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Sport din R. P. Romînd

0 nouă măsură a partidului și guvernului 
pentru creșterea bunăstării poporului 

nostru muncitor

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consiliul 
ue Miniștri al Republicii Popu

lare Romîne au aprobat lista produ
selor industriale și alimentare la care 
se reduc prețurile de vînzare cu amă
nuntul. Această listă cuprinde peste 
261HI sortimente, iar reducerile de pre
țuri vor intra în vigoare cu începere 
de astăzi.

Nemărginită a fost — la aflarea 
marii vești — bucuria oamenilor mun
cii din patria noastră. Bucureștinl a 
cunoscut încă de la primele ore ale 
dimineții o animație deosebită. Gru
puri întregi de oameni discutau cu 
deosebită bucurie măsurile luate de 
partid și guvern, în legătură cu redu
cerea prețurilor cu amănuntul la une
le bunuri de consum. Fiecare vedea 
cu propriii lui ochi cum prin grija pă
rintească a partidului nostru drag și 
a ‘>uvernului Republicii noastre viața 
Ii «vine tot mai îndestulată.

s >municatul arată că prețurile cu 
amănuntul la o serie de confecții din 
stofe de lînă și țesături de bumbac se 
reduc cu 6%—25%, la tricotaje din 
bumbac, ciorapi și șosete din bumbac 
pentru copii precum și la articole din 
mase plastice pentru copii, cu 5%— 
47%; fa ciorapi, țesături și tricotaje 
din fire sintetice cu 6%—42%, Ia încăl
țăminte' de 
8%-28%, fa 
plnză cu cea 
medicamente
la articole de marochinârie și de uz 
casnic din mase plastice cu 10%— 
25%, la aparate de radio și accesorii 
cu 5%—28%, aparate fotografice și 
ceasornice cu 14% 
toaletă 
produse 
’ sase 
L -cuiți,
reduc cu 7%—35%; măsline, 
ceai cu 25%—40%, cacao cu 35,7%, 
cafea cu 25%.

Pr.n înfăptuitea acestor refaceri de 
prețuri, împreună cu reducere.» pre-

calitate superioară cu 
încălțăminte cu fețe din 
11%. Prețurile la unele 

se reduc cu 13%—63%,

37%, articole de 
cu 7%—42®/». Prețurile unor 
alimentare ca : produse za- 
și de patiserie (bomboane, 
prăjituri, ciocolată etc.) se 

lătnîi,
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(urilor tăcută cu cîteva zile mai 
înainte ia vinuri, țuică și ra.hiuri na
turale, populația noastră va înregis
tra o economie anuală de un miliard 
lei.

Tot pe baza măsurilor elaborate de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a. c.. Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și Consi
liul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne au hotărît lărgirea vînzării 
mărfurilor cu plata în rate, cu înce
pere de la 10 august a. c. In această 
direcție s-au făcut serioase înlesniri, 
atît în ceea ce privește reducerea a- 
contului, cît și extinderea numărului 
de rate. Astfel, acontul se reduce de 
la 25%—40% la 15%—30%. Pentru 
muncitori și militari numărul de rate 
va fi de cel mult 24 rate, pentru i 
lalți beneficiari pînă la cel mult 
rate, iar la mobile și alte obiecte 
valoare mare pînă la cel mult 
rate.

Aceste reduceri de prețuri se 
daugă la măsurile luate de Plenara 
din 13—14 iulie a. c. cu privire la 
majorarea salariilor și a pensiilor și 
scăderea impozitelor pe salarii. Oa
menii muncii din patria noastră se 
conving astfel încă odată că sub 
conducerea înțeleaptă a partidului 
nostru iubit, prin intensificarea efor
turilor lor de 
lupta pentru 
productivității 
ch mai multe 
niticate, se creează condiții din cele 
mai trainice pentru ridicarea în con
tinuare a nivelului lor de trai, pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii.

Sportivi și activiști sportivi! Alături 
de toți oamenii muncii din patria noa
stră, însuflețiți de importantele mă
suri luate de Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și de 
Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne, 
să ne intensificăm eforturile la locu
rile de muncă și pe terenurile de 
sport, răspunzi nd cu noi rpalizări în 
producție și tot mai multe succese pe 
terenurile de sport, părinteștii griji 
a partidului și guvernului.

cei-
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24

a obține noi succese în 
mărirea producției 
muncii și realizarea de 
economii peste cele pla-

Ștafeta a plecat
Cititorule, ai 

privirea peste 
satul Bonțești. 
nume poate că nu-ți este chiar 
necunoscut. Ai auzit de el acum 
cîțiva ani sub cupola Ateneului 
R.P.R. Era atunci prezent acolo 
corul țăranilor din Bonțești, care 
în cadrul Concursului 
culturale a ocupat 
primele locuri...

...Eu am ajuns la I 
tr-una din duminicile 
șit de vară, fn fața Sfatului popu
lar af comunei era un freamăt 
deosebit.

— Ce se întîmplă? întreb eu 
curios pe unul dintre participan- 
ții la această adunare.

— Pleacă ștafeta! îmi răspund 
cîțiva tineri.

Din micul sat va porni ștafeta. 
Ea va duce salutul și angajamen
tele bonțeștenilor la marea săr
bătoare a celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei noa- 
sire. Din mesajul, care se va afla 
în mina ultimului alergător, 
în marea zi a lui 23 August 
preda ștafeta la București, o 
rimă, va reprezenta dragostea 
rănilor din comuna Bonțești, 
ionul Gurahonț față de străluci
tele victorii repurtate de poporul 
nostru, în cei 15 ani de luptă 
pentru construirea socialismului.

Mai sînt cîteva minute pînă la 
plecarea ștafetei, timp deajuns, 
pentru a afla oîte ceva din ac
tivitatea sportivă a satului. Des
pre unele lucruri am fost infor
mat chiar de către unul dintre

să-ți rătăcești muft 
harta țării căutînd 
cu toate că acest

ștafetei. Este vorba 
director al școlii ele-

căminelor 
unul din

Bonțești în- 
acastui sfîr-

ce 
va 
fă- 
^- 
ra-

componenții 
de tînărul 
mentare din Bonțești, Ioan Hu
ber, care îmi spune:

— Chiar azi dimineață am ju
cat un meci de oină cu o echipă 
din comuna Pleșcuța, pe care l-am 
câștigat noi cu scorul de 8—2.

— Aveți deci o echipă puter
nică?

Destul de bună, răspunde
Huber. Cu a.mode.st tovarășul 

ceasta echipă, campioană pe ra
ion, am participat la finala Spar- 
tachiadei și ne-am clasat pe lo
cul III. De altfel, tineri din e- 
cliipa noastră sînt selecționați și 
în echipa regiunii. ___

— Ce alte sporturi se mai prac
tică la Bonțești?

— Avem o echipă de tir. echi
pă da volei, handbaL șah și fot
bal.

— Și rezultatele?
— In general pe raion ocupăm 

locuri fruntașe. Iar la etapele re
gionale ne-am clasat mereu pe 
primele locuri.

..A sosit clipa pfecăril ștafetei. 
Tînărul Gheorghe Vrenție poartă 
eșarfa roșie pe care e scris „Șta
feta 23 August 1959“. In stînga 
și în dreapta lui s-au aliniat to
varășii Ion Huber și Mircea 
Jimon. Peste toată adunarea 
lăsat liniștea. Președintele Sfa
tului popular rostește cuvîntul de 
salut al oamenilor muncii din 
Bonțești și predă mesajul tinerilor 
din ștafetă. In uratele celor pre- 
zeriți ștafeta a plecat către Al- 
maș. Cu cîtă dragoste și avînt

va fi ea dusă de-a lungul celor 
peste 850 de km. pentru a ajunge 
în ziua marii sărbători 1a Bucu
rești. Priveam tinerii sportivi ai 
satului Bonțești și gîndurile-mi 
alergau de-a lungul anilor.

Știai tu, satule pierdut
munții Apuseni, ce-i sportul? 
auzit pînă în anul 1944 de 
volei, fotbal? Cu cîtă mirare 
privit vrednic muncitor al ogoru-

în
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jîndu-se pe izlazul de lîngă fîn- 
tîna de la marginea satului un 
teren sportiv? Și astăzi participi 
cu entuziasm la toate manifestațiile 
sportive, aștepți de multe ori 
nerăbdător . trenul de 10 seara 
cînd echipa satului tău se întoarce 
din deplasare și vrei să afli cu o 
clipă mai devreme rezultatul me
ciurilor disputate. Cită satisfacție 
simți cînd îți vezi nepoții sau fiii 
prinși în focul întrecerii sportive. 
Rezultatele lor bune te umplu 
de bucurie. Încerci sentimentul 
major al victoriei.

Și atunci, toate gîndurile tale, 
recunoștința ta nemărginită, dra
gostea ta se îndreaptă către cei

■1
■1

■1
■ 1

ce ți-au făurit viața de astăzi ție, X

s-a

copiilor și nepoților tăi, către par
tid. către glorioșii luptători ai Ar
matei Sovietice, către toți acei care 
au luptat și și-au jertfit viat? 
pentru victoria lui 23 August 
1944.

LUCIAN CURELARU 
corespondent 

(Material primit în cadrul concursu
lui „Pentru cea mai bună 

respondență").
co-
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Aurel Șelaru (Dinamo)-campion de fond și pe anul 1959!
HERMINA POPESCU (DINAMO) Șl A. WINTERKORN (C. S. SC BUC.) AU CUCERIT TITLURILE 

LA SENIOARE — Șl RESPECTIV — JUNIORI

la startul campionatelor republicane de 
fond. Organizatorii — F. R. Ciclism — 
au programat startul și sosirea toc
mai la km 20, pentru a-i feri pe aler
gători de aglomerația de vehicule din 
jurul București ului și de cele trei ba
riere de cale ferată. Inițiativa, lăuda
bilă în ceea ce privește grija față de 
concurenți, a avut însă și un incon
venient : i-a privat pe rutieri de răs
plata binemeritată pe care le-o oferă 
de obicei entuziaștii spectatori ce se 
adună la sosire, atunci cînd aceasta 
are loc în oraș.

