie să-i aibă 
In evidență permanent șl să controleze 
echipele din care fac parte, evitînd 
pierderea tinerelor elemente de va
loare.

Intr-adevăr, aceasta este sarcina 
cea mai importantă care decurge din 
fiecare tabără, cu privire la 
tinere de mîine ale fotbalului

urăște după felul cum poartă balo
nul (complet degajat), după mișcă
rile armonizate ale brațelor și picioa
relor, după modul în care își îndreap- 
tă privirea la tot ceea ce se petrece 
în jurul lui, după felul cum aleargă — 
totdeauna în direcția și cu viteza co
respunzătoare acțiunii imediat urmă- 
tiare. in acest timp, jucătorul nu aste 
obsedat de teama executării pasei a- 
ceasta realizîndu-se aproape reflex, la 
timpi-1 potrivit, iolosindu-se viteza de 
execuție și forța impusă de situație.

Inîr-adevăr, în rugbiul modern exe
cuția pasei trebuie făcută cu multă 
rapiditate. Jucătorii, la rîndul lor, în 
afară de repliajul general, au obliga
ția să-și schimbe locurile inițiale de 
la fază la fază — aceasta în mod con
tinuu și spontan — pentru a fi mereu 
in situația de a primi balonul în con
diții cit mai avantajoase.

Față de cerințele rugbiului modern, 
ne putem da seama cîtă importanță 
trebuie șă acorde jucătorii noștri pre
gătirii tehnice și mai ales execuției 
pasei, în diferitele faze ale jocului.

In momentul de față avem nume
roase echipe cu jucători creatori, buni 
tehnicieni, care prin jocul lor con
structiv „leagă" acțiunile, îmbunătă
țind permanent jocul echipei și con
tribuind la atingerea unui nivel cît 
mai bun de către toți jucătorii.

Trebuie să se înțeleagă că eficacita
tea și spectaculozitatea rugbiului nu 
pot fi realizate decît în urma unei 
munci asidue, riguros planificată, în 
care perseverența tuturora — jucători 
și antrenori deopotrivă — să ajute la 
realizarea țelului propus — un salt 
calitativ cît mai substanțial.

• O lună mai tîrziu, între 11 și 13 
septembrie, cei măi valoroși înotători 

•ai țării își vor disputa titlurile de cam
pioni republicani la seniori. întrecerile 
vor avea loc la bazinul Complexului 
sportiv al tineretului din Capitală. 
Pînă atunci, ei vor participa în zilele 
de 7, 8 și 9 august la întrecerile eta
pei regionale.

• La 4 septembrie va lua sfîrșit 
campionatul categoriei B la polo pe 
apă. Cinci zile mai tîrziu, echipele cla
sate pe primul loc în cele patru serii 
se vor întrece în cadrul unui turneu 
care va desemna cele două echipe ce 
vor promova în campionatul catego
riei A.

Programul etapei a doua 
a competiției de volei 

„Cupa Eliberării
ședința de miercuri seara a co-

I

(p-

cadrele 
nostru.

g)

GH. PIRCALABESCU 
maestru emerit al sportului, 

antrenor al echipei Rapid-București

In
misiei de competiții din cadrul F.R.V., 
s-a stabilit — conform regulamentu
lui — programul întîlnirilor de volei 
din cadrul competiției „CUPA ELI
BERĂRII". lată-1: MASCULIN: Ba
cău — Galați, Craiova ■— reprez. 
orașului București, reg. Stalin — 

R.A.M., Orac' a — Baia Mare; FE
MININ : Iași — Suceava, Constanța
— reprez. orașului București, R.A.M.
— Ploești, Timișoara — Cluj.

Meciurile vor avea loc în orașele 
Bacău, Craiova, Orașul Stalin, Ora
dea, Iași, Constanța, Tg. Mureș, Ti
mișoara.

0 NOUA SALA DE SPORT
La Cluj se va construi o Casă de triotică pentru realizarea acestor noi 

cultură a studenților și o mare sală construcții, fiind pe deplin convinși că 
de sport, care va fi completată uite- ’ ’’ ’
rior cu un bazin acoperit de înot.

