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fg&'rgan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Rom în a

Salut frățesc popoarelor clin R. P. Chineză, R. P. 
Albania;, R. P. Bulgaria. R. Cehoslovacă, R.PI). Co
reeană. R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
R. P. Ungara, R. D. Vietnam, care construiesc cu suc
ces socialismul și luptă pentru apărarea păcii în în
treaga lume I Trăiască și să se întărească prietenia 
și colaborarea între poporul român și popoarele țărilor 
lagărului socialist I

(Din „Chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei de sub jugul fascist")
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PENTRU BUNĂSTAREA Șl FERICIREA 
POPORULUI MUNCITOR

Ludovic Zanoni (Dinamo) învingător 
în cea de a X! La ediție a „Cursei Scînteii*

sarci- 
recenta Plenară a 
au luat cunoștință 
dragoste și recu- 
prevederi deosebit

Ziarele din ultimele două zile au 
jpitblicat prevederile Hotărîrii C.C. al 
P.M.R și Consiliului de Miniștri ou 
privire la majorarea salariilor munci
torilor, maiștrilor și ale personalului 
tehnic-administrativ din întreprinderi 
și instituții precum și Decretul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale pri
vind dreptul la pensie în cadrul Asi
gurărilor Sociale de Stat.

Este greu de descris entuziasmul 
general care te întîmpină în aceste 
zile în întreaga țară. La strungurile 
lor dragi, la furnale, pe marile șan
tiere de construcții, în adîncul mine
lor sau pe ogoarele îmbelșugate, oa
menii muncii — avîntațj în întrece
rea socialistă în cinstea zilei de 23 
'August și pentru realizarea

>r izvorîte din 
jp. al P.M.R. — 

cu satisfacție, cu 
noștință de aceste
de importante pentru ridicarea sub
stanțială a nivelului de trai a>l celor 
ce muncesc. Măsurile hotărîte au dat, 
în întreaga țară, un nou impuls ac
tivității creatoare a oamenilor muncii.

Din fiecare nouă prevedere se des
prinde grija permanentă a Partidu
lui și Guvernului pentru oamenii mun
cii, pentru harnicii constructori ai so
cialismului. In fiecare din numeroa
sele discuții ținute în fabrici,
stituții. întreprinderi, oamenii mun
cii și-au manifestat calda lor re
cunoștință pentru zilele tot mai feri
cite pe care le trăim astăzi, pentru 
viața nouă mereu mai îmbelșugată 
pe care poporul muncitor, condus de 
Partid, și-o făurește prin munca sa 
pașnică, creatoare. In aceste zile de 
nespusă bucurie, muncitorii din fabrici 
și uzine își amintesc cu ură și re
voltă de acele vremuri cî.nd, ignorînd 
cu totul pe cel care trudea, nemilos 
exploatat, în diferitele fabrici sau în
treprinderi, regimurile burghezo-mo- 
șierești nu erau preocupate decît de 
înavuțirea propriilor lor reprezentanți. 
Pentru ei : vile, acțiuni, enorme sume 
depuse la băncile din străinătate, viață 
de huzur și desfrîu. Pentru muncitori: 
foame, mizerie, curbe de sacrificiu, mă
rirea numărului de șomeri. Sînt fapte 
pe care tineretul zilelor noastre nu le 
cunoaște decît din povestirile celor 
vîrstnici. Sînt fapte pe care 
torîi șj le amintesc astăzi, 
fiecare cămin se discută cu 
despre măsurile hotărîte de
ȘI Guvern pentru continua ridicare a 
nivelului de trai al celor ce muncesc. 
Este limpede că asemenea măsuri nu

munci- 
cînd m 
bucurie 
Partid

pot fi luate deoît într-o tară în care 
poporul eș-te singurul stăpin pe soarta 
sa, într-un stait socialist în care grija 
pentru om este ilustrată prin 
nenumărate fapte, care araită pre
țuirea și cinstirea de care se bucură 
oamenii muncii. Alături de toți cei
lalți oameni ai muncii — sportivii și 
activiștii sportivi din țara noastră au 
primii cu însuflețire Ifotărîrea Co
mitetului Central ai P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri — elaborată pe 
baza măsurilor luate de Plenara C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie a, c,, ca 
șl Decretul privind dreptul la pensie 
în cadrul Asigurărilor Sociale de 
Stat. Sportivii țării sînt muncitori de 
nădejde 
Pentru 
recenta 
angajat 
rite pentru 
ductivifății 
continuă a 
realizarea de cît 
mii. In aceste zile, sportivii patriei 
noastre participă cu însuflețire și avînl 
patriotic la întrecerea socialistă, răs- 
punzînd prin nenumărate victorii în 
muncă sarcinilor trasate de Plenară. 
Membrii asociațiilor sportive din Va
lea Jiufui, mineri harnici și 
metalurgiștii din Or. Stalin, 
și oțelarii de la Hunedoara 

ln‘ — tineri pe care nu odată
tîlnit pe terenurile de sport, șl-au 
luat angajamente care le fac cinste. 
In fiecare uzină sau fabrică, pe pa
nourile de onoare sînt trecute nu
mele multor sportivi care realizează 
Importante economii la locurile lor 
tn producție. Vești despre entuzias
mul ou care muncesc sportivii în a- 
ceste zile pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan, pentru economii, 
ne-au sosit și de la uzinele 
din Ploești, de La
Sibiu, de la Depoul C.F.R. Craiova 
șl Constanța, din toate colțurile țării 
Sportivii patriei 
2.000.000 de 
își manifestă 
vînfată, ca și 
ai muncii din 
rea deplină în
Partidului nostru drag, recunoștința 
și satisfacția pentru măsurile luate 
de Partid și Guvern, angajîndu-se să 
muncească cu și mai mult elan, să 
contribuie în și mai mare măsură la 
realizarea sarcinilor trasate de Ple
nara Partidului, pentru necontenita 
înflorire a patriei noastre d*agi, pen
tru bunăstarea șl fericirea poporului 
muncitor.

în fabrici, uzine, pe ogoare, 
realizarea sarcinilor trasate de
Plenară a Partidului ei s-au 
să muncească cu forțe spo- 

creșterea producției și pro- 
muncii. pentru reducerea 
prețului de cost, pentru 

mai multe econo-

pricepuți, 
furnaliștii 
și Reșița 
l-am în-

I Mai'
Independența"

noastre, cei peste 
membri ai U.C.F.S., 

prin munca lor a- 
toți ceilalți oameni 

țara noastră, încrede- 
politica înțeleaptă a

etape au fost cîștigate de L« Zanoni (Dinamo) 
si Ariton Simion (C.C.A.)

Ultimele două

J Primi trei clasați In „Cursa 
[ D. Muniearui — fac turul de onoare 
\ Zeci de mii de spectatori, veniți 
pe stadionul „23 August" pentru a 
asista la partida internațională de fot
bal dintre formațiile R. P. Romîne și 
Uniunii Sovietice, au fost ieri după 
amiază martorii finalului celei mai 
disputate întreceri cicliste de fond 
din acest sezon: a XU-a ediție a 
„Cursei Scînteii". Aplauzele adresate 
învingătorului etapei și celor clasați 
după el, precum și primilor clasați 
în clasamentul general, însemnau o 
binemeritată răsplată pentru compor
tarea pe care acești rutieri au avut-o

&

kin,
cu

Scînteii" — L. Zarunu, lan Vasile 
pe stadionul .23 August".
de a lungul celor peste ytX) 
pentru combativitatea și curajul
care au inițiat acțiuni spectaculoase 
în această tradițională întrecere ci
cliștii.

Ludovic Zanoni (Dinamo) — învin
gătorul cursei — a foșt un merituos 
combatant, un alergător decis să-și 
realizeze șansele. Buna sa pregătire 
generală în special la urcuș (pentru 
care merită laude și antrenorul său 
Nicolae Voicu) i-au adus satisfacția 
de a-și înscrie pentru prima oară nu
mele în palmaresul învingătorilor în

„Cursa Scînteii". Principalul său ad- 
vorsar — Ion Vasile (C.CJL) — s-a 
clasat pe locul II ceea ce reprezintă 
o performanță valoroasă. Reprezen
tantul C.C.A. s-a dovedit a fi utl 
curajos inițiator de acțiuni decisive, 
un rutier bine pregătit pentru între
cerile contra-cronometrit. D. Mun- 
teanu (Victoria) — care urmează în 
clasamentul general — este un a- 
lergător tenace, un permanent „pe
ricol" pentru „tricourile galbene". 
Bun tactician, el a fost întotdeauna 
printre participanții la fazele impor
tante.

„Cursa Scînteii" înregistrează la 
a Xll-a ediție a sa un nou și frumos 
succes. Performanțele obținute (prin
tre care acel „47,990 km" — medie 
orară realizată în semietăpa cxinfra- 
cronometru), dinamismul etapelor și 
afirmarea unui nou „contingent" de 
rutieri tineri, sînt numai cileva din 
punctele de succes ale acestei com
petiții. Pentru reușita deplină a celei 
de a Xll-a ediții a „Cursei Scînteii" 
merită felicitări toți alergătorii parti- 
cipanți la competiție: nrl> ’rii, of <• alii 
și organizatorii

LUDOVIC ZANONI ISI GONSOLI- 
POZIȚIADEA ZA

a
Etapa a IV-a 
fost împărțită

(Continuare

desfășurată stmbată 
în două scmietaoe.
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In cel de al doilea meci al preliminariilor turneului olimpic

Reprezentativa de fotbal 
a terminat la egalitate cu

a R. P. R.
U. R. S. S. 0-0

Indreptîndu-se spre Stadionul „23 
August", spectatorii încercau o dublă 
satisfacție: partida care urma să în
ceapă între reprezentativele R. P. 
Romîne și U.R.S.S. reușise să... oco- 
loască atît arșița tropicală din ajun, 
cît și ploaia care apăruse pe neaș
teptate ca un adversar la fel de re
dutabil. Aceasta a fost și în avantajul 
jucătorilor celor două echipe, rupi a- 
les dacă ne referim la căldura tro
picală din timpul 
le-ar fi cerut fără 
epuizant. Așa, din 
arșiță și ploaie a 
aproape ideal pentru fotbal, permițînd 
echipelor să folosească întreg poten- 

i țialul lor fizic.
j Și într-adevăr, fntîlnirea de jeri a 
‘prilejuit o pasionantă luptă, o dispută

săptămînii. care 
îndoială un efort 
alternanța dintre 

rezultat un timp

încordată, care nu a încetat nici un 
moment de la priirryl pînă la ultimul 
fluier al arbitrului și care a cerut 
ambelor echipe o mare cheltuială de 
energie fizică și nervoasă. Punctele 
puse în joc erau la fel de prețioase 
pentru fiecare dintre echipe: repre
zentativei U.R.S.S. pentru a-și mări 
șansele la calificarea în turneul olim
pic din I960, selecționatei noastre 
pentru a reface handicapul pe care-1 
avea după primul joc, de la Mos
cova, și pentru a rămîne astfel în 
cursă. In asemenea condifiuni. partida 
a căpătat un autentic caracter de 
joc de campionat, ceea ce explică 
încleștarea de forțe de pe teren în 
tot timpul celor 90 de minute. Preo
cupați de a-și apăra cu ultima ener
gie șansele, jucătorii au pus accentul 
pe combativitate, pe forța atletică, 
trecînd pe planul al doilea latura teh- 
n'că. De aceea, meciul de ieri a pa
sionat, într-adevăr, prin atacurile și 
contraatacurile care s-au dat tot 
timpul, dar — pe plan tehnic •— nu 
a oferit spectacolul așteptat.