Titlul de campion republican de fond 
la seniori a fost cucerit tot de Aurel 
Șelaru (Dinamo — antrenor N. Voi- 
cu) — cîștigător al probei și în anul 
1958. Tînărul ciclist — a cărui com
portare în „Turul Iugoslaviei” a fost 
de aurind subliniată în ziarul nos
tru — își înscrie o nouă performanță

Aproape 150 de oicliști veniți din 
toate colțurile țării s-au întîlnit ieri 
dimineață, înainte de ora 8, pe șo
seaua care leagă Capitala de Pitești,

In întâlnirea de tenis de masă dintre echipele de tineret

R. P. Romînă (fete) 
R« P. Chineză

R. 1». Chineză 3-2 
(baiefi) - R. P. Romînă 5-3

Dubla întîlnire de tenis de masă 
dintre reprezentativele de tineret ale 
R. P. Romîne șr R. P. Chineze a ofe
rit, în general, un spectacol interesant. 
Mai ales la băieți, publicul prezent 
ieri în sala Dinamo a putut urmări 
meciuri de un bun nivel tehnic, pre
sărate cu multe schimburi dinamice 
de mingi. La sfîrșitul celor două în- 
tîlniri inter-echipe (fete și băieți), pe 
foile de arbitraj au fost consemnate 
victoria formației noastre feminine cu 
3—2, și a reprezentativei mascuiine 
a oaspeților cu 5—3- Ambele victorii 
sînt meritate și ele au reflectat fidel 
situația de la masa de joc.

19) de Geta Pitică, care s-a acomodat 
destul de greu cu atacurile continue 
ale adversarei sale. Totuși, ea ar fi 
avut posibilitatea să ciștige setul doi, 
dacă la scorul de 19-19 nu ar fi servit 
copilărește afară. A doua partidă a a- 
dus la masa de joc pe Maria Alexan-

dru și Pîn Sen. Sigură pe lovituri, 
Maria Alexandru a fost superioară lot 
timpul, culegînd o victorie ușoară cu

C. COMARNISCH1

de prestigiu în palmares, datorită bu
nei sale pregătiri și a sprintului re
marcabil pe care-1 posedă. Alături de 
învingător trebuie să remarcăm com
portarea excepțional de combativă a 
lui Petre Gane (Minerul Filipești) — 
clasat pe locul V — care a fost de-a 
lungul celor peste 180 km principalul 
animator al cursei.

La senioare succesul a aparținut tot 
unei diraaraoviste: Hermina Popescu, 
întrecerea juniorilor — la startul că
reia au fost prezenți peste 70 concu- 
renți — a revenit fa mare lupfă re
prezentantului Clubului sportiv școlar 
București, Anton Winterkorn. Concursul 
republican pentru alergătorii de cat. a

H. NAUM

R. P ROMINA (FETE)-R P. CHINEZA 
(FETE) 5—2

Cunosclnd valoarea celor patru ju
cătoare, rezultatul final al întîlnirii a 
depins de partida de dublu. De la în
ceput s-a presupus că Sun Mei-in va 
cîștiga două meciuri, iar Geta Pitică 
și Maria Alexandru o vor învinge pe 
Pin Sen. Și intr-adevăr, desfășurarea 
meciurilor a confirmat aceste prono
sticuri. In prima partidă, Sun Mei-in 
a trecut în două seturi (21—14, 21—

(Continuare pa pag. a 3-a)
■
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Sin In-șitt și Radu Negulescu, cei mai buni jucători ai celor două echipe, 
jac un schimb de fanioane la începutul întîlnirii. (Pofor Boris Ciobanii)

(Continuare în pag. a 2-a)

Echipele reprezentative de handbal (tineret) 
ale (arii noastre victorioase în R.P. Polonă

Selecționatele de tineret la handbal 
ale țării noastre au susținut ieri în 
R. P. Polonă o dublă întîlnire cu re
prezentativele de tineret ale țării gaz
de. Meciurile s-au disputat în locali
tatea Jelezna Gora, fiind urmărite de 
peste 4.000 spectatori.

In primut joc s-au întâlnit echipele
feminine ale celor două țări. Victoria (8—3). 
a revenit reprezentativei R. P. Romîne 
care a cîștigat cu scorul de 
(3—1), prin punctele marcate de Va- wasz (3), Baczkowski (2) și Pychota 
sile (3), Drăghici (3), Keull. Pentru pentru R. P. Polonă.

echipa poloneză au înscris Woralczik, 
Meusel și Techa.

După această partidă s-a disputat 
jocul dintre echipele masculine. Ma
nifested o evidentă superioritate, în 
special în privința pregătirii tactice, 
tinerii handbaliști romîni au obținut 
o frumoasă victorie cu scorul de 14—9 

Punctele au fost înscrise de 
— . Pantazopof

(2), Cîrciu și Totan pentru echipa 
R. P. Romîne și de Adamek (3), Gar-7—3



Sportivii Intimpinâ zina de 23 August 
cu noi realizări

inalele campionatului republican Be juniori la caiac-canoe

l Fiecare zi care 
lănarchează noi și noi 
’in a cinsti cit mai 
sportivii își întețesc

ne apropie de marea sărbătoare a poporului nostru, 
succese ale oamenilor muncii de la noi, care se întrec 
frumos ziua Eliberării. In aceste entuziaste întreceri 

și ei necontenit eforturile obținînd rezultate din cele 
mai frumoase în muncă și sport,

I .
0 La mina Oțelul Roșu, în graficele 

fizilnice sînt înscrise mereu noi izbînzi. 
•Folosind experiența înaintată, lamina- 
; lorii de profile și cei de la rece și-au 
îndeplinit de acum angajamentele luate 
în cinstea zilei de 23 August. La sec- 

■ ;ția laminor de profile, în ultimele 
Ărei luni s-a dat peste plan peste 600 
"tone laminate, iar la secția laminor 
3a rece, depășirea se ridică la peste 
175 tone. Printre cei care au. contri- 
'buit la aceste depășiri se numără și 
mulți sportivi, dintre care cităm nu
mele șahistului Emeric Reitmaier (la
minor de profile) și boxerul Petru 

jStîngu (laminor la rece). (Romulus 
$i Zeno Radu-corespondenți).

0 La agenția Exportlemn din Ră- 
■dăuți activează un număr de 12 bri- 
jgăzi. O muncă susținută și rodnică 
.depun brigăzile: I U.T.M. și a Il-a 
•a Păcii, în fruntea cărora se găsesc 
.fotbaliștii Victor Slinc și Dragoș Vă- 
căreanu. De asemenea, brigăzile de ti
neret au colectat 600 kg. fier vechi, 

dar în cadrul agenției au contribuit 
printr-o mai bună organizare a mun- 
-cii la realizarea de economii în va
loare de 65.248 lei. (Aurei Simotă- 
'porespondent).

0 Și sportivii colectivișiti din comu- 
îia Tidiiriș, raionul Vrancea. regiunea 
•Galați, se pregătesc să întîmpine așa

„Turul ciclist al R. P. Romîne6*
-ie Startul în prima etapă se va da la 50 august 0 Turul are caracter 
Internațional prin participarea cicliștilor din R. D. Germană, R. P. Bul
garia, R. P. Ungară și R. P. Albania 0 Vor fi parcurși peste 1.800 km în 
15 etape 0 Cea mai dificilă etapă : Orașul Stalin-Cîmpulung-Pitești- 

București (245 km)!

Ediția 1959 a „Turului ciclist al 
R. P. Romîne" se va desfășura între 
30 august și 13 septembrie, pe un 
traseu lung de peste 1.800 km. Tra
diționala întrecere de lung kilometraj, 
organizată de F. R. Ciclism și ziarul 
„Sportul popular", va avea caracter 
internațional. In afara celor mai buni 
alergători din țara noastră, membri 
ai cluburilor sportive Dinamo, C.C.A., 
Victoria, Voința sau reprezentanți ai 
regiunilor Cluj. Stalin și PIoești, vor 
participa și rutieri din R^ D. Germană, 
R. P. Bulgaria, R. P. Ungară și R.P. 
Albania.
, Comisia de organizare a „Turului

Așa arată un buletin cu 12 rezultate 
-exacte >a concursul Pronosport nr. 
(etapa din 9 august 1959).

I. Petrolul Ploești—Dinamo 
areștl (pron. pauză)

II Petrolul Ploeșd—Dinamo 
0eștl (pron final) 
j III- Vasăs—Honvad (pron.

IV. Va sas—Honved (pron.
V. Csepel—Tatabanya (pron.
VI. Csepel—rTatabanya (pron. final)
VII. Szombathely—Ferancvaros 
VHr Selgotârjan—Pees! Dosaa
IX. Szegedi E.A.C.—M.T.K.
X. Ruda Hvezda Bratislava—Banik 
Ostrava
XI. Spartak Trnava—Tatran Prcșov

Bocu-

Bucu- 

pauză) 

pauză)

32

1
1
2 

X
1 

X 
X 
X

2

1

XII. Jednota Kosice—Slovan Nitra 1 
concurs au fost depuse aproxima

tiv 209.090 variante.
PRONOEXPKES

l.a tragerea concursului Pronoexpres 
31 9 august 1959, au fost extrase

•«un urnă următoarele numere:
38 W «1 4 43 7 

j Numere de rezervă: 40 9 
I Fond de premii; 457.076 lei.

Alergările de
/ In alergarea principală

Fira, 
lei.
Brîn-

.III.

IERI
, , „ r-----~ a reufliunii
<le ieri de la Băneasa. iapa Sibianca 
•a repurtat o nouă victorie, realizînd 
sun nou salt de valoare.