Sala sporturilor urmează să fie cons- cultural-sportive, 
truită pe actualul stadion Voința, rea- 
lizîndu-se în acest fel lărgirea parcu-f 
lui sportiv al universității „Babeș- 
Bolyai". Sala va avea forma unui pa-& 
trat cu latura de 46 metri și o înălțimea; 
de 14 m. Tribunele laterale vor aveag 
o capacitate de 1.500 locuri. Prin in-w 
stalarea de scaune pe terenul de joc^ 
capacitatea sălii se va ridica la aproape 
3000 de focuri. In acest caz sala va 
putea fi folosită pentru conferințe, a- 
dunări publice, concerte etc.

Sala sporturilor va fi acoperită cu 
o pînză subțire de beton, iar lumina
rea ei se va face prin părțile laterale.

Deschiderea șantierului a avut 
la 25 iulie. Sala urmează să fie 
minată și dată în folosință la 1 
1960. Numeroși tineri romîni și 
gliiari și-au manifestat cu entuziasm ’̂ 
dorința de a participa la munca pa-£(

prin ele li se asigură condiții și mai 
bune pentru desfășurarea activității

ma-6.

De la Biroul Comitetului de Organizare U.C.F.S.
Trecerea jucătorilor de fotbal diintr-un club (asociație) în altul (a) 

în campionatul 1959—1960 se va face conform comunicatului U.C.F.S. 
publicat în „Sportul popular" nr. 3261 din 26 august 1958, cu ex
cepția prevederilor de la pct. 4, care se modifică astfel:

Cazurile excepționale de transferare se vor rezolva între 30 
iulie — 10 august numai cu aprobarea Biroului Comitetului de
Organizare U.C.F.S., la propunerea Federației Romîne de Fotbal, unde 
se vor depune actele.

Iată care sînt pronosticurile pe care 
Programul Loto Pronosport lo dă pen
tru partidele de duminică: I—1; II—-1, X; 
III—1, X: IV—1; V—1’, 2; VI—1; VII— 
1, 2; VIII—1; IX—2, X; X— 1, 2; XI- 
1, X; XII—1, X.

In urma trierii șl omologării variante 
lor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 23 au lost stabilite următoarele 
premii:

Categoria a Il-a o variantă a 87.535 
Iei. Categoria a IlI-a 10 variante re 
venind fiecăreia cîte 8.753 lei. Cate
goria a IV-a 96 variante revenind fie
căreia cîte 911 lei Categoria a V-a 433 
variante revenind fiecăreia cîte 303 lei. 
Categoria a Vl-a 1.653 variante reve
nind fiecăreia cîte 77 lei. Report lei 
250.000 la categoria I. Fond de premii 
523.210 lei.

In urma trierii șl omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport

stabilite următoarele

12 rezultate 
cîte 26.23T

rezul

premii;
Premiul I: 2 variante cu 

exacte revenind fiecăreia 
lei.

Premiul II: 10 variante cu 11 
tate exacte revenind fiecăreia cîte 6.295 
lei.

premiul III: 166 variante cu 
tate exacte revenind fiecăreia 
Iei.

Premiul IV: 983 variante cu 
tate 
lei.

Fond de premii:

io rezul- 
cîte 890

________ ____ _______  _ 9 rezul- 
exacte revenind fiecăreia cîte 71

________ ,_____  279.849 iei, inclusiv- 
fondul suplimentar de 70.0GO lei pentru
premiul IV,

reri a avut loc în sala agenției Cen
trale din Calea Vk oriei nr. 9 tragerea 
din urnă a premiilor care f 
variantelor cu „0" rezultate 
cursul Pronosport nr. 29.

10.000 lei ' " ' '
str. Vasile

5.000 lei
Eăicoi

3.000 lei 
Buc.. Intr.

De asemenea 25 de participant! au 
ținut premii constînd din cîte două 
bilete de concediu prin O.N.T. Carpațl 
la munte sau la mare. Lista complecta 
va apare în Programul Loto Pronosport 
nr. 277

Amintim participanților că ultimul 
concurs Pronosport l-a care s-au acordat 
premii pentru „O" și 9 rezultate a lost 
concursul nr. 30 din 26 iulie.