Pînă la urmă, această întrecere 
dîrză s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate (0—0) — care reflectă în 
general just aspectul jocului, dar care 
— bineînțeles — este mai favorabil 
fotbaliștilor sovietici decît nouă. Am 
fi avut multă nevoie de ambele puncte 
și cum jucam pe teren propriu, spe
ram că le vom obține. Cu un singur 
punct, echipa npastră își vede îngreu- 

sarcina în preliminariile preolim- 
deoarece în ultimele două me
lcii R. P. Bulgaria la Bucu- 

și Sofia) ar trebui să cucerim 
cele patru puncte. Ceea ce e

7 odor, portarul nostru, intervine printr-un plonjon și respinge balonul in corner
(f?eto B> Giobanu)

cești
toate 
greu. Totuși în fotbal nimic nu-i im
posibil... .

Să revenim însă la partida de ieri, 
în care cele două echipe au aliniat ur
mătoarele formații:

R.P.R. : Todor—Popa, Cațicaș. Ma
cri—Vasile Alexandro, Munweillex—

Oaidă, Constantin. Alexandreseu. Me»- 
zaros, Tătaru.

U.R.S.S. : Razinski—Soldatov, Ermo
laev, BagricK- Sokolov, Zavidbnov, 
— UriJi, Batanov. Kaloev. Kovalev. 
Metreveli.

Lovitura de începere au avut-o fot
baliștii noștri, care au încercat o stră
pungere prin centrul terenului. Oaspe
ții au preluat însă balonul și contra
atacul lor s-a soldat cu un șut care 
a trecut destul de departe de poarta 
lui Todor, pentru a nu ne face emoții. 
Dar, ceea ce a urmat imediat a făcut 
să palpite tribunele : mingea degajată 
de Todor s-a lovit de capul lui Kaloev, 
care era cu spatele, și era cît p-aci să 
ricoșeze In poarta noastră. Un sprint 
scurt și Todor a reintrat în posesia 
mingii. Spectatorii au respirat ușurați. 
Timp de cîteva minute jocul se menți
ne oarecum la mijlocul terenului. Jucă
torii par emoționați și acționează fără 
siguranță. Apoi, inițiativa trece de 
partea noastră și două curse impetuoa
se ale lui Oaidă provoacă panică la 
poarta lui Razinski, mai ales că una 
din ele se încheie cu un șut fulgerător 
jos lîngă bară. Dominăm cîteva minu
te. Oaspeții se apără cu mult calm, 
înecare dintre înaintașii noștri este 
marcat sever, astfel că nu poate pre
lua mingea docît prin luptă directă, 
deci nu în pozițiile cele mai bune. In 
plus, Alexandrescu acționează prea 
lent, frînînd atacul și pierzînd o seri» 
de mingi.

Jucătorii sovietici rezistă presiunii 
și ripostează cu contra-atacuri rapide, 
mai ordonate, mai bine orientate. In 
min. 16, Kovalev trage puternic de la 
marginea careului, dar mingea trece 
puțin peste bară. Urmează un joc de 
uzură, nervos, încîlcit uneori — și a- 
cesta mai mult din partea înaintașilor 

JACK BERARII!
PETRE GATU

(Continuare In pag. a 3'a)



Spartachiada de vară 
în regiunea Oradea

Orașul Oradea a găzduit timp de 
Mouă zile peste 600 de tineri, veniți 
din raioanele regiunii pentru a parti
cipa la etapa regională a celei de a 
lV-a Spartachiade de vară a tineretu
lui. Acești tineri, selecționați în de
cursul etapelor anterioare din peste 
150.000 de participanți în întreaga 

regiune, au avut surpriza plăcută ca 
iparalel cti disputele lor la atletism să 
fie organizat un important concurs la 
care au luat parte componenții lotu
rilor republicane de juniori și junioare. 
Un general, organizarea etapei regio
nale a Spartachiadei a fost foarte 
bună, dovedind interesul și priceperea 
organizatorilor și contribuind la de- 
■plina reușită a întrecerilor, care s-au 
soldat cu următoarele rezultate teh
nice :

TIR. Băieți: 1. Mircea Teodorașcu 
l(Oradea), 2. Petru Ciupa (Oradea); 
fete: 1. Viorica Szabo (Oradea).

OINĂ. 1. Raionul Beiuș, 2. raionul 
Șimleu, 3.

TR1NTA.
V. Arcadi
(Oradea), I. Gyorgy (Marghita), V. 
Moise (Gurahonț), I. Rostaș (Ora
dea), P. Manole (Lunca Vascăului).

NATAȚ1E. Băieți 14—16 ani: Z. 
Kovacs (Oradea); băieți 17—18 ani: 
Șt. Nagy (Oradea); seniori: N. Bar- 
toviei (Oradea); fete 14—16 ani: Su- 
oana Facsar (Oradea); fete 17—18

raionul Ineu.
In ordinea categoriilor: 

(Marghita), Teodor Pavel

ani; Eugenia Bara (Oradea); senioa
re: Ghizela Iakob (Oradea).

VOLEI. Băieți: Rapid Oradea; 
fete: G.A.C. Borș (raionul Oradea).

HANDBAL. Băieți : Rapid Oradea ; 
fete: Tipo Oradea.

CICLISM. Biciclete de oraș, fete: 
Ileana Vida (Șimleu), băieți: Fr. 
Kacsor (Oradea); biciclete semi- 
curse, fete: Ecaterina Csire (Oradea), 
băieți: Ladislau Csire (Oradea).

ATLETISM. 80 m plat junioare: 
Irma Tanyi (Oradea), 100 m plat se
nioare : Ildiko Szakacs (Oradea), 
100 m plat juniori: A. Kosa (Oradea), 
100 m plat seniori: N. Ciupa (Beiuș); 
lungime junioare: Maria 
(Oradea), lungime juniori: N. Her
man (Salonta), lungime 
Ileana Kuliis (Oradea), lungime se
niori: G. Papp (Oradea); 500 iii plat 
junioare: Elisabeta Motica (Oradea), 
500 m plat senioare: Ghizela Meșter 
(Oradea), 1000 m plat juniori: S. 
Szabo (Oradea), 1000 m plat seniori: 
1. SzJagy (Oradea); înălțime junioa
re: Maria Stamatiu (Oradea), înălți
me senioare: Ileana Kuliis (Oradea), 
înălțime juniori: Z. Szucs (Beiuș), 
înălțime seniori: Stelian Aspra (Gura- 
honț); greutate junioare: Geta Reiter 
(Oradea), greidate senioare: Doina 
Ciceu (Beiuș), greutate juniori: loan 
Bog (Oradea), greutate juniori: A. 
Buza (Marghita).

1LIE GII1ȘA — coresp. regional

Stamatiu

senioare :

Ieri și azi
a Hațegului, șirul mun- 
oferă turistului de azi 
nebănuit Spunem ,de 

că in timpul blestema-

Situat in partea de miază-zi a mi
nunatei Ț ări 
filor Retezat 
frumuseți de 
azi", pentru

tulul regim burghezo-moșieresc, peste
10.000 hectare din acești munți apar
țineau contelui Kendelfi Gabor, iar 
vizitarea lor nu se putea face declt 
in 'baza unei autorizații speciale dată 
de administratorul moșiei. Despre 
marcarea principalelor cărări, protec

ția plantelor și a animalelor ce se 
aflau aci, nici vorbă nu putea fi in 
acele timpuri. Din cind in cind, ță
ranii muncitori din satele de la poa
lele muntelui, care lucrau din gregi pe 
moșia contelui, aveau prilejul să vadă 
indreptindu-se in goana mașinilor 
spre Riu de Mori sau Nucșoara, pe 
*mai marii'' zilelor...

„Cupa Eliberării” la box

Timișoara—Oradea 14-6
Tun..,,. u,a 2 (prin telelon). tSunbă- 

tă, pe stadionul C.F.R., dat de curînd 
în folosință, s-a disputat în nocturnă 
reuniunea de box care a opus repre
zentativele orașelor Timișoara și O- 
radea în cadrul competiției dotate cu 
„Cupa Eliberării". Rezultate tehnice: 
cat muscă: E. Moldovan (T) b.p. 
St. Dante (O), cocoș: E. Gale (T) 
pierde la puncte în fața lui V. Flesch 
(O), pană: AL Sfoianovici (T) b.p. 
Șț. Piedl (O), semiușoară: V. Mân
driei (T) b.p. G. Gheorghiță (O), 
ușoară: M. Biedl (T) b.p. R. Lavric 
(O), semirnijlocie: M. Rînjeu (T) 
pierde prin neprezentare în fața lui 
E. Bogoi (O), mijlocie mică : I. Dura 
<T) meci nul cu N. Mocsai (O), mij
locie: 1. Brucker (T) b.p. I. Istrate 
(O), semirnijlocie: O. Ciolcca (T) 
ț.p,. C. Mototolea (O), grea: M. Pe- 
iti (T) meci egal cu Z. Ciocîrlan (O). 
Intîlnirea a luat sfîrșit cu rezult'tul 
de 1,4—6 în favoarea timișorenilor.

AL. GROSS — coresp. regional

Atleții noștri trebuie să*și intensifice eforturile 
pentru îndeplinirea normelor olimpice pe 1959

Ne mai despart mai puțin de 13 luni 
de marea confruntare a atleților și 
atletelor de pretutindeni, care va avea 
loc cu prilejul Jocurilor Olimpice de 
la Roma. Tocmai de aceea am consi
derat ca foarte oportun să facem o 
scurtă trecere în revistă a stadiului 
actual de pregătire a lotului atleților 
noștri, susceptibili :"*“
țara la aceste mari 
treceri sportive.