REZULTATELE TEHNICE 
SINT URMĂTOARELE

I. Miracol (Soare Gh.), 
Zvon. Cota: 22,90—27,20

II. Asia (Turcu P.), Fulger, _ 
dușa. Cota: 3,40—114,70—68,40 
lei.

Viorica (Turcu P.)_ Cinic, Ri- 
pensia. Cota: 7,20—34,80—57,60 
lei.

Ordinea triplă: 1199,70 lei. 
Mărțișor (Stoian Gh.), Ogar, 
Sevaa. Cota: 2,50—12,90—28,70 
lei.
Sibianca (Stoian Gh.), Glod, 
Așa da. Cota: 5,60—144,40— 
12,00 lei.

Ordinea triplă: 733 lei.
JVI. Gutin (Huțuleag), Păuna. Nă- 

inoloașa. Cota: 2.60—16;.50—' 

IV.

V.

inoloasa.
■48.90 lei.

cum se cuvine marea sărbătoare. In 
această comună există o asociație 
sportivă care cuprinde secții de fotbal, 
volei, tir și atletism în cadrul cărbra 
activează mai toți tinerii colectiviști 
și întovărășiți din Tichiriș. Sportivii 
din această comună au hotărît să par
ticipe și ej la munca patriotică în ve
derea amenajării drumurilor în întîmpi- 
narea zilei de 23 August. Astfel, ei au 
săpat peste 3,500 km. de șanț de dre
naj pe marginea șoselei, iar șanțul 
existent a fost curățat. Pe marginea 
șoselei au fost plantați sute de pomi 
pentru înfrumusețare și a fost astu
pat și nivelat pe o distantă de 100 m. 
un teren degradat aflat în fața șoselei. 
(Gh. Ștefănescii-corespondent).
• Din inițiativa consiliului U.C.F.S. 

raionul Slatina, s-au luat o serie de 
măsuri menite să contribuie la inten
sificarea activității sportive din raio
nul nostru. Astfel vor fi amenajate 
15 terenuri de volei și 5 de fotbal.' 
Se vor face, de asemenea, 10 depla
sări în mediul sătesc cu echipe model 
de fotbal, gimnastică, atletism etc. 
Pentru realizarea angajamentelor pro. 
puse s-a hotărît ca prin muncă volun
tară să se efectueze 300 ore destinate 
amenajării și reamenajării terenurilor 
de sport din oraș și raion. (Mioara 
N acea-corespondent).

ciclist al R. P. Romîne", a fixat tra
seul pe care-1 va parcurge caravana 
ciclistă: etapa I (30 august): circuit 
în jurul Capitalei, 120 km; etapa a ll-a 
(31 august): București — PIoești — 
Buzău — Focșani, 202 km ; etapa a 
lll-a (1 septembrie): Focșani — Ro
man, 140 km; etapa a IV-a (2 sep
tembrie); Roman — Moțca — Iași 
140 km; etapa a V-a (3 septembrie): 
Iași — Roman — Bacău — Piatra 
Neamț, 170 km; etapa Vl-a (4 sep
tembrie): Piatra Neamț — Bicaz — 
Lacul Roșu (50 km — individual con- 
tra-cronometru); 5 septembrie, zi de 
odihnă la Lacul Roșu și transbordarea 
la Reghin; etapa a VII-a (6 septem
brie): Reghin — Cluj, 100 km; etapa 
a Vlll-a (7 septembrie): Cluj — Ora
dea, 150 km; etapa a IX-a (8 septem
brie): Oradea — Timișoara, 162 km; 
etapa a X-a (9 septembrie): Timișoa
ra — Lugoj (60 km — individual con- 
tra-cronometru) ; 10 septembrie, zi de 
odihnă la Lugoj și transbordarea la 
Deva; etapa a XI-a (11 septembrie): 
Deva — Hunedoara — Sibiu, 134 km; 
etapa a XlI-a (12 septembrie): Si
biu — Orașul Stalin, 140 km; etapa a 
X!Il-a (13 septembrie): Orașul Sta
lin — Cîmpulung — Pitești — Bucu
rești, 245 km. Ultima etapă va fi îm
părțită în două semietape: I. Orașul 
Stalin — Cîmpulung (80 km) și II. 
Cîmpulung — București (165 km).

Pentru buna organizare a „Turului 
ciclist al R. P. Romîne" în orașele 
capăt de etapă s-au format comisii 
care vor asigura caravanei o primire 
festivă. In întrecerea dintre aceste co
misii (inaugurată anul trecut și cîș- 
tigată de orașul Focșani) va conta 
de asemenea și modul în care au 
reușit să popularizeze competiția.

VIL Vrancea (lonescu I.), Neajlov, 
Bec. Cofa: 8,®)—47,70—27,40 lei.

Ordinea triplă: 438,50 Iei.
VIII. Clasic (Cîmpeanu), Păpușica

Hala. Cota: 1,20—6,70—25,40 lei.
ALERGĂRILE DE MIERCURI

Reuniunea de miercuri 12 august va 
începe la ora 15,45.

In opt alergări participă 67 cai.
Pentru caii de prima categorie sînt 

rezervate două alergări.
In premiul Jirabolia participă: Sim- 

fonist 1700 (Ichim), Tarcău 1700 
(Oană), Hoții 1700 (Âîoldovan), Omar 
1720 (Buțan), Olteț 1720 (Bonțoi 
Gh.), Eronin 1740 (Mihăilescu), Oțel 
1740 (Szabo A.).

In premiul Timișoara pe 2100 me
tri sînt înscriși 9 concurenți:

Zvon II, Hopușor, Straja. Adrian, 
Hamcfal, Hermina, Elegant. Lac, 
Licurici III.

Premiul Caransebeș este rezervat 
conducătorilor amatori. Participă 9 ■ 
cai. j.1.. ,

Aspect din proba de caiac dublu jond 5.000 m.
Sîmbătă în splendidul decor de au

gust al Herăstrăului, peste o sută de 
tineri caiaciști și canoiști și-au dispu
tat titlurile de campioni ai țării la ju
niori. A fost o frumoasă sărbătoare 
sportivă la care — în afara concuren- 
ților — au participat numeroși specta
tori (printre aceștia, mulți... părinți) 
cărora li s-au adăugat la un moment 
dat un grup masiv de excursioniști din 
R. D. Germană.
Startl Pe luciul apei, departe, lucesc în 

razele soarelui, pagaele. Fondiștii au în
ceput întrecerea. Peste cîteva clipe ca- 
noele de dublu trec prin fața spectato
rilor. O ocolire a balizei (din păcate 
destul de nereușită) și, din nou la... 
drum. încurajări, îndemnuri și... prono-

O întrecere inedită este organizată 
de revista ilustrată „Sport". Ea este 
deschisă fotografilor de pe traseu care 
vor prinde cele mai interesante as
pecte ale cursei. Fotografiile trimise 
Ia redacție vor fi selecționate de o 
comisie, cele mai bune urmînd să 
fie premiate și publicate în revistă.

Celor mal buni sprinteri, cățără
tori, precum și primilor 15 clasați în 
clasamentul general al competiției ii 
se vor oferi premii.

Aurel Șelaru (Dinamo) campion de fond
{Urmare din pag. 1)

111-a și neclasificați a fost cîștigat 
C. Ardeleanu (Voința).

de

AUREL ȘELARU CIȘTIGĂ LA 
SPRINT

a~La startul 
vut o primă 
tat unul din
Ludovic Zanonf. Motivarea: o defec
țiune mecanică avută In... drumul spre 
start 1 Cursa a început într-un ritm 
foarte viu. Atacurile se succed și 12 
alergători (printre care: Gane, Voi- 
nea, Poreceanu, Ion Vasile, Șelaru) se 
desprind de pluton. Evadarea acestui 
grup în care se află rutieri valoroși 
produce panică în pluton. Eforturile 
sporite ale unor olicliști iac ca jonc
țiunea să se producă după 15 km, mai 
întîi cu un pluton condus de Gakiș- 
că, apoi cu un grup în fruntea căruia 
se află G. Moiceanu și în sfîrșit cu 
plutonul masiv. In pluton însă nu 
intervine obișnuita acalmie de după li
chidarea unei acțiuni. Mereu activul 
Petre Gaine nu-și îngăduie răgaz. El 
ftige din nou din pluton urmat de 
Hora, Văsîi, Melcioc și Călin Tudose. 
în acest grup inițiativa aparține ci
cliștilor Gane și Hora. Melcioc și Că
lin contribuie și ei, dar în mai mică 
măsură, în timp ce Văsîi profită pur 
și simplu de eforturile celorlalți. Eva
darea va dura 100 km (I). La Pitești 
rămme mai întîi Văsîi și apoi Călin 
— care acuză dureri de stomac. Cei 
trei din grupul avansat nu descura
jează și continuă să ruleze într-un 
ritm viu. Ei' mențin mult timp o dis
tanță de aproape trei minute față de 
pluton. In urmă dinamoviștii se insta
lează în fața plutonului și impulsionați 
de antrenorul N. Voicu trag puternic. 
Reușesc să anihileze evadarea abia la 
km 134. Lucrurile nu se liniștesc nici 
de această dată. Atacă cei de la Vic
toria, apoi dinamoviștii. Ou 32 km 
înainte de sosire evadează opt alergă
tori, printre care se găsește și nelip
situl Gane. Acest grup nu va mai fi 
prins pînă la sosire și cei ort ru
tieri își vor disputa între ei titlul. Re
zultate :

1. AUREI, ȘELARU (Dinamo) - 
campion al R.P.R. — a parcurs 184,5 
km în 4 h. 45:31 (medie orară 38,771 
km) ; 2. D. Munteanu (Victoria) ; 3. 
N. Pelcaru (Voința) ; 4. W. Ziegler 
i Dinamo) ; 5. Petre Gane (Minerul 
Filipești); 6$ Al. Mitrei (CCA): 7.