Rubrică redactată de I.S. Loto Prono
sport.

„0”
se acorda

> ta con-

din Buc.,

i Ion

a obținut Bobe Ion 
Stroescu nr. 26.
a obținut Nițescu

a obținut Buțu Dumit: . 
Podișului nr. 27.

din 

din

ob-



Marți la Giurgiu și Roman 

Reprezentativele de popice ale R. P. R. 
și-au luat revanșa în fața echipelor 

Ungare

ADEVĂRUL VA ÎNVINGE!
Mar 4is Glezos și ceilalți democrati greci 

trebuie să fie eliberați
Inscenarea judiciară împotriva 

eroului poporului grec, Manolis 
Glezos. și a tovarășilor lui de 
luptă, al cărei verdict a fost dat 
zilele trecute, a provocat indigna
rea opiniei publice mondiale. Sen
tința Tribunalului militar din A- 
tena nebazată pe nici o dovadă, 
ci numai pe... pretinse intenții nu 
a urmărit decît scopuri 
antidemocratice. Manolis 
și tovarășii lui au fost în 
proces nu acuzați, ci

politice 
Glezos 

acest 
acuzatori. 

Glasul lor neșovăitor s-a ridicat 
împotriva politicii reacțiunii gre
cești, împotriva instalării de baze 
americane pentru arme atomice 
pe vechiul pămînt al Eladei.

Desfășurarea procesului lui Ma-

nolis Glezos și al celorlalți luptă
tori greci, poziția acuzării, lip
sa de probe și nedreapta sentință 
au arătat lumii întregi uneltirile 
reacțiunii grecești, încercările a- 
cesteia de a stăvili influența cres- 
cîndă a partidelor democratice, în 
special a Partidului Comunist 
Grec și a partidului E.D.A.

Ca cetățean al unui stat liber 
îmi unesc glasul cu cel al tuturor 
oamenilor cinstiți și cer revizuirea 
acestei sentințe nedrepte și pune
rea neîntîrziată în libertate a pa- 
trioților greci.

GR1GORE ARJOCA
secretar general al federației 

romîne de tenis

întîlnirea de tenis R.P. Romînă—R.P. Chineză
Mîine au loc primele două meciuri de simplu

După două luni și jumătate de îa 
întîlnirea R.P. Romînă — Noua Ze- 
elandă, spectatorîi bucureșteni vor a- 
vea din nou prilejul să urmărească 
o întrecere de tenis interțări. Este 
vorba de confruntarea care va începe 
vineri după-amiază pe terenul central 
din narcul Progresul între ten:sinanil 
romîni și cei chinezi. Jucătorii de te
nis fin R-P. Chineză sînt mai puțin 
teunoscuti publicului nostru, dar evo
luțiile lor de pînă acum în diferitele 
concursuri internaționale îi arată ca 
tenismani cu frumoase perspective. De 
altfel ei au și reușit la ultimele com
petiții de la Budapesta și Sopot să 
atragă asupra lor atenția specialiști
lor obținînd o serie de succese. Este 
firesc — deci — interesul pe care îl 
trezește în rîudiirile pasionaților teni
sului de la noi întrecerea dintre 
reprezentativele R.P. Romîne si R.P. 
Chineze.

Fără îndoială că tot cu nerăbdare 
este așteptată și apariția jucătorilor 
noștri, care în ultima nerioadă au

susținut întîlniri pe terenurile de 
tenis de la Roland Garros din Paris, 
de la Budapesta și de la Sopot. 
De altfel, la recentul concurs de la 
Sopot campionul nostru Gheorghe Vi- 
ziru a obținut un frumos succes cîș- 
tigînd proba de simplu și nu ne în
doim că el va avea o comportare pe 
măsura posibilităților lui și în întîlni
rea care începe mîine. La fel, iubi
torii tenisului așteaptă comportări 
meritorii și din partea jucătorilor mai 
tineri ca Ion Tiriac și Al. Bardan.