In legătură cu J.O. din 1960, Federa
ția, romînă de atletism și-a orientat 
o parte din activitatea sa în spre 
realizarea obiectivelor propuse în pla
nul elaborat special pentru pregătirea

mit tabelul de norme pentru anul 1959 
și pentru anul olimpic 1960, lotul o- 
limpic al țării noastre urmînd să fie 
alcătuit în mod concret abia după 
desfășurarea Jocurilor Balcanice, pe 
baza îndeplinirii normelor fixate pen
tru anul în curs.

In prima parte a acestui an, o serie 
dintre atleții noștri fruntași au fost 
supuși unei serioase verificări, cu 
prilejul diferitelor concursuri inter
naționale la care au participat.

In aceste întîlniri, cu excepția ina- 
estrei emerite a sportului, lolanda Ba
laș, care a avut constant o compor- 

____ r_ u tare remarcabilă, sărind de 6 ori 1,80 
Ia un nivel cît mai'înalt a atleților. m și o dată 1,81 m, ceilalți atleți ro- 
noștri, în vederea îndeplinirii norme
lor olimpice.

Pînă în momentul de față

Balaș a întrecut cu

să ne reprezinte 
și importante în

mîni vizați să facă parte din lotul 
olimpic, printre care: llie Savel, A- 

formele lexandru Bizim, Nicolae Rășcănescu, 
și etapele de pregătire pentru întreg Zoltan Szabo, Maria Diți, Ana Coman 
lotul de atletism al R.P. Romîne, in- h------
clusiv pentru cei vizați să facă parte 
din •lotul olimpic al țării noastre, au 
fost uniforme, avîndu-se în vedere 
obiectivul intermediar din planul de 
pregătire olimpic: o comportare la 
un nivel cît mai ridicat in întrecerile 
din cadrul Jocurilor Balcanice pe care 
le va găzdui capitala noastră între 
19 și 21 septembrie.

★
După cum se știe, F.R.A. împreună 

cu Comitetul Olimpic Romîn au întoc-

prin munții Retezatului...
In timpul celor 15 ani 

care au trecut de la eli
berarea țării dc sub ju

gul fascist, suflul înnoitor 
s-a făcui simțit șt aici: 
munții nu mai sînt ai 
unui pumn restrîns de 
profitori, ei pot fi vizi
tați de oricine, fără „au
torizație", iar cărările 
sînt marcate cu grijă. A- 
proape în fiecare zi ai 
prilejul să vezi mergîi:a 
spre Retezat, fie grupuri 
de oțclari hunedoreni, fie 
mineri din Valea Jiu
lui, fie tineri elevi și 

studenți aflați în vacanță.
Prin grija C.N.T. Car- 

păți și a consiliului ra
ional U C.P.S. Hațeg, sirii

- tot ■ mai dese excursiile 
' organizate... -in . colectiv.

Juriștilor li se asigură 
condiții optime de cazare 
și hrană la cabanele de 
la Baleia, Pietrele sau 
Gura Zlata. De aici, pe. 
poteci șerpuitoare, cei in, 
drăgostiți de farmecul 
naturii au prilejul să 
treprindă excursii 
ziiînd tulburătoarele 
Bucura, Zănoaga, 
Negru, Gemenele,
asemenea, ei pot să se urce, cu o mai 
mare sau mai' mică abilitate pe vîr- 
f urile Peleaga (2511 m), Păpușa
(2502 m), Retezat (2484 m), Bucuri 
(2436 m) și alte piscuri pe care une
ori caprele negre (ișnesc în fuga lor 
caracteristică.

Turistul care se încumetă să urce 
șirul munților Retezat nu va 
niciodată eforturile depuse, ci, 
trivă, cu prima ocazie, bucuros 
lua excursia de la început.

Lacul Bucura din munții Retezat
in- 
de 
lacuri 

Peleaga,,
Galeșul. De

neuitat, vi- 
alpine 

Teiul

rcgreta 
dimpo-
va re-

NICU SBUCHEA, corespondent 
(Material primit în cadrul concursului 
..Pentru cea mai bună corespondenta")

Astfel, lolanda 
regularitate chiar și norma prevăzu
tă pentru anul i960 (1,70 m), iar Vie-: 
tor Cincă cu 6.467 p la decatlon și-a 
depășit norma fixată pentru acest 
sezon (6.400 p.).

In afara lor mai sînt și a îți atleți 
care au ajuns în imediata apropiere ?a 
normelor prevăzute pentru acest an 
preolimpic, și care muncind cu și mai 
multă seriozitate le pot îndeplini pînă 
la sfîrșitul sezonului: —

Norma 1959 Rezultatul din 195S

Maria Diți (suliță)
Ana Coman (greutate) 
Alexandru Bizim (suliță)
Sorin Ioan (lungime și triplu) 7,45 7,2B

15,50 15,«
3:43,0 3:45

4,45 4,3>

să,oo
16,20
76,00
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Revista SPORT nr. 10
Ca și pînă acum, revista 

în paginile sale numeroase 
ale activității sportive din 
din străinătate. Privirile cititorilor 
sînt atrase de un amplu fotoreportaj 
de la recentul turneu internațional 
dc volei. „Fata din Stupini" este ti
tlul reportajului care surprinde mo
mente din viața valoroasei noastre 
gimnaste Elena Teodorescu. ,

Minați parcă dc căldura toridă a 
Capitalei reporterii revistei s-au de
plasat la Snagov, în mijlocul cano
torilor, precum și pe piscurile mun- 
tiloi-, pentru a-i urmări pe curajoșii 
noștri alpiniști. Și tot în plină vară 
putem găsi în paginile revistei ima
gini de la un antrenament al pati- 

x. Datorilor (e drept, pe patine cu ro 
tile f).

reflectă 
aspecte 
tară și

Finalele campionatelor republicane 
de box, meci 1 de fotbal U.R.S.S.— 
R.P.R. disputat la Moscova, victo
riile tinerilor noștri jucăto'i de te
nis de masă la Constanța, sînt ilus
trate în paginile revistei.

In paginile externe sînt prezentate 
o serie de imagini de la marea săr
bătoare a tineretului bulgar, Sparta- 
chiada republicană. Tot aici îl aflăm 
pe Thomas Leyus, tînărul tenismen 
sovietic, revelația actualului sezon.

In paginile „Alagazin sportiv" în- 
tîlnim printre altele fotografia care 
îl surprinde pe Floyd Patterson la 
podea sub ploaia de lovituri a lui 
Ingemar Iohanson, precum și două 
fotografii originale de la întrecerile

i-- -
«-

- -

- -

TTYt+-HV TA

etc. au avut o comportare slabă, sub 
valoarea lor reală și au fgst incon
stanți în rezultate. Concret: deși, în 
concursurile irterne Alexandru Bizim 
și Maria Dîți au avut aruncări con
stante de peste 71 metri și, respectiv 
de peste 51 m, în deplasare, la con
cursurile internaționale, au obținut 
performanțe cu mult sub nivelul po
sibilităților lor. Astfel, la concursul 
din 25 iunie desfășurat pe Stadionul 
Tineretului, Bizim a obținut 75,45 m, 
iar Maria Diți a aruncat 51,97 m, pen
tru ca numai după cîteva zile, în ca
drul concursului internațional „Me-‘ 
morialul fraților Znamenski" de la 
Moscova, ei sar realizeze abia 68,75 m 
și respectiv 49,08 m.

In prima perioadă de pregătire a 
acestui an rezultate mediocre au în
registrat și: llie Savel, Zoltan Szabo, 
Ana Coman etc.

In ceea ce privește acest aspect, nu 
putem trece cu vederea lipsurile în 
muncă ale antrenorilor Nic. Păiș, Au
rel Coman, A. Nagy, T. Tatu etc. 
care s-au ocupat de pregătirea atle-' 
ților respectivi.

Existența în sînul lotului republican 
a unei concepții total greșite cu pri
vire la drepturile și la îndatoririle ce 
derivă din calitatea de membru al lo
tului R. P. Romîne, creează o serie de 
greutăți în munca de pregătire fizică 
și tehnică, în atitudinea morală a u- 
nora dintre atleți. Federația noastră 
își propune să analizeze cu tărie aces
te chestiuni și să ia de urgență mă
surile care se impun.

Analiza stadiului de pregătire 
Beților fruntași, cu posibilități 
face parte din lotul olimpic al 
efectuată încă la începutul lunii 
ne-a permis să tragem serioase 
duzii și să constatăm o serie de as
pecte negative în munca de pregătire 
desfășurată în cadrul secțiilor de atle
tism din cluburi și asociații sportive. 
Pe baza acestor concluzii, măsurile 
luate de F.R.A. au permis totuși ca 
în perioada ultimilor săptămîni să se 
schimbe aproape total aspectul mun
cii și al rezultatelor înregistrate.

Dintre toți atleții noștri doar doi 
au reușit pînă acum să îndeplinească 
normele prevăzute pentru acest an.

Zoltan Vamoș (1.500 m)
Zoiteun

Din acest tabel se poate observa 
deci că o serie dintre atleții noștri 
sînt capabili să îndeplinească normele 
olimpice prevăzute pentru acest an.

★
Participarea cu succes la Jocurile 

Olimpice de la Roma impune atlețifer 
noștri fruntași, antrenorilor lor, citi? 
burilor și asociațiilor sportive, o interi? 
sifioare a activității de pregătire, pe 
măsura cerințelor internaționale. Iu? 
bitorii atletismului din patria noastră 
așteaptă cu încredere ca atleții ffr- 
mîni să aibă la Roma cea mai bună 
comportare, la înălțimea condițiilor^^ 
pregătire pe care le *3u și pe măsura 
posibilităților lor reale. Tocmai BeVfr.- 
ceea, atleții noștri fruntași trebuie |8ă 
răsplătească prin fapte și prin reztil- 
tate cît mai bune, încrederea de c" 
se bucură în rîndul maselor de iu 
tori ai sportului din țara noastră.

FLORIAN LASLAU
Secretar general al Federației romîne 

de atletism

Szabo (prăjină)

a a- 
de a 
tării, 
mai, 
con-

Așa arată Mn buletin cu 12 rezultata<----- - -- “
(etapa dim 2 august) :

I. R.P.R —U.R.S.s
II. U.R.S.S. (B)—R.P R. (B)

III. R.P.R. (Tinei et)—U.R.S.S. (tineretl r
IV. Timișoara—Ciuj
V. Iași—Bacău

VI. Ploești—R.A.M. 
vn Reg. — - -

VIII. -
IX.
X.

XI.
XII.
I.a

proximativ 237.000 variante.