cursei seniorilor am 
surpriză: nu s-a prezen- 
campetitoră principali —

sticuri. Notăm apoi rezultatele din pri
ma probă a finalelor de caiac-canoe, 
juniori: CANOE 2 (5.000 m.): 1. Clu
bul sp. Recolta Buc. (T. Mihăilă-R. Ze- 
linschi) 29:27,5; 2. Duhărpana Galați 
(S. Vicleantt-M. Enuță) 30:25,6; 3.
FZ. roșie Tulcea (I. Dranov-A. Plata- 
nov) 30:37,8. Antrenorul clubului Re
colta, Vasile Ruja e fericit. Tinerii lui 
elevi obținuseră o frumoasă victorie. 
Și, nu era ultima. La CANOE SIMPLU 
(5.000 ni.) primul loc este ocupat de 
Gh. Niculescu (Recolta Buc.) 31:57,1, 
urmat de Paul Teoharie (Voința Ga
lați) 32:35,7 și S. Brădeșcu (Șc. sp. 
elevi Timișoara) 38:29,2. Ipcepe și în
trecerea tinerilor caiaciști. Recolta 
București sau Clubul sportiv școlar 
Banatul Timișoara ? Se pare că acesta 
va fi principalul „duel" al probei. Așa 
a și fost. Rezultatul ? Să-l căutăm în... 
clasamentul probei de CAIAC DUBLU 
(5.000 ni.) : 1. Clubul Recolta Buc. (V. 
Georgescu-V. Matornei) 24:33,2; 2
Clubul sp. șc. Banatul Timișoara (I. 
Duma-Ioan Mihai) 24:43,2; 3. II. T. 
Arad (Th. Podoabă-D. Knrucz) 25:00,3. 
Timișorenii s-au revanșat, în schimb, 
la CAIAC SIMPLU FOND tmde.tfnă- 
rul canotor C. Kneisz (Clubul sportiv 
școlar) a realizat o frumoasă victorie 
cu timpul de 26:25,0, urmat de L. 
Pîrvu (Victoria Arad) 26:56,3 și C. 
Cornea (IRET Timișoara) 27:08,5.

După seriile la probele de viteză, 
în care unii concurenți au trebuit să 
părăsească pista cu regretul că nu vor

Șt. Poreceanu (Victoria) ; 8. V. Do 
brescu (Victoria) — același timp; 9. 
Fr. Czekei (CCA) 4 h. 47:35; 10. Gh. 
Neagoe (Recolta); 11. Ion Hora (Vic
toria) — același timp ; 12. I. Constan- 
tînescu (CPB) 4 h. 50:13.

2. S. 
Do-

CELELALTE REZULTATE
JUNIORI : 1. A. Winterkorn (C. S.

Șc. Buc.) — campion al R.P.R. — a 
parcurs 80 km în 2 h. 05:30; 
Mihălțeanu (Victoria); 3. Gh. 
brescu (CCA) — același timp; SE
NIOARE : 1. Hermina Popescu (Di
namo) — campioană a R.P.R. — a 
parcurs 40 km în 1 h. 09:51 ; 2. Maria 
Csedo (Olimpia Or. Stalin) 1 h. 
13,39; 3. Maria Engeiman (Voința 
Arad) —. aceiași tmp; CAT. A ill A 
ȘI NECLASIFICAȚI : 1. C. Ardeleanu 
(Voința) 100 km — 2 h. 50:31 ; 2. N. 
Pavel (Voința): 3. Ovidiu Jucan 
(CFR Cluj) același timp.

Motociclîștii de Ia Metalul M.I.G, 
au cucerit titlul de campioni 
republicani de regularitate 

și rezistență
SIBIU 9 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — Ultimele două zile ale 
campionatului republican de regulari
tate și rezistență au adus mari modi
ficări în clasamentele generale. Dina- 
moviștii — cîștigători aproape siguri 
— au trebuit să cedeze perseverenți- 
Ipr moiocicliști de la Metalul M.I.G., 
iar C.C.A., candidată pentru locul 111, 
a retrogradat la locul IV. Insuccesul 
dinamoviștilor se datorește faptului că 
în etapa a Vl-a Mircea Cernescu a 
întîrziat 47 minute din cauza a 5 pane 
de cauciuc (1). C.C.A. a pierdut locul 
III prin abandonul lui Al. Huhn, a 
cărui mașină s-a defectat în etapa a 
V-a.

Indiferent de defecțiunile adversari
lor, motocicliștii de la Metalul M.I.G. 
(antrenor V. Mavrodin) au meritul de 
a îi cîștigat o întrecere grea la care 
s-au prezentat excelent pregătiți și cu 
mașinile bine puse la punct. B. Pre- 
descu, H. Sitzler, Șt. lancovici și Gr. 
Bereny — care au îmbrăcat tricourile 
de campioni republicani — merită fe
licitări pentru comportarea p" care au 
avut-o în această dificilă întiecere.

lua parte la finale, spectatorilor — 
„ascunși" de soare printre sălciile de 
pe malul lacului — le-au fost oferite 
întreceri deosebit de interesante și 
spectaculoase în cadrul probelor ce 
completau programul de după-aniiază. 
La CAIAC SIMPLU FETE (500 m.) 
primele trei locuri au fost ocupate, în 
ordine, de: Maria Szekely (Voința Tg. 
Mureș) 2:37,5; Sojia Teodoru (C. 
M. Galați) 2:42,4 și Georgeta Nerescu 
(CI. sp. Banatul Timișoara) 2:56,5. In 
proba de CAIAC DUBLU (500 ni.) 
victoria a revenit arădencelor Aurelia 
Gligor și H. Zimermman (LLT.A.) 
2:36,4, urmate de luliana Sebestien- 
Elisabeta Kiss (CI. sp. Banatul Țipi.) 
2:37,2 și de' luliana B.ichorn-Mariane 
Schuber 2:44,3. Tot canotoarele din 
Arad — de data aceasta cele de la 
Victoria — au cîștigat si proba de 
CAIAC 4. Clasament: 'Victoria Arad 
2:10,4; CI. sp. Banatul 2:11,4, Metalul 
Cluj 2:28,2. In celelalte probe s au în
registrat următoarele rezultate: CA
IAC 1 (800 m.) BĂIEȚI : 1. Ion Kleitsc 
(Banatul Tim.) 2:10,5; 2. St. Ranca 
(Voința Aiud) 2:21,8; 3. /. Pavlenco 
(Dunăreană Galati) 2:22,5; CAIAC 
DUBLU (800 m.) BĂIEȚI: 1. Banatul 
Timișoara 2:04,0; 2. C.S.M. Galați 
2:07,8; 3. l.R.E.T Timisoara 2:08,6; 
CANOE SIMPLU (800 m.) : 1. A. Dol- 
ceșcu (Recolta Buc.) 4:40,0; 2. C. Bo
lea (Dunăreană Galati) 4:58.5; 3. 7.
Szabo (U. T. Arad)’ 5:00,&; CANOE 
DUBLU (800 m ): 1. CI. Sp. Banatul 
Tim. 4:06,7; 2. Recolta But: 4:16,9; 3. 
Dunăreană Galați 4:23,2: ‘ CAIAC 4 
(800 ni.) BĂIEȚI : 1. Victoria Buc. 
3:12,0; 2. U. T. Arad 3:14,8; 3. L7. sp. 
Banatul Timisoara 3:18,0 •

DAN GIRLEȘTEANU

C.C.A. a cîștigat 
„Cupa Eliberării" 

la atletism
din 

.t cn

In organizarea clubului Cetatea 
Bucur s-a desfășurat sîmbătă după 
amiază pe stadionul RepubT 
Capitală un concurs atletic g 
„Cupa Eliberării".. Concursul a consti
tuit o bună verificare în vederea cam
pionatelor republicane individuale de 
seniori care vor avea loc la sfîrșitul 
acestei săptămîni. Prezentînd un lot 
numeros și bine pregătit, echipa Ca
sei Centrale a Armatei a cîștigat 
„Cupa Eliberării" totalizînd 213 p. 
Pe locurile următoare ale clasamen
tului general, pe echipe, sînt : 2. 
Constructorul 160 p; 3. Știința 115,5 
p; 4. Rapid 128 p; 5. C. S. Școlar 122 
p; 6. Dinamo 87 p.

Iată și cîteva dintre cele mai bune 
rezultate individuale din cadrul aces
tui concurs : BĂRBAȚI : 100 m : V. 
Jurcă (St.) 11,1; 400 m: I. Sandu 
(CCA) 51,6; 1.500 in : Ov. Ltipti
(CCA) 3:59,0; 110 mg: V. Jurcă 15,6; 
V. Georgescu (CCA) 15,7; lungime: 
V. Jurcă 0,88; Ad. Sanmngi (CCA) 
6,80; M. Băloiu (D) 6,76; suliță: L 
Cristea (R) 62,46; H. Wentzel (CCA) 
58,16; prăjină : Z. Szabo (St.). M. 
Răuțoiu (St.) și P. loan (CC toți 
4,00; FEMEI : 600 m : Z. Voine;. v det 
M1G) 1:40,6; 80 mg: L. Jung (CCA) 
12,5; lungime: R. Deheleanu (Met 
MIG) 5,15; înălțime: El. Vîrlan 
(CSȘ) 1,44; disc: M. Silaghi (Voin
ța) 43,30; N. Barbu (St.) 40,55.

NICOLAE D. N1COLAE
corespondent

Alături de ei trebuie să acordăm 
mențiuni speciale dinamoviștilor din 
echipa I și a ll-a, precum și membri
lor echipei C.C.A. De asemenea, me
rită laude cîștigătorii medaliilor de 
aur — Iosif Popa (Dinamo), Mihai 
Pop (Dinamo), Barbu Predescu (Me
talul M.I.G.) și Gh. Ion (C.C.A.) — 
motocicliști care au parcurs traseul 
campionatului (deosebit de dificil) cu 
0 puncte penalizare.