Mîine se vor desfășura primele două 
meciuri de simplu, sîmbătă partida 
de dublu, iar duminică ultimele două 
simpluri. In toate cele trei zile me
ciurile încep la ora 16

R. P.
In scurta analiză pe marginea pri

mei întîlniri dintre reprezentativele 
de popice ale țării noastre și echi
pele R.P. Ungare arătam că sporti
vii romîni ar fi trebuit, conform cal
culului hîrtiei, să părăsească învin
gători arena Metrom din Orașul 
Stalin. Dacă sîmbătă și duminică se
lecționatele noastre nu și-au regăsit 
ritmul normal, în schimb în meciu
rile revanșă desfășurate marți la Ro
man (băieți) și Giurgiu (fete), ele 
au intrat pe arene hotărîte să lupte 
din răsputeri pentru a șterge amin
tirea comportării slabe pe care au 
avut-o în precedenta întrecere. Spor
tivele noastre au obținut o victorie 
concludentă, cîștigînd partida revanșă 
cu scorul de 2207-2160 p. d. (în pri
mul meci jucătoarele maghiare au 
învins cu 2328-2298 p. d.). Antreno
rul Tiberiu Szemani a fost mai bine 
inspirat decît la Orașul Stalin, intro- 
dueînd-o în echipă pe Erica Arion și 
punînd-o pe Olimpia Popescu la un 
loc potrivit în formație. Ele au rea
lizat cele mai bune rezultate indivi
duale. Au jucat următoarele formații: 
R.P.R.: Sidonia Jilovan-Lille (357), 
Erica Arion (393), Olimpia Popescu 
(391), Ana Felsegi (355), Ilona Nagy 
(360), Margareta Szemany (351). 
R.P.U.: Jenone Vajda (380), Erzse- 
bet Barnoki (312), Erzsebet Kuzma

(379), Ferenczne Dulik (339), Geza- 
me Ballago (337), Gyorgyne Soos 
(383).

La Roman, întrecerea a fost la fel 
de dîrză ca și duminică, numai că 
de data aceasta popicarii noștri au 
format o echipă mai omogenă, patru 
dintre ei realizînd procentaje care 
depășesc granița celor 400 p. d. De 
la oaspeți, doar recordmanul mon
dial Jozsef Szabo și Gyorgy Gie- 
browski au trecut peste 400 p. d. Ar
bitrul Kurt Schermesser (R.D.G.) a 
condus următoarele echipe: R.P.R.: 
Carol Zombori (424), Ion Micoroiti 
(367), Iuliu Erdei (379), Alexandru 
Andrei (411), Francisc Micola (407),
Tiberiu Negru (431); R.P.U.: Jozsef
Szalai (376), Miklos Varga (389),
Gyorgy Giebrowski (420), Istvan 
Feltein (380), Matias Balogh (391),
Jozsef Szabo (424). . Scor final 2419— 
2380 pentru R.P.R. S-a jucat Ia pro
ba clasică de 100 bile mixte.

TR. IOANIȚESCU

I Concursul international 
de talere de la Varșovia

VARȘOVIA, 29 (prin telefon). Con
cursul internațional de talere aruncate 
din șanț, la care participă 7 țări, a 
început ieri, adunînd la standul pro
bei 42 trăgători.

In desfășurarea concursului au in
tervenit unele modificări, cauzate de 
faptul că, în același timp aveau loc 
și campionatele de talere ale R. P. 
Polone.

De asemenea, la ședința tehnică s-a 
hotărît ca stabilirea clasamentului in
dividual să se tacă pe 100, 200 și 300 
talere.

La 200 talere conduce pînă în pre
zent trăgătorul maghiar Kulinogyi, 
cu 196 t, urmat de 1. Dumitrescu cu 
195 t (record RfP.R. egalat). Din 
cauza întunericului, proba nu s-a pu
tut termina și întrecerile vor continua 
mîine (n.r. astăzi).

Pe echipe, punctajul provizoriu este 
următorul: l) R. P. Ungară 497 t; 
2) R.P. Polonă 496 t ; 3) R.P. Bulga
ria 490 t ; 4) R.P. Romînă 487 t ; 5) 
R. Cehoslovacă 485 t; 6) R.D. Ger
mană 475 t ; 7) Austria 475 t.