Rezultatele tragerii la

La tragerea din urnă 
Fronoexpres nr. 
gust, au fost extrase d n 
tcerele numere :

26 31 17 47 45 2
Numere de rezervă : 30 41 
Fond de premii : 739.152 lei

exacte la concursul Pronosport nr. 34

X
1

r
1
1
2

X
X
2 

a*

PioneexPres

a concursului
30 de duminică 2 aiu-

umă urmă-

Stalin—Hunedoara 
Suceava—Galați 
Fees—Csepel 
Diosgyor—Vaeas
Tatabanva—Ujpesti Dozsa 
Dorog—Salgotarjan
acest concurs au fost depuse

Ludovic Zanoni (Dinamo) învingător
,,Cursei Scîn teii^în cea de a XI l-a ediție a

(Urmare din pag. 1)

Bicaz la Piatra Neamț cicliștii 
parcurs cei 36,500 km individual 

Comportarea pe 
traseu urma să 
lider (L. Zanoni) 

principal (Ion

la

la adevărata lor 
minut în minut, 
pentru a realiza 
Ion Vasile a cn- 

ir.at

și Gh. Caîcișcă) evadează din pluton. 
După cîțiva kilometri, Gh. Caîcișcă 
sparge și rămîne. Cei 7 cicliști ru
lează puternic, dar în urmărirea lor 
Ion Vasile 
mari. Pînă 
sosește cu 
în care se 
secunde se 
inte și astfel Ludovic Zanoni își con
solidează poziția de fruntaș. In clasa
mentul etapei (prin adiționarea tim
pilor din 
ciclistului

depune eforturi foarte 
la urmă, grupul fruntaș 

28 secunde înaintea celui 
află Ion Vasile. Cele 28 

adaugă la „zestrea" dina-

Sprinturi, hărțuieli, încercări de eva
dare, iată ce caracterizează finalul 
etapei. Pe stadionul „23 August" 
intră primul Simion Ariton (C.C.A) 
timp 6h 00:30, urmat la scurte in
tervale de timp de Petre Gane 
(Minerul Filipești), N. Pelcaru (Voinî 
ța), Gh. Caîcișcă (Dinamo) și alții.ta),

CLASAMENTUL GENERAL 
AL „CURSEI SCINTEB"

De 
au 
contra-cronometru. 
această porțiune de 
decidă lupta dintre 
și adversarul său
Vasile). Ploaia, care în această di
mineață a fost binefăcătoare, i-a ră
corit pe alergători și le-a dat posibi
litatea să concureze 
valoare. Plecați din 
cicliștii au dat totul 
o bună performanță,
cerit primul loc dar n-a recup. 
decît 22 din cele 39 secunde care-1 
desparte ,u de „tricoul galben". A- 
ceasta pentru faptid că L. Zanoni 
și-a apărat cu îndîrjire primul loc, 
terminînd în apropierea adversarului. 
Restul alergătorilor 
țiți de cel puțin un 
palii competitori.

După-amiază s-a 
de a
Neamț 
plecare în bloc, 
ploaia 
uneori 
diment 
cipala 
Sascut

au fost despăr- 
minut de princi-

desfășurat cea 
doua semietapă — Piatra 
—■ Focșani (165,5 km) cu 

' * . De această dată 
n-a mai fost un aliat. Rece, 
torențială, ea a fost un impe- 
serios pentru alergători. Prin- 
acțiune se petrece înainte de 
cînd un grup de alergători 

oui, D. Si - ;r‘v’ A. G;n?,
Ziegler, Gh. Rădulescu, Gh. Șerban

LUDOVIC ZANONI (D1NAA4O)1.
24 h. 40:16; 2. Ion Vasile (C.C.A.) 
24 h. 41 :01 ; 3. D. Munteanu (Vic
toria) 24 h. 44:23; 4. Gh. Rădulescu 
(C.C.A.) 24 h. 45:06 ; 5. W. Ziegler) 
(Dinamo) — același timp; 6. G.
Moiceanu (Dinamo) 24 h. 47:31 ; 7j 
Ion Braharu (C.C.A.) 24 h. 48:29,';
8. Gh. Caîcișcă (Dinamo) 24 h. 49:24*;'
9. N. Pelcaru (Voința) 24h 51:53“;
10. Ion Constantinescu (G.P.IÎf)
24 h 55:57; 11. Dumitru Constantin 
(Victoria) 24 h 55:57; 12. Petre Șol-: 
tuz (Dinamo) 24h 59:03; 13. Florian 
Cristescu (C.P.B.) 25 h 01:07; 14 
Fr. Czekei (C.C.A.) 25 h. 02:42; 1Ș. 
Petre (5ane (Minerul Filipești)
25 h. 02:49.

în clasamentul sprinterilor alcătuit 
prin adiționarea punctajului realizat 

U Sfănescu, Pelcaru, Mihnevici,
«a» jl Oh.

Sr S* N. PelcaJu (Voința) 21 p-Z-Ton 
n“n?G MoSf Y.asi.le

(C.C.A.), Gh. Radiilesc# 
lescu (C.C.A.) 10 "

11. NAUM

semietape) locuL I a revenit 
Ludovic Zanoni.

SIMION ARITON ÎNVINGĂTOR LA
BUCUREȘTI

de eforturile făcute cu o zi 
pe

Obosiți 
înainte, cicliștii și-au îngăduit 
prima parte a etapei a V-a (Focșani- 
Buzău-PIoești-București, 210 km) un 
rulaj mai lent. Lucrurile se precipită 
oarecum doar în preajma sprintului 
de la Buzău, cind N. Pelcaru, inte
resat pentru clasamentul sprinterilor, 
acționează și trece primuR prin . oraș, 
urmat de Gane și Radulescu. După 
Mizil evadează FI. Cristescri? (G.P.B1) 
și de aici cursa începe să'Tse anime. 
La Ploești, Cristescu are 'avans 
peste 3 min. In urmărirea lui pornesc

fugarul Sg face cu -
București. Plutonul urmăritor; animat 
de Ion Vasile, L. Zanoni, G. Moiceanu, 
D. Munteanu și- alții nu .se „împacă" 
cu această situație, forțează și L. 
Șăftica îi prinde pe cei din față.

Simion ( -----
ja și N. Niculescu (C.C.A.)

■■■



Reprezentativa de fotbal a R. P. R. O frumoasă victorie a tinerilor noștri fotbaliști

a terminat la R.P. Romînă (tineret)-U.R.S.S. (tîneret)52 (2-1)

noștri — cu multe șuturi trase de 
cătorii din apărare. Astfel, în min. 
stoperul Ermolaev, deposedînd 
minge pe Alexandrescu, trece în atac 
și trage tare de la aproximativ 35 m 
Todor apără greu, respingînd mingea 
lateral. Cinci minute mai tîrziu are 
de lucru Razinski. Tătaru este faultat 
de Soldatov la marginea careului și 
execută tot el lovitura liberă, din care 
rezultă, un corner. Bate Tătaru, min
gea ajunge deasupra unui buchet de 
jucători, peste care se înalță portarul 
Razinski. Acesta boxează precjs balo
nul, trimițîndu-1 departe_în teren. De 
aici, mingea este purtată spre poarta 
noastră, cu participarea mijlocașilor 
sovietici. De altfel, este caracteristic 
pentru echipa sovietică jocul mijloca
șilor. care coordonează tot timpul ac
țiunile, fie în apărare, fie în atac. De
parte de a face joc defensiv, oaspeții 
folosesc fiecare prilej pentru a ataca 
și contraatac?, înaintașii fiind urmați 
și sprijiniți de aproape de mijlocașii 
Sokolov și Zavidonov, care și frag des 
la poartă. In schimb, halfii noștri trec 
destul de rar linia de centru și aceas
ta determină un joc retras al interilor 
Constantin și mai ales Meszaros.

Diferență există și între modul de a 
acționa al celor două linii de atac: 
cea sovietică a jucat mai clar, mai pre
cis și mai periculos ; înaintarea noas
tră s-a precipitat și s-a bazat mai 
mult pe acțiuni personale. Singurul 
care dovedește mai multă viziune în 
joc este Tătaru, care va fi, de altfel, 
de-a lungul întregului meci înaintașul 
nostru cel mai activ.

Ultimele minute ale reprizei se scurg 
, atacuri la ambele porți, ratate pe 

find de Kovalev, Kaloev și Oaidă.
In repriza a doua, meciul este mult 

mai dinamic și mai deschis, dar în fo
cul luptei se produc de ambele părți 
neregularități, care fac să scadă nive
lul jocului. Unii dintre apărătorii noștri 
în special depășesc limitele unui joc 
bărbătesc (plăcut de urmărit și caracte
ristic fotbalului modern), recurgînd la 
durități Din min. 62, echipa U.R.S.S. 
a rămas în 10 oameni cu Soldatov 
trecut — figurant — pe extrema 
dreaptă. în urma unui atac tare al lui 
Nunweiller. Iar din min. TI a rămas 
în 10 oameni și echipa noastră, prin 
eliminarea lui Nunweiller.

In general, în repriza a doua a avut 
inițiativa echipa noastră, care a atacat

mai
In 

fost 
so-

Moot.OVA '2 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). — Pe un 
•timp frumos peste 40.000 de specta
tori au asistat la întîlnirea interna
ționalii dintre reprezentativele secunde 
ale U.R.S.S. și R.P.R. Meciul, dispu
tat pe stadionul Dinamo, a fost cîști- 
gat cu scorul de 4—1 (1—0) de e- 
chipa sovietică, care s-a dovedit 
bună în toate compartimentele, 
primele 20 de minute, jocul a 
echilibrat, mai tîrziu fotbaliștii 
vietici au pus stăpînire pe joc. Ei au 
dominat mai mult și în cea de a 
doua parte a partidei. Bine dotați fi
zic. cu un bun control al balonului, 
ei au depășit pe fotbaliștii noștri. Și 
din punct de vedere al orientării tac
tice jucătorii sovietici ne-au fost su
periori. De remarcat că și după ce 
au condus cu 1—0 și apoi cu 2—0, 
ei au forțat ritmul jocului. Echipa so
vietică a jucat extrem de mobil, ju
cătorii ei s-au repliat repede din a- 
tac în apărare. Au jucat cu tripleta 
ca vîrf de atac și ■ cu extremele re
trase (ultimii aveau misiunea de a 
porni contraatacurile). La jucătorii e- 
chipei noastre a ieșit în evidență lip
sa de legătură între compartimente. 
Apărarea a comis multe greșeli, din
tre care trei s-au soldat cu goluri. 
La primul gol a greșit Zavoda 11 și 
Toma, la al doilea Neacșu. iar la al 
treilea toată apărarea a stat pasivă. 
Mijlocașii și înaintașii nu au reușit 
să păsitreze mingea ceea ce a îngreu
nat sarcina apărătorilor, care au fost 
deseori hărțuiți de înaintarea adversă 
înaintarea reprezentativei noastre se
cunde nu a reușit să finalizeze cînd
— și aceasta s-a întîmplat foarte rar
— a închegat acțiuni mai pericu
loase. In apărare Zavoda II s-a com
portat bine doar în prima repriză, 
Neacșu a jucat slab iar Bone s-a •re
marcat doar la acțiunile de atac. Din
tre atacanți 
culescu a ii 
lor.