Rezultate tehnice: 1. METALUL' 
M.I.G. (B. Predescu Op. — 125 cmc: 
I I. Sitzler 4 p. — 175 cmc ; Șt. lan
covici 2 p — 175 cmc; Gr. Bereny 
10 p. — 250 cmc) — campioană a 
R.P.R. — 16 puncte; 2. Dinamo I 
(M. Pop Op. — 125 cmc ; L. Szabo 
l p. — 175 cmc; V. Szabo 7 p — 
250 cmc; M. Cernescu 51 p. — 250 
cmc) 59 puncte; 3. Dinamo II (I. Po
pa Op. — 125 cmc; T. Popa 32 p. 
— 175 cmc ; Tr. Macarie 10 p. — 125 
cmc; C. Nedelcu 76 p. — 125 cmc) 
118 puncte; 4. C.C.A. 250 puncte: 
5. Voința Sibiu 1068 puncte; 6. Voin
ța Bucuțești 1172 puncte.

I. OCHSENFELD



Miercuri încep campionatele 
balcanice de baschet
Cîteva cuvinte despre oaspefii noștri

Meciuri amicale la fotbal

au cucerit o popularitate din 
și au însemnat tot 
strîngere a legă- 

între sportivii ță-

balcanice care se

: Peste două zile, pe terenul amena
jat în incinta velodromului Dinamo 
din Capitală se vor alinia reprezenta
tivele țărilor participante la cea de 
a patra ediție a campionatelor bal
canice de baschet. Un eveniment spor
tiv de mare însemnătate prin care se 
reia o competiție care la primele trei 
ediții s-a bucurat de un mare succes. 
La București în 1946, la Tirana în 
1947 și la Sofia în 1948, jocurile bal
canice 
ce în ce mai mare 
odată un prilej de 
turilor de prietenie 
ri'ior participante.

La campionatele 
vor desfășura miercuri în capitala 
țării noastre vor lua parte reprezen
tativele R.P. Albania. R.P. Bulgaria, 
R.P.F. Iugoslavia, R.P. Romîne pre
cum și selecționata de tineret a R.P. 
Romîne. Meciurile vor dura pînă du
minică seara, cînd va avea loc so
lemnitatea de închidere a campiona
telor și decernarea Cupei Balcanice 
(transmisibilă) echipei clasată pe pri
mul loc. .

Dintre oaspeți, primii care sosesc 
îrji București sînt baschefbalișfii bul
gari. așteptați azi dimineață în Gara 
de Nord. Echipa de baschet a Bul
gariei va prezenta un lot puternic, 
din care nu vor lipsi binecunoscut ii 
Mircev, unul din cei mai valoroși pi
voți din Europa, Neicev, Savov, Po
pov, Pencev. Ceilalți componenți ai 
formației bulgare sînt: Deniendiev,
Rașkov, Gheaurov, Sto:anov, Kolarov, 
Țevetlov și Atanasov. Baschetul bul
gar este apreciat prin înalta sa va
loare atinsă în ultimii ani. Partici
parea sportivilor bulgari la campiona
tele europene și mondiale începînd 
din 1951 și pînă acum _ s-a soldat 
cu performanțe dintre ce’.e maj fru
moase. In cadrul campionatelor euro
pene echipa Bulgariei s-a clasat în 
1951 (la Paris) pe locul 4, în 1953 
(la Moscova) pe locul 9, în 1955 (la 
Budapesta) pe locul 4, în 1957 (la 
Sofia) pe locul 2 iar la ediția din 
acest an (de la Istanbul) pe locul 5. 
Caracteristica baschetbaliștilor bulgari 
este jocul simplu, sobru, bazat pe o 
temeinică pregătire tehnică și tactică 
și pe calitățile atletice ale componen- 
ților echipei. In plus nu trebuie uitată 
una din principalele arme ale sporti
vilor bulgari și anurrie tenacitatea și 
combativitatea exemplară, care le-au 
adus multe victorii.

liiiîloirea de lenis de masă B. P. Bernini-R. P. Chineză (Ifueraf)
(Urmare din pag. 1)

21-12, 21-13. La situația de 1-1. a 
urinat meciul de dublu între aceleași 
jucătoare. Reprezentantele noastre au 
acționat degajat, au atacat și au ieșit 
învingătoare cu 21-18, 21-15 în fata 
«tuni cuplu în care Sun Mei-in nu a 
fost suficient ajutată de partenera sa. 
Deci 2-1 pentru R. P. Romînă. In 
meciul al patrulea, Sun Mei-in a ega
lat : 2-2, cucerind o victorie mai ușoa
ră decîf se aștepta, (21-13,21-8) la 
Maria Alexandru, care n-a opus re

Marcel Cocișu și Margareta Szemani, 
campioni republicani de popice 
la proba de 100 lovituri în plin

' TG. MUREȘ, 9 (prin telefon). — 
Arena de popice a fabricii de zahăr 
Bernath Andrei din localitate a găzduit 
sîmbătă și duminică întrecerile campio
natului republican de popice la proba 
de 100 lovituri în plin. Desfășurată 
pentru prima oară în țara noastră, 
această probă a trezit un viu interes 
în rîndurile popicarilor noștri frun
tași, care s-au prezentat în condiții 
excelente la acest campionat. La în
treceri au luat parte 15 sportivi, cam
pioni ai fazelor regionale.

După un concurs interesant care a 
ținut tot timpul trează atenția publi
cului spectator, titlul de campion a 
revenit popicarului ieșean Marcel Co
cișu. El a totalizat 584,5 puncte și a 
fost urmat în clasament de; 2. C. 
Sziarto (Oradea) 582,5 p; 3. C. Ră- 

'dulescu (Tim.) 578,5 p; 4. D. Ghokos 
(Cluj) 574 p; 5. I. Vavrak (Baia Ma
re) 570,5 p; 6. L. Szarbodi (R.A.M.) 
569 p; 7. S. Szabo (C-ța) 568,5 p; 
8. N. Leroy (Pitești) 564 p; 9. B. Rein
hardt (Reg. Stalin) 55(5 p; 10. M. 
Durnitrache (reg. Buc.) 551 p.

ION PAUȘ, coresp.
■fr

L Arena de popice „Cetatea" din ora

Baschefbalișfii din R.P.F. Iugoslavia 
vor sosi la București marți dimineață. 
Din formație nu vor lipsi cunoscuții 
Kandus, Dragoilovici.Mmia, Ni'colici, 
frații B. și R. Radovici, Gergia, Gor- 
dici și Giurki, cunoscuți spectatorilor 
bucureșteni din iarna anului trecut, 
cu prilejul întâlnirilor Romînia—Iugo
slavia și București — Belgrad, desfă
șurate în sala Floreasca. Baschetul 
iugoslav a intrat în arena internațio
nală cu prilejul campionatelor euro 
pene desfășurate la Praga în anul 
1947. Echipa iugoslavă s-a clasat pe 
locul 13. De atunci Insă, valoarea 
baschetului iugoslav a crescut, fapt 
care reiese din locurile ocupate în 
clasamentele campionatelor europene 
(locul 6 în 1953; locul 8 în 1955; lo
cul 6 în 1957 și ‘ 
Echipa Iugoslaviei 
pe buna pregătire 
lor și în special 
organizate, împletite cu contraatacuri 
și aruncări de la semi-distanță și dis
tanță.

Echipa R.P. Albania a participat 
rareori la competiții internaționale, 
dar de fiecare data a dovedit un real 
progres și perspective. La București 
va deplasa cea mai bună echipă, al
cătuită din elemente tinere. Sportivii 
din R.P. Albania sînt așteptați să 
sosească marți, cu avionul.

locul 9 în 1959). 
își bazează jocul 
tehnică a jucători- 

pe acțiunile tactice

Rezultate necorespunzutoare în concursul 
ele natație clin Capitala

In zilele de 7, 8 și 9 august bazinul 
complexului sportiv al Tineretului, din 
Capitală a găzduit întrecerile fazei 
orășenești a campionatului republican 
de natație — seniori și senioare. Con
cursul s-a desfășurat — în generaț 
ia un slab nivel tehnic. Lipsa fnbO 
torilor fruntași, aflați în turneu în 
Suedia, nu poate constitui, în nici un 
caz, o scuză a rezultatelor slabe care 
au fost înregistrate la majoritatea pro
belor, deoarece înșiși cei prezenți au 
mers cu mult sub cele mai bune re
zultate ale lor din acest an. Pentru 
a ilustra indiferența -pe care au ma- 

participant 
amintim nu- 

nifestat-o unii dintre 
față de aceste întreceri, 
mai cazul lui C. Ciorbă (C.C.A.) și 
Ștefan Mihai (Cetatea “ 
după ce au obținut în seriile 
de 1500 m liber timpul de 21:50,2, în 
finală nu numai că nu și-au repetat

Bucur) care, 
probei

zistență decîț în primul set- In sfîrșit, 
în meciul decisiv, Geta Pitică a cîști- 
gat fără emoții la Pîn Sen cu 21-14, 
21-15, consfințind succesul reprezen
tativei romîne cu 3-2
R. P. CHINEZA (BĂIEȚI)—R P RO-

MINA (BĂIEȚI) 5— 5
Cea mai frumoasă evoluție dintre 

cei șase jucători a avut-o fără discu
ție Siu In-șîn. Extrem de mobil, cu 
atacuri decisive din forhand (jucătorul 
chinez folosește priza toc) el a lăsat 
o impresie deosebită prin vitalitatea 

șul Giurgiu s-a dovedit neîncăpătoare 
pentru cei dornici să asiste la pri
mul campionat republican feminin la 
proba de 100 lovituri în plin. Răsplă
tind atenția cu care au fost urmărite 
și încurajate de-a lungul întregului 
concurs, cele 12 participante cîștigă- 
toare în fazele regionale au oferit ce- ț 
lor prezenți o întrecere palpitantă, a 
cărei c.îștigătoare nu a putut fi cu
noscută decît după ultimele aruncări. 
Margareta Szemani a dovedit și în 
acest concurs o pregătire foarte bu
nă, reușind să termine, ce-i drept cu 
un avans destul de mic asupra urmă
toarelor concurente, pe primul loc ’n 
clasament. Totalizînd 503 puncte, 
Margareta Szemani și-a adjudecat tit
lul' de campioană republicană la a- 
ceastă proba. Ea a fost urmată în 
clasament de Ana Cric (Timișoara) 
498,5 p; 3. Elena Moldoveanu (reg. 
Stalin) 498 p; 4. Florica Biru (C-ța) 
495 p; 5. Stela Gheceov (oraș Bucu
rești) 483,5 p; 6. Elisabeta Tridon 
(Oradea) 483 p; 7. Rozalia Beke 
(Cluj) 470 p; 8. Vavila Dănescu (Plo- 
ești) 462,5 p; 9. Cornelia Măntescu 
(reg. București) 424 p; 10 Elena Ben
ga (Craiova) 399,5 p.