CARNET ATLETIC

Campionatul mondial de șah 
pentru juniori

La MiincTiensteln se. desfășoară cam
pionatul mondial de șah pentru ju
niori. Cei 23 de parficipanți au fost 
îtîipărțiți în trei grupe semifinale. In 
prelWiinarii, întrecerea a fost extrem 
de i dțrză, astfel că . pînă în ultima 
rundă nu se putea cunoaște numele 
celor care se vor califica în finală. 
Iată rezultatele din- -grupe"

I. Parma (Iugoslavia) 7 p (din 
șapte partide), Kiîthner (R.D.G.) o‘/2 p, 
Erny (Elveția) 4 p, Haman (Dane
marca) 3>/2 p.

II. Klemens (R.F.G.) 7«/„ p (8), 
Tomson (U.R.S.S.) 6 p, Koopers 
(Olanda) și Phillips (Noua Zeelandă) 
4'/, p.

III Bilitzki (Argentina) 7 p (9), 
Narjnna (Filipine) 5ț/j., p, Stefanov 
(R P. Bulgaria) 41/, p, Roomens (An- 
gliaV 4' p.

\ ești 12 jucători își vor disputa 
finala ■ i p arc ioc ța iTasel.

Un frumos succes a! lui 
Toma Voicu

Duminică s-a desfășurat în locali
tatea Szeged din R.P. Ungară cea 
de a treia ediție a concursului inter
național de maraton al orașului Sze
ged. La startul întrecerii au fost pre- 
zenți 37 de conctirenți din R. Ceho: 
slovacă, R.D. Germană, R.P. Romînă, 
R.l’.F. Iugoslavia și R.P. Ungară. 
Primele două locuri au fost ocupate 
de alergătorii iugoslavi Franjo Skrin- 
jar (2.31:57,4) și Dobrivoje Stojano- 
vic (2.34:59,0) care probabil că vor 
reprezenta Iugoslavia și la Jocurile 
Balcanice de atletism de la București.

Reprezentantul nostru Toma Voicu, 
care debuta cu acest prilej într-o în
trecere internațională de maraton, a 
avut o comportare foarte frumoasă, 
terminînd cursa pe locul trei în 
2.37:52,4, înaintea unor conctirenți cu 
mult mai experimentați în această 
probă pretențioasă.

Pe Ibcurile următoare ale clasa
mentului se află': 4. Eugen Fhtirman 
(R.D.G.) 2.42:06,0; 5. Jozsef Dobronyi 
(Ungaria) 2.43:07,0; 6. Jaroslav Sou- 
rek (Cehoslovacia) 2.44:02,0; 7. Gyula

Hrusovszki (Ungaria) 2.46:06,0 ; 8.
Jiri Mihalek (Cehoslovacia) 2.49:03,0; 
Jozsef Lassu (Ungaria) 2.50:03,0; 10. 
Ferenc Zalavari (Ungaria) 2.51:05,0: 
11. Hans Dieter Schultze (R.D.G.) 
2.52:02,0; 12. Jozsef Kiss (Ungaria) 
2.53:03,0; 13. Cristea Dinu (R.P. Ro
mînă) 2.54:08,0; 14. Gyula Temesvari 
(Ungaria) 2.55:00,0; 15. Geza Szabo 
(Ungaria) 2.56:00,0 etc.

..Triunghiularul" de juniori
R. Cehoslovacă — R P. Polonă — 

R. P. Romînă

La sfîrșitul săptămînii viitoare lo
calitatea Opava din Cehoslovacia va 
găzdui întrecerile din cadrul celei de 
a V-a ediții a meciului triunghiular 
de atletism dintre echipele de juniori 
și junioare, ale R. Cehoslovace, R. P. 
Polone și R. P. Romîne.