Arbitrul I.___ .__ ___________
condus excelent următoarele fonnatii:

Seredai, Lereter Și Ni- 
jucat sub posibilitățile

Lucianov. (Moscova) ă

U.R.S.S. B: Gavasi — MEDAKIN. 
DORQDNIH, Ostrovski — Tureancik, 1 AR IOV — Apuhtin(Brovkin), BU-

(Urmare din pag. I P

eaalitate cu U. R. S. S

Nunweiller respinge mingea cu capul, trimițind.-o in terenul advers 
și dominat mai mult, dar linia de îna
intare a dat un randament și mai scă
zut decît în prima repriză, bazîndu-se 
exclusiv pe incursiunile lui Tătaru, în 
timp ce Alexandrescu aproape că era 
un simplu spectator, iar Oaidă și Con
stantin au slăbit alura. Situații favo
rabile au fost de ambele părți, dar

La jocul de ieri au asistat cîțiva 
observatori ai federației bulgare de 
fotbal, printre care antrenorii Or- 
mandgiev și Milev, precum și jucă
torul interna țional Boșcov.

mai multe la poarta lui Razinski și 
măcar una din ele (a lui Tătaru din 
min. 56 sau din min. 65 și a lui Oaidă 
din min. 70) putea să ne aducă acel 
gol care ar fi fost suficient pentru vic
toria în acest meci. Dincolo, la 
poarta lui Todor, înaintașii sovietici 
au avut și ei cîteva ocazii bune, pe 
care însă Kaloev, Metreveli și Urin 
le-au ratat, astfel că întîlnirea se 
termină cu un scor alb.

A fost un meci greu, pe care însă 
echipa noastră putea să-l cîștige, dacă 
înaintarea ar fi acționat mai iute, mai 
simplu și în mișcare, evitînd prin dese 
demarcări și schimburi de locuri lupta 
directă cu excelenții apărători sovie
tici. In ansamblul ei echipa nu a mul
țumit. A luptat... dar numai atît. In 
afară de Tătaru, care a fost cel mai 
bun înaintaș, (fără ca să fi atins to-

LA MOSCOVA

BUK1N,
DOSOV,

Mamedov (BELEAEV), FE- 
ȘAPOVALOv.

B : Toma — Zavoda II, ZA-R.P.R.
HAR1A, Neacșu — MIHA1LESCU (Pe- 
trescu). Bone — Seredai (TOTH), 
SEVER, Lereter (Seredai). UNGU- 
ROIU (Niculescu). BADULESCU.

lată ,c1teva aspecte din joc: prima 
acțiune periculoasă la poarta echipei 
noastre s-a înregistrat în min. 6, cînd 
extrema dreaptă Apuhtin a centrat 
peste Zavoda II. dar Mihăilescu a 
salvat în ultimă instanță. In min. 11, 
după o acțiune Apuhtin — Bubukin, 
ultimul a tras cu capul de aproape 
peste bară. Peste un minut, la un 
contraatac, șutul lui Bone a nimerit 
bara. In min. 20 Fedosov a încercat 
de la 5 m. poarta lui Toma. dar 
acesta a fost la post. A trecut doai 
un minut și la centrarea lui Apuhtin, 
Zavoda II a luftat, a intervenit Toma 
care a scăpat mingea și Mamedov a 
deschis scorul : 1—0. In min. 28 am 
înregistrat o acțiune periculoasă la 
poarta sovieticilor: Seredai a trecut 
peste toată apărarea și a tras în por
tar. Înainte de pauză s-a mai re
marcat o acțiune periculoasă a lui 
Bone. In repriza a doua nimic de 
semnalat pînă in min. 53 cînd la o 
centrare a lui Sapovalov, mingea a 
fost introdusă în poartă de Bubukin 
pe lîngă Neacșu, care a întîrziat să 
intervină : 2—0. După gol, atacanțu 
sovietici au înghesuit apărarea noa 
stră în careu. In min. 68 centrarea lu: 
Brovkin l-a găsit pe Bubukin liber și 
interul drept a înscris nestingherii . 
3—0. Peste un minut se remarcă 
Toma printr-o intervenție spectaculoa 
să, 
în 
bă 
tul
Toma, dar Bubukin atent a marcat 
cu. capul al patrulea gol. Peste un 
minut la un contraatac al echipei 
romîne, centrarea lui Seredai a fost 
reluată în plasă de Toth. care a pe
cetluit scorul finail.

iar în min. 75 Dorodnîh salvează 
ultima clipă. La un atac în trom- 
al echipei sovietice (min. 78), șu- 
lui Fedosov a fost respins de

OCTAVIAN GINGU 

tuși forma lui cea mai bună), ne-au 
mai plăcut portarul Todor, Caricaș și 
Macri.

Echipa sovietică a lăsat o impresie 
bună. Este omogenă, se apără organi
zat și calm, știe să contraatace rapid, 
folosind fiecare prilej ce i se oferă, 
înaintașii însă, nu au fost preciși în 
șuturile lor (22, ca și atacul nostru). 
Oaspeții au portar de clgsă, Razinski, 
alături de care s-au evidențiat stope
rul Ermolaev, fundașul Bagrici, mijlo
cașul Zavidonov și înaintașul Met
reveli.

Arbitrul Grzegorz Aleksandrowicz 
(R. P. Polonă) a condus atent și co
rect. El a sancționat toate infracțiuni
le, dar i-a lipsit fermitatea necesară 
pentru a stăpîni meciul, pentru a se 
impune jucătorilor

Clasamentul
1. U.R.S.S. 3-1-2-0-3:! 4
2. R. P. Bulgaria 1-0-1-0-1 1 1
3. R. P. Romînă 2 0-1-1-0:2 1

Concursul republican de călărie de la Ploești
încheierea 
doua zi a 
călărie de

Desfășurată vineri în 
programului din cea de a 
concursului republican de 
la Ploești — proba de categorie mij
locie a reunit la start un mănunchi 
de 
mai 
ghe 
bin. . ..___ .„...______  ___ __
o penalizare cu timpul de 1:39,8. Pe 
locul doi s-a clasat colegul de club 
Virgil Bărbuceanu cu calul Nor: 0 
puncte penalizare, timp 1:43,9. Evo- 
luînd .din 'nou — de data aceasta cu 
calul Machedon —, Gheorghe Langa 
a ocupat și locul 3, cu timpul de 
1:47,1. O interesantă întrecere de dre
saj, ne-au furnizat-o călăreții noștri 
fruntași în proba de categorie semi
grea. Nicolae Mihalcea de la C.C.A. 
cu calul Corvin a obținut victoria, 
realizînd un punctaj de 831. Pe locu
rile următoare, I. Oprea (cu Sulina)

valoroși călăreți. Dintre ei, cel 
bun rezultat l-a realizat Gheor- 
Langa de la. C.C.A. pe calul Ru- 
E1 a terminat parcursul fără nici

Campionatul republican de pentatlon modern

W. Roman (Recolta) și C. C. A. I 
conduc după proba de călărie

CLUJ 2 (prin telefon). Duminică au 
început în localitate întrecerile din ca- 
drul celei de a V-a ediții a campiona
tului republican de pentatlon modern. 
Prima probă — călăria — s-a desfă
șurat pe terenul Institutului agronomic 
iie la Mănăștur în fața unui public 
numeros.

La amenajarea traseului s-a luat ca 
bază parcursul de la concursul inter
național modifieîndu-se însă așezarea 
obstacolelor și a porților obligatorii. 
Din cauza ploilor care au căzut în ul
timele zile, traseul a fost alunecos și 
a pus în fața concurenților numeroase 
probleme tactice.

Participînd pentru prima oară la în
trecerile unui campionat de pentatlon 
modern, tinerii reprezentanți ai regiunii 
Oradea — începători în acest 
au dovedit 
pective.

Proba de 
concursul 
Roman care a executat parcursul 
fără greșeală și în timpul cel 
mai scurt. Iată clasamentul in
dividual: 1. W. Roman (Recolta)
762 p (9:08,0 — Op penalizare) ; 2. 
D-tru Popescu (Progresul) 758,5 
(9:09,8 — Op); 3. Tr. Croitoru 
(C.C.A. II) 681 p (9:14,4 — 60 p) ; 4. 
D. lonescu (C.C.A. 1_) 639,5 (9:43,$ — 
Op); 5. Cr. Lichiardopol (Progresul) 
572,5 p (9:45,1 — 60 p) ; 6. N. Mari
nescu (C.C.A. I) 523,5 p (9:19,2 —200

sport — 
și pers-frumoase calități

călărie a revenit, 
internațional, lui

ca și la 
Wilhelm

la poartă.

prezentat 
unei teh- 
putut ține

ORAȘUL STALIN 2 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Înaintea 
meciului, timp de 26 de ore ploaia 
nu a încetat, oprindu-se abia cu 30 
minute înainte de lovitura de înce
pere. Totuși, terenul desfundat, precum 
și vîntul puternic și rece n-au cons
tituit obstacole pentru tinerii fotba
liști romîni și sovietici care au fur
nizat un joc spectaculos, răsplătind 
din plin pe spectatorii care au popu
lat tribunele stadionului „Tractorul".

Echipa de tineret a R.P. Romîne a 
repurtat o prețioasă victorie, dovedind 
un elan remarcabil și multă decizie 
în desfășurarea acțiunilor. Meritul 
principal revine fără îndoială liniei 
de atac, care a combinat bine în cîrnp 
și a tras de numeroase ori 
din orice poziție. .