Dinamo București a
In ambianța plăcută a stadionului 

Republicii inundat de lumina reflectoa
relor, in fața unor tribune arhipline, 
Dinamo București s-a impus din nou 
in fala Petrolului, cu același scor și 
de aceeași manieră sigură ca și in pre
cedenta intilnire dintre aceste echipe, 
in ultimul meci al campionatului tre
cut : 2—0.

Firește, jocul dintre campioni și de- 

Cozma respinge cu pumnul o minge înaltă, flancat de Marin Marcel și Dridea 
(Foto; Gh. Dumitru)

portare remarcabilă a avut mai ales a- 
părarea, compartiment in care s-au de
tașat Călinoiu și Popa, iar Szakacs II 
a arătat că se apropie de valoarea di
naintea lungii pauze la care a fost o- 
bligat de accidentul de anul trecut. 
Dintre mijlocași a plăcut Dragomir. 
Atacul dinamovist „suferă" încă: Ene, 
impetuos și combativ, joacă insă ine
gal ; aripile n-au corespuns, iar dintre 
cei 4 interi folosiți mai buni ni s-au 
părut Nicușor și Varga. Cu toate a- 
cestea, atacul. dinamovist a creat in 
repriza a II-a citeoa. acțiuni mult a- 
plaudate, pentru rapiditatea și schim
barea direcției de atac.

Ploeștenii au inceput promițător, dar

cel puțin timpurile, dar au mers mult 
mai slab (22:56,2 și respectiv 22:56,5) 
('■)■

Iată cîștigătorii probelor desfășu
rate : SENIORI : 100 m liber: C. Cior
bă (C.C.A.) 1:01,0,; 400 m liber: C. 
Mocartu (Rapid) 4<T,f,8 ; 100 m bras: 
A. Schmaltzer (C.C.A.) 1:16,9; 200m 
bras : A. Schmaltzer 2:50,2; 100 m 
fluture: I. Nagy 1:11,6; 200 m flu
ture: I. Nagy (C.C.A.). 2:50,9; 100 m 
spate: I. Nagy (C.C.A.) 1:13,0;
4X160 m mixt: C.C.A. 5:10,8: 4X200 
m liber : Dinamo 9:54,0 ; SENIOARE : 
100 m liber: H. Tincoca (C.C.A.) 
1:13,4; 400 m liber: M. Wittgenstein 
(Cetatea Bucur) 6:03,6 ; 100 ni bras: 
L. Hilleriu (C.C.A.) 1:34,3; 100 m
spate: H. Ti-ncoca 1:19,5; 4X100 m
mixt: Rapid 5:51.9; 200 m fluture: 
L. Hilleriu 3:20,6; 4X100 m liber:
Rapid 5:24,5.

cu care acționează necontenit, avînd 
mereu inițiativa. In acest fel, Siu 
In-sîn « cîștigat șase seturi fără să 
piardă vreunul. El este un jucător de 
certă valoare și, fără îndoială, cu fru
moase perspective.

Dintre ceilalți doi jucători chinezi, 
ne-a plăcut mai mult Cen Se-giun, care 
este stîngaci și utilizează o priză și 
paletă obișnuită. El are însă un re
ver necruțător și o apărare mobilă.

Radu Negulescu a fost ccl mai bun 
dintre romîni. obținînd două victorii 
ușoare, dar el a pierdut fără drept 
de apel la Siu In-șîn, în fața căruia 
nu a putut nici un moment să-și facă 
jocul, adică să atace și să contraatace 
cu succes. Tiberiu Covaci a avut o 
comportare satisfăcătoare, reușind 
multe lovituri frumoase.

Otto Bottner a jucat sub posibili
tăți, prea pasiv, chiar și în meciul cu 
Cen Se-giun, în setul III cînd el a 
condus cu 10-5. nu a fost în stare sâ 
termine învingător.

Iată rezultatele teli».ice : Ciu Lan- 
sîn—Bottner 21-10, 21-15; Siu Im 
șîn—Covaci 21-17,21-16; Negulescu— 
Cen Se-giun 21-12, 21-18; Siu In- 
șîn—Bottner 21-9, 21-6; Negulescu— 
Ciu Lan-sîn 21-12; 21-8; Covaci—Cen 
Se-giun 21-16, 24-22; Siu In-șîn—Ne
gulescu 21-13, 21-12; Cen Se-giun— 
Bottner 17-21. 21-17. 21-16.

Concurs mcto-mtic 
în Capitală

Duminică dimineața s-au desfășurat 
pe lacul fierăstrău întrecerile unui 
concurs moto-nautic, organizat de 
F.R.S.N. După încheierea celor trei 
manșe la clasa curse, clasamentul fi
nal al întrecerii, dotată cu „Cupa Eli
berării", arată astfel : 1. Gh. Spiță
(C.C.A.), 2. Marian Covaci (C.C.A.) 
și 3. Andrei Dandescu (C.C.A.).

intrecut pe Petrolul 
țmătorii Cupei — care, in generat, a 
plăcut — a purtat pe alocuri amprenta 
începutului de sezon, jazele de calitate 
oferite de Petrolul (in primele minute) 
și de Dinamo (in timpul reprizei se
cunde) fiind umbrite uneori de greșeli 
supărătoare (pase la adversar, jcc con
fuz, lipsă de claritate in fața porții). 
Impresia finală este aceea că dinamo- 
viștii sint mai bine pregătiți. O com-

De
RAPID ÎNVINGĂTOR LA
LUPENl 9 (prin telelrxi). 

cirul manifestațiilor sportive 
cu prilejul „Zilei Minerului", astăzi s-a 
disputat partida de fotbal dintre echi
pele de categorie A Rapid București 
și Minerul din localitate. După un joc 
frumos, viu disputat, Rapid a cîștigat 
cu scorul de 2—1 (0—1). In prima 
repriză, gazdele au jucat bine, au ata
cat mai hotărîț și au deschis scorul 
prin Paraschiva. După pauză, Rapid 
a avut inițiativa, a prestat un joc teh
nic, dovedind în același timp o bună 
pregătire fizică, 
ceperea 
o pasă 
ternic 
înainte 
înscris 
de la 20 m. Din echipa Minerului o 
impresie foarte bună a făcut extrema 
stingă Crăiniceami. La Rapid s-a im
pus linia de fund, iar din atac Ozon, 
Georgescu și Văcaru. A arbitrat Ne
meș (Petroșani).

Ziua
LUPENl
— In ca- 

organizate

Puțin timp după în- 
reprizei, Georgescu — primind 
de la Văcaru — a șutat pu

și a egalat. Cu 20 minute 
de sîîrșitul partidei, Ozon a 
golul victoriei printr-un șut

au pus 
din primele minute, 
de la Progresul au 

atacuri periculoase, 
s-a pus pe picioare 
înaintarea sa a con-

EUGEN ȘIPOȘ
JIUL PETROȘANl-PROGRSSUL 

BUCUREȘTI 2—0 (0—0)
PETROȘANI, 9 (prin telefon). — 

Intîlnirea amicală desfășurată în cin
stea Zilei Minerului a corespuns aș
teptărilor- Cei peste 4.000 de specta
tori prezenți pe stadionul Jiul au a- 
plaudat deseori jocul celor două echi
pe, Jiul și Progresul. Victoria Jiului, 
deși a fost obținută în ultimele 9 mi
nute. este meritată. Apărarea echipei 
minere a reușit să facă față atacurilor 
adverse în majoritatea timpului de 
joc, excepție făcînd doar prima parte 
a îrttîlnirii, cînd oaspeții au trecut de 
multe ori linia de apărare a Jiului, ne 
reușind însă să concretizeze.

Progresul a început jocul într-un 
ritm viu. Jucătorii bucureșteni 
stăpînire pe joc 
Tinerii înaintași 
închegat multe 
Apărarea Jiului 
treptat-freptat și 
struiț mai ales prin Nertea și Monea 
mai multe contraatacuri, echilibrînd în 
oarecare măsură jocul. In repriza a 
doua, ambele echipe au intrat pe te
ren decise să deschidă scorul. La în
ceput jocul a fost echilibrat, oaspeții 
fiind totuși cei care au încercat mai 
des poarta adversă. Apărarea localni
cilor a jucat în această perioadă foarte 
bine. După acțiunile frumoase, 
ineficace, ale bucureștcnilor, Jiul 
trecut decis în atac și în min. 
Crăciun a deschis scorul printr-un 
imparabil de la 25 m. Golul a 
aripi localnicilor, care au 
să țină sub presiune poarta lui Bir- 

dar
a

81 
șut

...... daț
continuat

Ploești: 2—0 (1 — 0) 
piuă la urmă evoluția lor a fast nesa
tisfăcătoare. A nemulțumit in special 
atacul petrolist, in care n-a coresp.:s 
nici unul dintre componenți. Este ade
vărat că oaspeții au încercat mult 
poarta, dar au tras imprecis. In ulti
mul sfert de oră, înaintarea ploeștcană 
a „căzut", nereușind să păstreze min
gea mai mult de două-trei pase. Din
tre halfi, Fronea a fost mai bun ca Ta- 
barcea, care e departe de forma sa din 
primăvară. Apărarea imediată și-a fă
cut datoria.