4 Xll-a ediție a
(Urmare din pag. 1)

obligat să aștepte aproape o jumă
tate de minut, spre satisfacția fuga
rilor care-și măresc avansul. Datorită 
ritmului rapid, P. Gref rămîne sa aș
tepte-grosul plutonului, unde cei care 
forțează alura sînt dinamoviștn Ei 
reușesc să se apropie de fugari și se 
pare că vom asista în curînd la o re
grupare. Al. Mitroi în vervă, nu vrea 
să cedeze însă și se desprinde de co
legii săi de evadare. Acest lucru îi 
va aduce un serios avans, deoarece 
este singurul care poate trece peste 
barieră, la intrarea în Buzău. Ceilalți 
sînt nevoiți să aștepte 2 minute, timp 
tn care se produce regruparea fuga
rilor cu plutonul urmăritor. Al Mitroi 
are la trecerea prin orașul Buzău un 
avans de 3,20 min. Încercarea sa te 
merară nu reușește însă, deoarece plu
tonul regrupat insistă și asistăm pe 
o porțiune de 10 km. la o morișcă 
organizată pentru prinderea Iui. In 
sfîrșit, el este ajuns de un prim pluton 
format din I. Constantinescu, N. Pel- 
caru, Gh. Radulescu, G. Moiceanu, D. 
Munteanu, M. Voinea și Gh. Neagoe. 
Apoi mai vin Gh. Calcișcă, W. Ziegler. 
V. Cohanciuc, L. Zanoni, L Va sile ș.a. 
Ceva mai departe, C. Dumitrescu, care

„Cursei Scînteii“
■sie sulerind, abandonează. Prin R. 
Sărat trece primul N. Pelcarti, urmat 
de Gh. Rădulescu și Stan Ion. La o 
busculadă, cad Ziegler. Gane și Mi
troi. In curind aceștia vor prinde f 
tonul. Ziegler sparge și cu eforturi 
demne de laudă reintră în pluton. In 
apropiere de sosire, principalul ani
mator al etapei, Al. Mitroi, nu mai 
poate face față liîrțuielilor și rămîne. 
Ordinea sosirii este următoarea :

I G. MOICEANU (Dinamo) 5 li 
07:05, 2. D. Munteanu (Victoria), 3. 
Gh Rădulescu (C.C.A.), 4. Gh. Cal-' 
cișcă (Dinamo) toți în același timp 
cu învingătorul, 5. 1. Constantinescu 
(C.P.B.) 5 h 07:07, 6. M. Voinea (Di
namo), 7. N. Pelcaru (Voința) același 
timp cu Constantinescu; 8. I. Vasile 
(C.C.A.) 5 h 07:23, 9. L. Zanoni (Di
namo) 5 h 07:30, 10. Gh. Vâsli (Voin
ța Ploești) 5 h 07:30.

Joi se desfășoară etapa a Il-a Foci 
șani—Bacău—Roman—Bacău, iar vfJ 
neri etapa a IlI-a Bacău—P. Neamț 
— Bicaz—Lacul Roșu.

Rezultate excelente 
ale cicliștilor sovietici

In meciul revanșă

La lupte libere

PE SC ID IRS T
• CEL DE-AL II-LEA TUR CI

CLIST al R. D. Germane se va des
fășura între 30 iulie și 8 august de-a 
lungul a 1428 km, împărțiți în 9 eta
pe. Startul se va da din Berlin, ur- 
mînd ca turul să se încheie la Pots
dam.

• IN CONTINUAREA TURNEULUI 
pe care-1 întreprinde în R. P. Chineză 
echipa selecționată masculină de bas- 
cliet a R. P. Ungare a jucat la 
Tientsin cu o reprezentativă locală. 
Baschetbaliștii maghiari au repurtat 
victoria cu scorul de 56-*-47.

• DUMINICA SE VA DESFĂȘURA 
LA BUDAPESTA concursul de moto- 
ciclism dotat cu ,,Marele Premiu 
1959“

• INTRE 6 Șl 9 AUGUST se vor 
desfășura la Stockholm campionatele 
mondiale de tir cu arcul.

• INV1NGIND CU SCORUL DE 
3—2. echipa R. Cehoslovace, selecțio
nata de tineret a Franței a ocupat 
locul 3 în clasamentul „Cupei Galea“ 
la tenis, (n finala competiției se vor

îrttîlni echipele U.R.S.S. și R. F. Ger
mane.

• VINERI Șl SÎMBĂTĂ se va des
fășura la Cardiff întîlnirea interna
țională de natație dințre echipele se 
lecționate ale R. P. Ungare și An 
gliei.