Jucătorii sovietici s-au 
bine pregătiți, posesori ai 
nici superioare, dar ei n-au 
piept ritmului deosebit de susținut 
impus de adversarii lor. In plus, a- 
părarea oaspeților s-a mișcat ceva mai 
greoi pe terenul desfundat, aceasta 
datorită masivității jucătorilor.

Jocul începe cu un atac foarte spec
taculos al echipei oaspe, terminat cu 
o lovitură de cap a lui Korșunov, greu 
reținută de Uțu. Cîteva secunde mai 
tîrziu, jucătorii romîni sînt cei care 
atacă și șutul lui Ene II nimerește 
bara. Scorul este deschis în min. 5 
de VARGA. Acesta primește o minge 
lungă de la Cojocaru și trage peste 
porterul sovietic, care ieșise în întîm- 
pînarea atacantului romîn : 1—0.

Urmează joc de cîmp, cu acțiuni 
frumoase din partea ambelor echipe. 
Apoi echipa romînă pune stăpînire 
pe joc, imprimînd acțiunilor un ritm 
foarte rapid. Scorul rămîne însă nes 
chimbat pînă în min. 28 cînd. la o 
lovitură liberă executată de Fronea, 
Cimenov acordă corner. Lovitura exe 
cutată de Constantinescu este deviată 
de portarul Maslacenko din nou în 
corner. De date aceasta trage R. La-

794 p. și N. Mihalcea (cu Bolero) 
782 p. Proba de obstacole de catego
rie ușoară, a fost dominată de călăre
ții echipei Dinamo București, care au 
obținut de altfel și primele trei locuri 
în această întrecere : 
(cu Savant) 1:07,0; 
(cu Sidef) 1:13,5; 3. 
Jegăliaj 1:14,2. De 
că la această probă 
proape 70 de concurenți. Spectatorii 
prezenți în tribunele hipodromului plo- 
eștean au urmărit cu deosebit inte
res și întrecerea rezervată celor mai 
tineri concurenți participanți la proba 
„piticilor". Primele două locuri au 
.fost cîștigate de talentata călăreață 
Birghit Antoni de la Independența 
Sibiu care, cu caii Florinei și Lasca 
a obținut 59,0 și respectiv 59,1 sec.

. Pe locul trei s-a clasat Doina Călă- 
rașu de la Petrolul Ploești cu calul 
Falnic care a înregistrat timpul 1:02,1.

1. Recer Oscar
2. Stana Petre 
Dan Mîndru (cu 
remarcat faptul 

au participat a-

I. Vesa (C.C.A. II) 429,5 P
— Op); 8. D. Țintea (C.C.A.

420 pj. T. Muntea-

P): 7.
(10:43,0
1) 223 p (9:42,2
nu (Oradea), Gh. Tomiuc (Recolta), 
M. Drișcu (C.C.A. 11), I. Jelici (Ora
dea) și I. Tîlmaciu (Oradea) au ter
minat parcursul cu 0 p. Clasamentul 
pe echipe : 1. C.C.A. I 1.386 p ; 2. C.C.A.
11 1.110,5 p ; 3. Oradea 0 p.

Luni se vor desfășura întrecerile de 
spadă, în sala Armatei.

RADU F1SCH

IHI II IP
alergările de ieri

Principali alergare a reuniunii de Ieri 
de la Biineasa a lost prem'ul Hoinara. 
Intr-un lot de 9 concurenți. Iapa Sl- 
bianca a obținut o victorie ușoară, 
moreînd un plus de valoare față de 
performanțele sale precedente.

Caii de doi ani din prima categorie 
au fugit în premiul Haimana. Armăsa. 
rul Salcîm a manifestat o netă supe
rioritate asupra adversarilor săi.

REZULTATELE TEHNICE SINT 
URMĂTOARELE :

I. Păuna (Stolan G.), Glaucos, 
<luș>a. Cota : 1,80—7,10 lei.

H. Pascal (Huțuleag), Micuța, Neajlov 
Cota : 2,50—10.4&—12,20 iei

iii u_„ ~____ r.;,
vila. Cota : 5,40—15,90—43,40 lei.

IV. Arthur II (Lazăr), 
Așa da. Cota : 4,90—6,80—31,80 lei.

V. Slblanca (Logofătu), Cr inie, Snop 
Cota : 4,80—53,60—51,20 lei.

Brîn-

Hala (Turcu P.), Jugastru, Pra-

Nea Vasile,

35. 
de 
la

zăr. ȚIRCOVNICU se ridică diatr-ua 
buchet de jucători și marchează 
capul: 2—0.

Oaspeții reduc scorul în min. 
Sustikov trage prin surprindere 
la 30 m. Uțu respinge balonul
Korșunov care îl trece lui GREKOV și 
acesta marchează : 2—1.

După reluare tot echipa romînă este 
aceea care are majoritatea acțiunilor. 
In minutul 52, ENE II trage toarte 
puternic de 1a 25 m., mingea lovește 
bara transversală și apoi intră în gol: 
3—1.

Fotbaliștii oaspeți par derutați, ceea 
ce permite jucătorilor romîni să inten
sifice și mai mult ritmul. In min. 
55, la c învălmășeală în fața porții 
oaspeților, Dridea pasează înapoi lui 
FRONEA care marchează : 4—I.

Cinci minute mai tîrziu la tin cor
ner executat de Constantinescu, ENE 
II înscrie din nou, cu capul : 5—1.

Pînă în minutul 78, tot echipa 
noastră este aceea care deține iniția
tiva. Din acest moment iute, dir 
cauza eforturilor depuse pînă acum, 
se produce o slăbire în ritmul său 
de joc și oaspeții încep să domine. 
La o acțiune pe aripa dreaptă a echi
pei sovietice, Grekov pasează lui CIS- 
LENKO și acesta din colțul careul 
lui din 16 m stabilește scorul final: 
5—2.

In 
chipa 
nimic

Au 
Uțu — Greavu, Mureșan, Cojocaru — 
Fronea, Țîrcovnicu — Constantinescu 
(din min. 65 Ciripoi), Varga, Dri- 
dea, Ene II, R. Lazăr (din min. 70 
Tabarcea). U.R.S.S.: Maslacenko — 
Mudrik, Sustikov, Cimenov — Jukov 
(din min. 73 Reazanov), Mamoșin — 
Grekov, Cislenko, Korșunov, Ponedel- 
nik (din min. 61 Voronin), Burceal- 
kin.

A arbitrat bine P. Rapaport (Bucu
rești).

ultimele minute ale partidei e- 
Uniunii Sovietice insistă, dar 

nu se mai marchează.
jucat formațiile : R.P. ROM1NA:

ION OCHSENFELD

Deosebit de spectaculoasă și tot
odată foarte echilibrată, proba pe doi 
cai a consemnat printre altele și sta
bilirea unui adevărat record de parti- 
cipare : peste 25 de „perechi" au luat 
parte la dispute. Proba s-a desfășu. 
rat în două serii. Iată cîștigătorii: 
seria I: 1. Mircea Stancu (Indepen
dența Sibiu) cu Mangalia și Idila. 0 
puncte penalizare, timp 2:05,7 ; 2. V. 
Bărbuceanu (C.C.A.) cu Fulga și Ba
ron, 4 puncte penalizare, timp 1:50,4; 
3. Stana Petre (Dinamo București) 
cu Sidef și Răsunet, 4 puncte penali
zare, timp 2:05,5. Seria 11-a : 1. Du
mitru Velicu (C.C.A.) cu Fulger și 
Rapsod, 8 puncte penalizare, timp 

Gheorghe Langa (C.C.A.) 
și Lux, 13 puncte penali- 
2:34,5. Cele două serii ale 
obstacole juniori categoria 
cîștigate de Constantinescu

2:28,1. 2. 
cu Bimbo 
zare, timp 
probei de 
U, au fost 
(C.C.A.) cu Fulga, 0 pune e. timp 
1:07,7 ' ........................ ’
rești) 
1:06,3. 
lat și . 
tată. Prima serie a 
C. Vlad (echipa 
cu Bîrsn timp 55, 
de a doua serie 
fulul Gh. Langa (C.C.A.) cu Lux, 
timp 1:08,0. lolanda Lazăr (C.C.A.) 
a terminat învingătoare prima serie 
a probei de obstacole fete, realizînd 
cu calul Merzuh timpul de 1:08,1 și 
4 puncte penalizare. In cea de a doua 
serie victoria a revenit călăreței Aa- 
riana Munteanu (C.C.A.) cu

4 puncte, timp 1:16,5. 
.1..'"., proba de ștafetă 

cîștigată de echipa hipică 
loja, Muț) cu

Pe locurile următoare:

și Dorin Ăldea (Știinta Bucu- 
cu Matador, 4 punețe. timp 
Tot în "ouă ser!i s a dispu- 
proba de oustacole nenumero- 

fost cîștigătă de 
hipică Ploești), 

55,2 sec. iar cea 
a revenit călăre-

Brebe- 
Foarte 

a fost 
Ploești 
timpul

nel, 
disputată,

(Vlad, 
de 3:23,4.
C.C.A. I, cu 3:29,0 și C.C.A. II. cu 
3:43,3.

II S M

ma.

N.). 
1540 
I).

1580

de 
jalea, 
Vino-

Ordinea triplă : 322,90 lei.
VI. Simerla (Logofătu), Jaguar, Flra. 

Cota : 16.20—€0,70—93,30 lei.
VII. Salcim (Cimneami), Cricov, 

Amara, coti T,80—16‘,90—87,93 «ci.
VIII. Gogu (Huțuleag), MS-*vor, AJa- 

Cota : 3,60—34,80—16,94 lei

ALERGĂRILE DE MIERCURI
In fruntea programului reuniunii de 

miercuri 5 august stă premiul Mitoc în 
cane concurează fruntașii cailor de doi 
ani și anume : Iubitul nieu 1520 (Clo- 
banu G.), Pavel 1520 (Oană). Dldona 
1540 (Crainic Tr.), Rotaș 15'0 (Savu 
Băsmăluța 1560 (Mihăilescu). pitic 
(Avram G.), Frăslnet 156C (Szabo 
Tarantela 1580 (Brallowsky). Jlb'ou 
(Ștefănescu).

Pe program mai figurează caii 
trei ani din prima categorie 
Vîrtej VI, Straja, Licurici III. 
vata.

In celelalte alergări sînt plutoane nu
meroase de 8—9 cal, ale căror șa-sesînt 
apropiate.