Primele minute aparțin oaspeților, 
care joacă mai legat și încearcă poar
ta de la distanță. In min. 12 insă, di- 
namoviștii înscriu. Szoko pasează la
teral lui Nicușor care trimite o pasă 
lungă, in adincime lui Ene, acesta 
trece de Marinescu, și trage puternic: 
1—0. In restul reprizei, ploeșteriii be
neficiază de patru cornere iar dinamo- 
viștii ratează o mare ocazie prin Szoko 
și au o bară (Semenescu, min. 45). 
După reluare jocul este o bucată de 
timp egal. In min. 70 insă, Dinamo își 
mărește avantajul, prin Varga, care 
reia cu capul o centrare a lui Szakacs 
I. După două minute, o fază pasio
nantă la poarta lui Dinamo: Babone 
trece mingea peste Uțu, dar, .Călinoiu 
salvează in ultima clipă. Partida se 
încheie in nota de dominare a dina- 
moviștilor.

Arbitrul Andrei Rădttlescu a 
bine următoarele formații:

DINAMO BUCUREȘTI: 
(Uțu)-Popa, Călinoiu., Szakacs 
gomir, Nunveiller-Semenescu, 
(din min. 60 Varga), 
(Szakacs I), Kcszegy.

PETROLUL PLOEȘTI: Sfetcu-Pa- 
honțu, Marinescu, Neacșu (din min. 60 
Ionescu)-Fronea, Tabarcea (Neacșu)- 
Constantinescu (Tabarcea), Marin Mar
cel (Tabarcea), Dridea I, Babone, 
Bădulescu (Marin Marcel, Dridea II).

Raport de cornere: 8—2 pentru Pe
trolul.

condus

Cosma
Il-Dra-
Nicușor

Ene I, Si6k6

★
După meci, tov. Ion Găleteonu, re

dactor șef adjunct al ziarului Scinteia, 
a oferit o cupă echipei Dinamo Bucu
rești.

Minerului
tașu. In min- 85 Crișan a fost faultat 
la marginea careului de 16 m. Lovi
tura liberă executată de Panait a pe
cetluit scorul final: 2—0, Meciul a 
luat sfîrșit în plină dominare a Jiu
lui.

Formațiile ;
JIUL : Crîsnic—Ronioșan, PANAIT, 

Vasiu—1-ARKAȘ, CRIȘAN—MONEA 
Ghibca, Florea, Crăciun, Nertea.

PROGRESUL ; Birtașu—DOBRES- 
CU, Nedelcu, Soare—Petrescu, ȘTIR
BEI—Grigor Smărăndescu, VAS1LE- 
SCU MAFTEUȚA, Marin Vasile.

I. PALIȚA și
N. ROVENȚA corespondenți

C.S.A. Sibiu-C C A. 0—5 (0—0).
SIBIU 9 (prin telefon). — întâlni

rea amicală dintre cele două echipe 
militare s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic. Localnicii au dat o dîrză ri
postă bucureșteniior. Ei au jucat ma
joritatea timpului de la egal la egal 
cu C.C.A., dar pînă la urmă experien
ța oaspeților și-a spus cuvîntull Si- 
bienii au ratat multe ocazii clare. Ju-' 
cătorii de la C.C.A. în schimb an 
reușit să concretizeze de t. i ori prin 
Constantin (min. 65, 70 și 80). Echi
pele au folosit următoarele formații: 
C.C.A.: Voinescu—Za vodă II, Apol- 
zan, Dragomirescu — Jenei, Bone —■ 
Cacoveanu (Raksi), Constantin, At 
lexandrescu, Zavoda I, Tătaru; C.S.A.: 
Stoișor (Gavrilovici) — Ene, loniță, 
Tetea — Radu, Solomon — Baboie, 
Baban (Hațieganu), Protopopescu, 
Toderici, Dragoș (Râtscher).

M. Vlădoianu și C. Pitaru 
corespondenți

Știința Cluj-Gaz Metan Mediaș 
5—2 (2—0).

CLUJ 9 (prin telefon). — Peste 
4.000 de spectatori au asistat la în- 
tîlnirea amicală dintre Știința Cluj 
și Gaz Metan Mediaș. Meciul, destul 
de interesant ca desfășurare, a dat 
cîștig de cauză echipei locale cu sco
rul de 5-2 (2-0). Autorii golurilor: 
Nedelcu II (2), Pînzaru (2) și Mar- 
cu pentru Știința. Mureșan și Sucan 
pentru Ga Metan.

R. Fisch, corespondent regional
Corvinul Hun^doara-U.T.A. Arad 

4—1 (3—1).
HUNEDOARA 9 (prin telefon). — 

Joc frumos, cu multe faze palpitante^ 
create de fotbaliștii din Hunedoara. 
Echipa arădană s-a prezentat insufi
cient pregătită. Apărarea oaspeților 
a fost nesigură, iar atacul a jucat 
destinat și fără orizont. Au marcct 
Radu T.,Matei, Oprea și Anton, res
pectiv Mețcas.

1. Albii, corespondent



A început Spartachiada popoarelor din U.R.S.S
• 50 000 DE SPORTIVI AU PREZENTAT SIMBATA UN GRANDIOS PROGRAM DE GIMNASTICA DE MASA
• REPREZENTANȚI Al ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE DIN 20 DE ȚARI SÎNT PREZENȚI LA MOSCOVA

MOSCOVA (prin telefon). — Ca
pitala1 Uniunii Sovietice se află în săr
bătoare. Marile bulevarde, parcurile, 
piețile sînt frumos pavoazate. Sute șî 
sute de steaguri flutură deasupra sta
dioanelor și bazelor sportive. Întreg 
orașul trăiește un uriaș eveniment 
sportiv: finala celei de a Il-a Sparta- 
chiade a popoarelor din U.R.S.S.

Sportul mondial n-a mai cunoscut 
competiții de anvergura celei care se 
desfășoară la Moscova. 35 milioane 
de participant s-au aliniat la startul 
întrecerilor preliminare ale Spartachi
adei. Ier acum, peste 19.000 de spor
tivi își dispută în 22 de discipline tit
lurile de campioni ai Spartachiadei și 
ai U.R.S.S. Concursurile stîrnesc un 
uriaș ecou internațional. Pînă „cum 
delegații din 20 de țări au sosit la 
Moscova pentru a urmări Spartachia
da. Sînt reprezentanții organizațiilor 
sportive din R. P. Chineză, R. P. Ro- 
mînă, R, Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă, R. P. D. 
Coreeană, R. P. Mongolă, R. D. Ger
mană, R. P. F. Iugoslavia, Afganistan, 
Irak, Finlanda, Suedia, Italia, Franța, 
Austria, Mexic, R. F. Genmană, An
glia. Un mare număr de ziariști 
sovietici și străini transmit relatările 
despre marile întreceri.

Sîmbătă, pe „Stadionul Central" de 
la Lujniki, în fața a peste 100.0C0 de 
spectatori, a avut loc deschiderea fe
stivă > a Spartachiadei. La ora 17 în 
tribuna oficială își fac apariția tova
rășii Leonid Brejnev, Frol Kozlov, 
Otto Kuusinen, Anastas Mikoian, 
Mihail Suslov, Piotr Pospelov, ian 
Kalnberzin și alți conducători ai par
tidului și ai statului. Ei sînt întîm- 
pinați cu îndelungi ovații.

Apoi conducătorul parâzii sportive 
prezintă raportul în fața tovarășului 
N. Romanov, președintele Uniunii A- 
sociațiilor și Organizațiilor Sportive 
din U.R.S.S. Răsună solemn Imnul de 
Stat al Uniunii Sovietice, iar pe ca
targ urcă steagul Spartachiadei. To
varășul Romanov declară deschisă 
cea de a Il-a ediție a marii compe
tiții.

Sîtnbătă am asistat la Lujniki la o 
neuitată demonstrație de gimnastică 
de mase. Peste 30.000 de sportivi au 
luat parte la numeroasele reprize pre
zentate oferind un spectacol unic și 
grandios.

Demonstrația este deschisă de spor
tivii asociației „Spartak", care pre
zintă un program deosebit de atractiv. 
Pe stadion urmează apoi demonstra
ția dinamoviștilor care au oferit tot
deauna, la asemenea sărbători, exer
ciții originale și pline de frumusețe. 
Cu vii aplauze este marcată evoluția 
tinerilor din cadrul asociației „Rezer
vele de muncă". In sunetele unei mu- 

vesele, tinerești, ei efectuează e- 
xerciții inspirate din procesul de 
muncă și de învățătură din cadrul 
școlilor tehnice și de meserii.

O impresie extraordinară a produs 
reoriza sportivilor militari. A fost cu 
adevărat ur. punct culminant al mag
nificului program de la Lujniki. Spor
tivii militari au sugerat, într-un com
plex de minunate exerciții, forța de 
neînvins a Armatei Sovietice. Spec
taculoase au fost evoluțiile acrobați
lor, motocicliștilor precum și exerci
țiile explicative efectuate de ostașii 
sportivi.

Institutele de cultură fizică „ I. V.
Stalin" din Moscova și „Lesgaft" din 
Leningrad au evoluat Mipreună într-o 
repriză cara a simbolizat înalta mă
iestrie a sportivilor sovietici, marile 
lor succese repurtate în munca de 
construire a comunismului.

Demonstrația se încheie la lumina

A*. J >* ...

îgor Kașkarov a devenit campion al 
în înălțime, cu o performantă excelent 
feerică a reflectoarelor cu repriza spor
tivilor din sindicatele Moscovei.