• IN PREZENT SE AFLA IN TUR
NEU în U.R.S.S. ectiipa turcă de fot
bal, Gunes. In jocul susținut în com
pania formației Lokomotiv Moscova, a 
fost învinsă cu scorul de 4—I.

• ECHIPA CEHOSLOVACA DE 
FOTBAL Steaua Roșie Brno a jucat 
la Hanoi cu echipa Armatei Populare 
de Eliberare, obținînd victoria cu sco
rul de 6—I.

• CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
internațional de natație disputat la 
Bruxelles, înotătorii polonezi au ob
ținut frumoase victorii: proba de 100 
m liber a fost cî.știgată de Mroeczkow- 
ski cu timpul de 59,6, iar cea de 400 
m liber de Lutomski în 4:49,0. La 
polo echipa poloneză Legia a învins 
cu scorul de 6—I echipa clubului St. 
Giiloise.

R. P. Romînă—R,
BRAILA 29 (prin telefon). Marți sea

ra a avut loc pe arena Dunărea din 
localitate cea de a doua întîlnire in
ternațională de lupte libere juniori între 
reprezentativele Republicii Populare 
Romîne și Republicii Populare Bulgaria. 
Față de prima întîlnire am observat 
la luptătorii romîni un real progres 
în special, din punct de vedere tac
tic. Cei peste 3.000 spectatori au ur
mărit cu viu interes întîlnirilc.

Iată mai jos rezultatele partidelor, 
pc categorii:

52 kg: Vasile Ion (R.P.R.) învin
ge prin tuș în minutul 11 pe Meh
met Ahmedov (R.P.B.).

57 kg: Dohi Gavrilă (R.P.R.) în
vinge la puncte, după un meci spec
taculos. pe Medzov Kiril (R.P.B.).

62 kg: Stoian Cervencov (R.P.B.) 
învinge prin tuș în minutul 1 pe Radu 
Alexandru (R.P.R.).

67 kg: Mavridis Haralambie
(R.P.R.) și Dimitrov Stoicio (R.P.B.) 
fac meci nul după cel mai frumos 
meci al întîlnirii.

73 kg: Gheorghicv lani (R.P.B.) 
învinge la puncte pe Iosif Boca 
(R.P.R.).

79 kg: Popescu Dumitru (R.P.R.) 
face meci nul cu Angelov Kiril 
(R.P.B.).

87 kg: Iosif Rumbab (R.P.R.) ter-

juniori
P. Bulgaria S-S

mină la egalitate cu Draganov Ale
xander (R.P.B.).

Categoria grea: Nicolae Pavel
(R.P.R.) face meci nul cu Ivanov 
Alexander (R.P.B.).

Scorul final. 8—8. oglindește fidel 
valoarea celor două echipe.

V. ȘTEFANESCU
Și

N. COSTIN-coresp.

La Tuia continuă să se desfășoare 
campionatele unionale de ciclism pe 
pisiă. Cea de-a patra zi a competi
ției a fost rezervată probei de urmă
rire pe echipe. In finală s-au întîlnit 
echipa R.S.S. Ucrainene și selecțio
nata orașului Leningrad. A cîștigat 
echipa ucraineană, alcătuită din frații 
Nicolai și Leonid Kolumbet, Mitin și 
Krasikov cu timpul excepțional de 
4:38,7. Această performanță corectează 
cu 1:06,0 recordul unional și este una 
dintre cele mai bune din lume. Echi
pa Leningradului (Melehov, Moskvin, 
Belgard, Saksin) a realizat timpul de 
4:39,9.

Concursul cu premii 
al ziarului nostru ȘTIȚI SPORT?

h :

ÎNTREBAREA NR. 1 
(5 puncte)

Ce este proba de „combinată 
nordică" Ia schi ?

Care este 
Republicii în 
(bărbați) și

ÎNTREBAREA NR. 3
(15 puncte)
recordul stadionului 

proba de 100 tn. plat 
cine îl deține ?

■

1946 s-au disputat la Buctt- 
jocurile balcanice de bas- 
Care au fost echipele cîștigă-

INTREBAREA NR. 2 
(10 puncte)

In
cești 
chet. 
toare, la băieți si fete ?
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