FESTIVALUL DE LA VIFNA La tenis de masă

Alte rezultate din
VIENA 2 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — Viena, orașul Festiva
lului, continuă să trăiască zile de ne- 
maiîatîlnită sărbătoare. A mai rămas 
țățin timp pînă la încheierea Festivalu
lui, și cele mai multe întreceri sportive 
șt manifestații culturale s-au .și des
fășurat ; cu toate acestea, solii tine
retului de pretutindeni se întîlnesc 
cu același entuziasm, discută priete
nește, petrec și se bucură. Alături de 
ei, mulți vienezi iau parte cu tot 
entuziasmul la această mare mani
festație pentru pace și prietenie a ti
neretului lumii.

La actualele întreceri sportive din 
cadru! Festivalului, din dorința de a se 
oferi tinerilor participant posibilitatea 
evidențierii, regulamentul precizează că 
nu pot participa la competiții sportivi 
din echipele reprezentative ale țărilor 
respective și din primele categorii de 
clasificare. S-a făcut excepție la atle
tism, fotbal și box, sporturi la care, în 
afara întrecerilor din cadrul Festiva
lului. au fost organizate o serie'de 
competiții la care au participat, ca in
vitați ai unor cluburi vieneze, cîțiva 
dintre cei mai buni sportivi ai lumii.

Sîmbătă, în cadrul turneului mas
culin de baschet, echipa noastră a 
fost întrecută de cea a Bulgariei cu 
scorul de 68-55 ( 34-22). A fost un 
meci viu disputat, în care tinerii 
noștri jucători au scăpat momentul 
prielnic de a organiza contraatacuri 
atunci cîtid echipa bulgară se afla 
intr-un impas tactic. Intîlnind echipa 
R.P. Chineze. formația noastră a 
fost învinsă cu 78-67 (33-27). Spor
tivii chinezi au dominat și au cîștigat, 
în special, datorită înălțimii jucăto
rilor (toți peste 1,85 m). S-au re
marcat de la noi : Cimpoiaș, Vizi, 
Ivanici.

La 31 iulie s-au desfășurat semifi
nalele turneului de fotbal lată re-

Selecționatele 

ale țării au jucat

la fdta victoria a revenit 
reprezentativei

NEUBRANDENBURG 2 (prin tele
fon). — Stadionul „Ludvig lahn“ din 
localitate a găzduit întîlnirea interna, 
țională de handbal între selecționatele 
masculine și feminine de tineret ale 
R. P. Romîne și R. D. Germane.

In prim-a partidă s-âu întîlnit selec
ționatele feminine de tineret ale celor 
două țări. La capătul unei dispute a- 
prige victoria a revenit handbalistelor 
romîne cu scorul de 6—5 (3—2). Chiar 
din primele minute de joc echipa gazdă 
a atacat susținut și a reușit să con
ducă cu 1—0 și cu 2—1. Spre sfîrșitul 
primei reprize, jucătoarele din echipa 
R. P. Romîne, acționînd mai atent în 
apărare ți colectiv în atac au putut 
să egaleze ți chiar să termine în avan
taj (3—2) prima parte a întîlnirii.

După pauză însă handbalistele ger
mane, practicînd un joc de factură teh
nică bună, au avut în majoritatea 
timpului avantajul și cu 4 minute îna
inte de terminare conduceau cu 5—4. 
Ultimele minute de joc au aparținut 
reprezentativei noastre, care a reușit 
să egaleze și să înscrie punctul victo
riei nu cu mult înainte de fluierul fi
nal. Trebuie menționat faptul că echi
pa feminină de tineret a țării noastre 
a practicat un joc de ridicată factură 
tehnică, depășindu-și adversarele si în 
ceea ce privește ritmul de joc.

Echipa noastră a jucat în următoa
rea formație: Popa-Bîcu, Bucur, Căti- 
neanu, Cristea, Idita-Stef, Vasile, Dră- 
ghici, Incze. Keull. Punctele echipei 
noastre au fost marcate de: Vasile

I Concursul cu premii
■ aS ziarului nostru

■

'NTREBAREA NR. 1 
(5 puncte)

ce probă a devenit campi- 
mondială parașutista Elena

■

ÎNTREBAREA NR. 2 
(10 puncte)

1958, la București s-attîn
fășurat jocurile uneia din seriile 
,.Cupei Galea" la tenis-tineret. 
Care au fost cele patru echipe 
participante și pe ce loc s-a cla-

des-

cadrul Jocurilor
Eultatele: U.R.S.S,—R.P. Ungară
4—2 (3-1) și Iugoslavia—Austria l 
3—1 (2-0). Finalele pentru locurile

1 — 2 și 3—4 vor avea loc luni.
Sîmbătă seara s-au desfășurat fi

nalele turneului de box amator. Re
prezentantul nostru Puiu Nicolae a 
obținut o categorică victorie în fața 
polonezului Olech. Iosif Mihalic, deși 
s-a comportat lăudabil în primele 
două reprize în întîlnirea cu scoțianul 
Qibson, a pierdut la puncte, deoarece 
în ultima repriză rănindu-se la ar
cadă, a sîngerat abundent și n-a mai 
avut suficiente resurse. Mihai Nicolau 
a pierdut la puncte întîlnirea cu ex
perimentatul boxer sovietic Satkov 
(campion olimpic și european) la ca
pătul unui meci viu disputat.

In cadrul .concursului internațional 
de atletism desfășurat sîmbătă și du
minică, au fost înregistrate o serie 
de performanțe remarcabile. Iată lista 
cîștigătorilor prol>elor: BARBAȚl — 
100 m: Juskowiak (Polonia) 10,5; 
200 m: Kowalski (Polonia) 21,4; 
400 m : Kowalski 48,2... 4. Sudrigean 
(R.P.R.) 49,1 ; 800 m: Valentin
(R.D.G.) 1:49,3; 2. Sudrigean 1:51,0; 
1500 m: Valentin 3:49,4; 5000 m: 
Janke (R.D.G.) 14:16,6; 110 m. g.: 
Mihailov (U.R.S.S.) 14,4; 400 m g: 
Dittner (R.D.G.) 53,4; lungime: 
Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) 7,61 ; înăl
țime: Kașkarov (U.R.S.S.), 2,09;
Lanski (Ceh.) 2,03; Dahl (Suedia) 
2,00; Triplu: Riahovski (U.R.S.S.) 
15,21; prăjină: Jeitner (R.D.G.) 4.30; 
greutate: Ktihl (R.D.G.) 16,12; disc: 
Piatkowski (Pol) 57,87; suliță: 
Sidlo (Pol.) 76,53; Kuznetov 
(U.R.S.S.) 75.08; Bizim (R.P.R.) 
74,27; ciocan : Thun (Austria) 61,23; 
FEMEI — 100 m : Krepkina (U.R.S.S.) 
11.7; 200 m: Birkenmayer (R.D.G.) 
24,5 ; 80 m.g.: Birkenmayer 10,9 ; 
lungime: Krepkina 6,12; înălțime:

Je kandLal 

în R. D.
echipei noastre, 
R. I). Germane

(tineret) 

G ermană

iar la băieți

(3), Incze (2) și Drăghici. A arbitrat 
foarte bine lb Lund (Danemarca).

In întîlnirea dintre echipele mascu
line victoria a revenit handbaliștilor 
germani cu scorul de 10—7 (4—4).
Tinerii noștri jucători au avut însă ini
țiativa în majoritatea timpului, reușind 
chiar ca, cu 7 minute înainte de termi 
nare să conducă cu 7—4. In ultima 
parte a meciului, arbitrul danez Kntid 
Knudssen a comis o serie de greșeli 
destul de grave. Astfel, el a eliminat 
trei jucători romîni, în așa fel, încit 
în ultimele minute echipa noastră a 
fost în permanență cu doi jucători mai 
puțin. La toate acestea trebuie adău
gat și faptul că în această parte a 
jocului tinerii handbaliști romîni au 
jucat mai nervos, fapt care a făcut ca 
ei să rateze două lovituri de la 14 m 
prin Oțelea și Pantazopol.

Cu toate acestea, echipa noastră, 
masculină a lăsat o frumoasă impre
sie în acest joc,

Echipa masculină a țării noastre a 
iiț-at în următoarea formație: Bogo- 
lea-lliescn, Mesaroș, Florea, Messe. 
Belcic (Dohrițăj-Pantazonol, Coman, 
Oțelea, Totan, Bînda. A mai jucat 
Cîrciti. Punctele au fost înscrise de 
Pantazopol (3‘), Bînda (2). Oțelea. 
Florea.

Din R. D. Germană echipele mas 
culină și feminină de tineret ale țării se 
vor îndrepta spre R. P. Polonă unde 
duminică 9 august vor întîlnî la Zeles- 
na Gora selecționatele de tineret ale 
R. P. Polone.

ȘTITI SPORT?
»
sat atunci echipa țării noastre?

ÎNTREBAREA NR. 3 
(15 puncte)

La ce ramuri sportive și în ce 
ani a găzduit capitala patriei noa
stre campionate europene sau mon
diale din 1944 și pînă azi ?

CUPON DE PARTICIPARE 
Nr. 13

Sportul popular
Nr. 3453

sportive prietenești
BALAȘ (R.P.R.) 1,75; Cencik
(U.R.S.S.) 1,70; greutate: Press
(U.R.S.S.) 16,65; disc: Press 55,80; 
suliță: Sastitko (U.R.S.S.) 54,33;
Zatopkova 54,09.„ 5. Diți (R.P.R.)
48,10.

Sîmbătă seara participanții la 
Festival s-au adunat în „Piața Eroi
lor" la un miting intitulat „Pentru 
pace și prietenie". Zeci de mii de vie
nezi i-au întîmpinat cu căldură, semn 
că poporul austriac este pentru pace și 
prietenie și că nu-și pleacă urechile 
la minciunile dușmanilor Festivalului. 
Tineri și bătrîni i-au salutat pe solii 
tineretului lumii. In cadrul mitingului, 
marele cîntăreț american Paul Ro- 
beson a interpretat în limbile rusă, 
engleză și germană „Cîntecul păcii".

TEODOR ROIBU

R. P. Chineză-K. P. Romină 3-2
După o zi de pauză neprevăzută 

(din cauza ploii care a căzui sîmbătă 
după-amiază), întîlnirea internațională 
de tenis R. P. Romîrră-R. P. Chineză 
a continuat duminică dimineață, înche- 
indu-se cu succesul oaspeților; 3—2. 
De la 8,30 și pînă aproape de ora 16 
am urmărit cu emoție partida -de du
blu și cele două simpluri, am aplau
dat deseori schimburi de mingi spec- 
ta fir din păcate numai o

au lăsat o bună 
formației noastre.

Tentsmenit chinezi 
susținută in compania 
jucătorii romîni. De la stingă la 
Gheorghe Viziru și Ciu Cen htla.

singură victorie rotnînească, cea înre
gistrată după evidente eforturi de 
campionul nostru Gheorglie Vizirii. In 
rest, comportări inegale, care au faci
litat rezultatul generat favorabil obți
nut de jucătorii chinezi.

MEI FU-CI, CIU CEN-HUA—GHEOR
GHE VIZIRII, ALEXANDRU BARDAN 

6—1, 6—0, 1—6, 6—3

Din nou s-a văzut că nu avem un 
dublu bine sudat, cu jucători care

J'fencis istov (R.?. Bulgaria) învingător
în iurel ciclist al Jugoslavia 

linerii cicliști romîni s-au comportat foarte bine
Ieri a luat sfîrșit în orașul Skoplje 

cel de al XV-lea Tur ciclist al Iugo
slaviei. Primul loc a fost cîștigat de 
cunoscutul rutier bulgar Nencio Ilris- 
tov. In clasamentul pe echipe, forma
ția R. P. F. Iugoslavia a ocupat pri
mul loc. Tinerii noștri cicliști s-au 
comportat foarte bine reușind să rea
lizeze performanțe valoroase.

VANDERVECKEN a CĂZUT 
PE LOCUL Xii I

Desfășurată între orașele Belgrad și 
țNiș, de-a lungul a 257 km, pe o ploaie 
^torențială și în mare parte pe șosele 
neasfaltate, penultima etapă a ,,Turu
lui ciclist al Iugoslaviei" a adus schim
bări hotărîtoare în clasamentele gene
rale. Animatorii cursei au fost de data 
aceasta cicliștii bulgari, iugoslavi și 
romîni. Excepțional s-a clasat rutierul 
bulgar Nencio Hristov care a cîștigat 
etapa în 6h 48:48 și a preluat „tricoul 
galben" de la belgianul Vanderveken 
sosit cu o întîrziere de aproape 25 mi
nute, din care cauză a trecut în clasa
mentul general pe locul 121 Toți ci
cliștii belgieni și olandezi au „dispă
rut" din primele 10 locuri ale clasa

R. P. Romină (tineret)- R. P. Chneză (tineret)
5-0 la fete și 17-8 la băieți

Poiana Stalin 2 (prin telefon). Sîm
bătă a avut loc la Poiana Stalin du
bla întîlniire de tenis de masă dintre 
reprezentativele de tineret (fete și 
băieți) ale R.P. Romîne și R.P. Chi
neze. In ambele meciuri victoria « 
revenit sportivilor noștri, lată rezul
tatele tehnice: echipe fete: R.P. Ro
mină — R.P. Chineză 5—0: Maria 
Alexandra — Sian Gi-ven 2—0 (8,14), 
Geta Pitică — Pîn Sen 2—0 (14,9), 
Maria Alexandru, Geta Pitică — Sian 
Gi-ven, Pîn Sen 2—0 (17,18), Maria 
Alexandru — Pîn Sen 2—0 (fC12),

La tenis

să-și sincronizeze cit mai bine acțiu
nile. care să-și valorifice Ia maximum 
posibilitățile individuale. In alară de 
setul III și începutul celui de al pa
trulea (în care au condus cu 2—0), 
Gh. Vizirii și Bardan n-au constituit 
un obstacol dificil pentru jucătorii chi
nezi, care s-att mișcut bine în teren, 
s-au completat reciproc, au avut ini
țiativa. Neajutat suficient în unele 
momente de partenerul săli, Gh. Vizi- 

impresie in partida de dublu 
lată-i după victorie împreună cu 

dreapta: Mexfindru Bardan, Mei Fu-ci,
(Foto B. Ciobanu)

ru s-a enervat și a încercat să rezolve 
singur majoritatea .acțiunilor, stînje- 
nirtdtt-și chiar coechipierul în situații 
clare, avantajoase neutru acesta.

GHEORGHE VIZIRU—MEI FU-CI 
6—2, 7—9, 6—3, 4—6, 6—1

Campionul romîn a dat dovadă de 
multă voință pentru a trece (în cinci 
seturi ca acum doi ani la Moscova), 
de tenacele său adversar. De la înce
put Mei Fu-ci a căutat să imprime jo
cului un ritm rapid, dinamic și să-l 

mentului general. Cu mult curaj a 
luptat în această grea etapă tînărul 
ciclist romîn Ion Cosma. El s-a clasat 
pe locul 6, fiind urmat la mici inter
vale de timp de Șt. Poreceanu și Aurel 
Șela ru.

NENCIO HRISTOV SI-A MĂRIT 
AVANSUL

Din cauza drumului prost, ultima 
etapă a fost micșorată de la 210 la 74 
km. Startul s-a dat la Vranja (în loc 
de Niș) și primii sosiți au fost cicliștii 
bulgari Boian Koțev și Nencio Hristov. 
Ultimul, .și-a mărit avansul față de ur
măritorii din clasamentul general. La 
aproximativ 2 minute a sosit un grup 
format din Iliev, Ion Cosma și Petro- 
vic. In clasamentul general primul este 
Nencio Hristov (R. P. Bulgaria). Pe 
echipe a ieșit învingătoare echipa R. 
P. F. Iugoslavia.

Pînă la ora cînd închidem ediția nu 
ne-au parvenit clasamentele generale 
în întregime. Știm însă că Ion Cosma 
se află în primii opt alergători, iar Au
rel Șelaru în primii zece. Vom reveni 
în ziarul de mîine cu amănunte asupra 
comportării cicliștilor romîni.

Geta Pitică — Sian Gi-ven 2—0 
(5,9). Echipe băieți: R.P. Romină 
(Negulescu 4 v., Bottner 4 v., Rethi 
4 v., Oovaci 3 v., Cobîrzan 2 v.) — 
R.P. Chineză (Ciu Lan-sen 3 v., Su 
In-sin 2 v., Gen Fi-gian 2 v.. Go 
Giun-cun 1 v., U Hon) t7—8. Dumi-’ 
nică a avut loc și un concurs elimi
natoriu de simplu băieți, la care au 
luat parte 5 jucători chinezi și 15 
romîni. Rezultate : semifinale : Covad- 
Su (n-sin 3—0, Negulescn-Bottner 
3—2 ; finala : Negttlescti-Covaci 3—0;

domine pe Viziru prin loviturile sale 
lungi, plasate și puternice. In fața a- 
cestei situații, învingătorul a aplicat o 
tactică foarte bună (dar nu în med 
constant), de a schimba tempont prin 
mingi tnoi, înalte mai mult pe back
hand, sau stopuri puse cu multă a- 
dresă. Partida se putea încheia mai 
repede dacă reprezentantul nostru și-ar 
fi pregătit mai atent atacurile la fi
leu pentru a nu fi pasat cu ușurință 
(ca în setul II la 4—3, 6—5 și 7—6’ 
sau dacă s-ar. fi concentrat mai mu. 
în setul IV la situația de 3—1.

CHI CEN HUA—ION TIRIAC 1— 6,
6—1, 6—2, 2—6, 6—2

După un start excelent, în care Ți- 
-iac a făcut o frumoasă demonstrație 
(jucînd cu mult elan, cu dese in- 
cmrsiimi la fileu, rezolvate energic și 
incomodîndu-și adversarul prin servi
cii tari), el a cedat pasul pe parcurs, 
în fața iui Ciu Gen hua, mai sigur și 
unit mai rezistent. Cu toate acestea Ti
riac a avut un final mai bun decît în 
partida precedentă, dar insuficienta 
sa pregătire fizică nu i-a permis să 
continue cit succes acel 1—0 și 30—0 
din ultimul set.

★
In meci amical, Dei Iun-min a dis

pus de Petre Mărtnureanu cu G—3, 
6-0

C. COMARNISCHI
N. MARDAN

PE SCURT
• SIMBATA ȘI DUMINICA s-au 

disputat Jocurile primei etape a cam
pionatului de fotbal al R.P Ungare pe 
-anul 1939—1960, tată rezultatele : M.T.K. 
—B.V-S.C. 3—1 (1—1), Honved—Szom-
bâthely 2—2 (f—0), Pecsă. Dozsa—Csepel 
1—1 (0—0), Ferencvaros—Szeged o-A 
Diosgyor— Vassas Budapesta 0—0, Dorog 
—Salgotarjan 3—1 (2—4)). Taitabânya—
Ujpesti Dozsa 1—2 (0—2).

• CURSA DE MAKE FOND la înot 
desfășurată între Capri șl Napoli (33 kn») 
competiție considerată campionat mon. 
dial neoficiiad, a fost cîștigată de spor
tivul ma’hiar Kovacs Daszlo. Ei a 
parcurs distanța în 10h07:04,0 Pe Io-» 
curile următeare s-au clasat argentinia
nul Oainarero șl egipteanul Heiff. Ko
vacs este primul sportiv european care» 
cîștigă această probă. întrecerea feminină 
a luat sfîrșit cu victoria sportivei de 
origine daneză Greta Anderson în 
Hh05 33.

e A ÎNCEPUT cel de al XI ie-a tur 
ciclist ci R.D. Germane Ia care partt. 
cipă sportivi din Olanda, Belgia. 
R.P. Polonă, Anglia, R.F. Germană, 
Austria $1 olte țări. Prima etapă. Ber
lin—Gustrow (216 km) a fost cîștigată 
de campionul mondial Gustav Schur 
în 5hl4:57. In același timp cu învingă
torul au sosit TlustochowLcz (R.P. Po
lonă) și Zilverterg (Olanda)

• DUPĂ PRIMA ZI a meciului de
ona-taițle Anglia—R.P. Ungară, ce «e 
desfășoară la Cardiff, gazdele conduc 
cu 53—34. Iată cîteva rezultate tehnice : 
1T0 yam liber : Kondrew (Anglia) 
58,6 ; 440 yarzi liber : Black (AnglBa)
4:30,0 ; ștafeta 4X110 yarzi mixt : R.P. 
Ungară 4:27,7 ; Anglia 4:28,0.

• IN PRIMUL MECI al turneului pe 
care-i întreprinde în R.P Bulgaria, 
echipa cehoslovacă de fotbal Slovan 
Bratislava a Jucat ia Sofia cu forma
ția Slavia. Victoria a revenit echipei 
bulgare cu scorul de 2—1 (1—0).

Redacția si administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72. Nr. 1—2 STAS 3452. Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25
x X * x Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntar, din întreprinderi