După aceea pe teren au apărut 
două dintre cele mai populare echipe 
de fotbal din U.R.S.S. Spartak și Di
namo. Cu toate că în actuala ediție a 
campionatului Dinamo ocupă primul 
loc iar Spartak penultimul, meciul lor 
a fost deosebit de pasionant și a dat 
cîștig de cauză, cu scorul de 3—1

Spartachiadei popoarelor la sărilura 
ă: 2,11 m.

(1—0), formației Spartak. In felul a- 
cesta dinamoviștii înregistrează prima 
îrifrîngere în campionat.

Ieri după-amiază, marea demonstra
ție de gimnastică a fost repetată. Pe 
stadioanele și terenurile de sport ale 
Moscovei au început competițiile în 
majoritatea disciplinelor.

ANGHEL VRABIE

Triunghiularul atletic de juniori
de Ia

OPAVA 9. — Sîmbătă au luatsfîr- 
șit în localitate întrecerile din cadrul 
celei de a V-a ediții a întîlnirii inter
naționale de juniori între echipele re
prezentative ale R. Cehoslovace, R. P. 
Polone și R. P. Romîne. La băieți, vic
toria a revenit în acest an juniorilor 
cehoslovaci, iar la fete tinerelor a- 
tlete poloneze. Trebuie să consemnăm 
frumoasa victorie înregistrată de ju
nioarele noastre asupra puternicei e- 
chipe a R. Cehoslovace. Dar iată punc
tajele finale : JUNIORI : R. P. Polo- 

P. Romînă 123-78 p; R. Ce- 
Romînă 131-70 p;

P. Polonă 107-94 
P.

R. I
R.

nă—R. 
hoslovacâ—R. P. 
R. Cehoslovacă—R. 
p; JUNIOARE 
Cehoslovacă 
P. Romînă 
Cehoslovacă 

lată acum 
registrate în ziua a Il-a a concursu
lui : 110 mg (91 cm): I. Ares (C) 
14,5; Axente (R) 14,5; 6. Todea

R.
54-50; 
58-48; 
58-46. 
cîteva din

Romînă—R. 
P. Polonă—R. 
P. Polonă—R.

rezultatele în-

Opava
(R) 15,6; disc: 1. Kladek (C) 45,9 
2. Dmnbrov (C) 43,79; 3. Sălaj:
(R) 40,41; ...5. Cotier (R) 38,02; pr 
jină: 1. Țaftl (C) ’ " * ' '
(R) 3,90; ...5. Savin 
Slegr (C) 1:52,4;
(R) 1:55,5: 200 ni:
22,3; ...4. Stamatescu (R) 22,8; trip!
1. Michalko (P) 14,41; ...4 Ad. I
nescu (R) 13,55 (acesta s-a accide 
tat după prima săritură și n-a m 
putut continua concursul); JUNIO; 
RE : 200 m:
2. Maksay
(R) 26,3; 
44,49; ...5.
(R) 31,41; 
nu (R) 1,57;
1,54; 3. A. Mihăilescu (R) 1,54.

In cadrul 
noștri atleți 
15 recorduri

„Cupa Eliberării
GALAȚI 9 (prin telefon). Peste 

asistat la întîl- 
de box dintre reprezentativa re-

4,01; 2. Astaf 
(R) 3,60; 800 r 
...4. Beregszas 

I. Cyruliczek (1

1. Stalacinska (P) 25, 
(R) 25,9; ...4. Poenăreat 
suliță: 1. Walinska (I 
Barbu (R) 34,55; 6. Re 
înălțime: 1. L. R. Vorone 

2. Dobrowolska (1

acestui concurs tinei 
au reușit să-și întrea 
personale.

VLAD DOGARI)

la box

j Concursul cu
■: al

premn
ziarului nostru

ÎNTREBAREA NR. 1 
(5 puncte)

i’ preliminariile campionatului 
de fotbal 1958 echipa 

reprezentativă a jucat în 
grupă cu Iugoslavia și 

La București,, echipa R.

In 
mondial 
noastră 
aceeași 
Grecia.
P. Romîne a dispus de Grecia 
cu 3—0. Ce rezultat a făcut 
același adversar la Atena?

cu

ÎNTREBAREA NR. 2 
(10 puncte)

Doi halterofili romîni au parfiei- 
> pat la campionatele mondiale din 

anul 1958: Lazăr Baroga și Sil
viu Cazan. Unde au avut loc a- 

, ceste campionate?

pe 400 
aseine- 

sezonu- 
arunca-

Primele rezultate
ATLETISM. Ieri s-au desfășurat 

patru finale, soldate cu o serie de 
rezultate deosebit de valoroase. La 
proba de săritură în înălțime bărbați 
lupta s-a dat între Kașkarov și Sav- 
lakadze. Ambii au reușit să treacă 
2,11 m, dar Kașkarov, cu mai puține 
încercări, a devenit campion al Spar
tachiadei și al U.R.S.S. Bolotnikov 
a cîștigat cursa de 10.000 m. in 29:03,0 
— cel mai bun rezultat mondial al 
sezonului. Obținînd 54,0 sec. 
tn. Maria Itkina a reușit de 
nea cel mai bun rezultat al 
lui. Tamara Press a cîștigat 
rea greutății cu 16,65 m.

BĂSCHET. O mare surpriză a pro
dus în turneul feminin întîlnirea din
tre echipele Moscovei și R.S.S. Mol
dovenești. Formația R.S.S. Moldove
nești a reușit să cîștige cu 36—35 
meciul împotriva campioanelor primei 
ediții a Spartachiadei.

CICLISM. Marea cursă ciclistă de 
fond a luat sfîrșit sîmbătă cu dispu
tarea ultimei etape Kalinin—Moscova 
(176 km). Primul a pătruns pe 
„Stadionul Central" A. Iucikov, care 
a încheiat distanța în 4 h 29:20,0. In 
clasamentul general pe primul loc 
s-a clasat Anatoli Olizarenko, procla
mat campion al Spartachiadei. El 
a fost urmat de Kurbaifov și Petrov.

|

Spartachiadă
1. R.S.F.S.R., 2. Moscova,

un rezultat bun a cîștigat

de la
Pe echipe:
3 Ucraina.

TIR. Cu
M. Utnarov proba de pistol precizie. 
El a realizat 559 p. din 600 posibile.

•
2000 de spectatori au 
nirea
giunii Galați și a orașului București. 
Iată rezultatele: categoria muscă: Ba- 
riciu Alexandru (B) face meci nul 
cu Turcu Ion (G); cat. cocoș: Aurel 
Morăruș (B) și Virgil 
meci nul; cat.
mas 
mitrescu
(G); cat.
(B) este 
întîlnire
Boiangiu

Filiuță (G) 
cel mai fru- 
Dumitru Du- 
Dinu Roman 
Aurel Cosma 

învins la puncte după o 
speataculoașă de Dumitru 
(G); cat. ușoară: Gheorghe

pană: în
meci al reuniunii.

(B) b.p. pe 
semiușoară :

„Cupa 23 August1' la tir
s-ati încheiat la poligonul Tu- 

de tir dotate cu
Ieri 

nari întrecerile 
„Cupa 23 August". Cele mai bune re
zultate au fost obținute de juniori în 
proba de armă liberă calibru redus 
3x30 focuri.

Iată rezultatele: armă liberă cali
bru redus 3x40 focuri seniori poziția 
culcat : 1. V. Panțuru (Dinarno) 390 
p; 2. G. Paltenie (C.F.R. Cluj) 388 
p; 3. V. Antonescu (Dinamo) 388 p. 
Poziția 
376 p;
3. N. 
Poziția 
(Met.)
Iamandi Muscă (C.C.A ) 337 p. Cla
sament pe 3 poziții: 1. M. Antal 1100 
p; 2. P. Loghin 1096 p; 3. G. Palte
nie 1085 p. Pistol viteză: 1. Gh. Li- 
chiardopol (Sănătatea) 579 p; 2. M. 
Dumitriu (C.C.A.) 576 p; 3.. Aurel

în genunchi: 1. V. Antonescu 
2. M. Antal (Știința) 375 p; 
Dumitrescu (Spartac) 371 p. 
în picioare: 1. P. Loghin 
355 p; 2. M. Antal 337 p; 3.

Constructorul pe primul loc
in campionatul republican de șah pe echipe

Finișul campionatului republican de 
șah pe echipe a oferit momente de 
luptă deosebit de interesante. Fostul 
lider, Știința București a trebuit să 
părăsească primul loc în clasament, 
nu însă fără a opune o dîrză rezis
tență. in runda a cincea, studenții 
au ținut piept puternicului asalt dat 
de Constructorul, pierzînd doar la li
mită: 3%—4%.

Se părea că Știința își menține șan
sele la titlu, dar în runda următoare, 
jucînd cu Spartac (care în ajun cîș- 
tigase surprinzător de categoric în

„ȘTIȚI SPORT?»
ÎNTREBAREA NR. 3 

(15 puncte)

Cea mai bună săritoare din 
lume la proba de înălțime este 
Iolanda Balaș, ale cărei perfor
manțe sînt urmărite cu viu inte- 
res de toată lumea sportivă. Ce 
performanțe a făcut recordmana 
noastră mondială la săritura în 
înălțime la Jocurile Olimpice de 
la Helsinki și Melbourne?

CUPON DE PARTICIPARE 
Nr. 17

Sportul popular
Nr. 3457

fața Progresului: 6—2) ea a trebuit 
să încline din nou steagul: 3—5. In 
același timp. Constructorul acumula o 
nouă victorie, dispunînd cu același 
scor de Cetatea Bucur.

Astfel, înaintea ultimei runde — 
începută aseară — plutonul frunta
șelor suferise o regrupare, patru echipe 
prezentîndu-se cu șanse 
primul loc: Spartac 29. 
și Știința 28%, Petrolul

Ultimele întîlniri s-au 
semnul 
explică 
tac nu 
în fața 
ore de 
puțin probabil că 
carea întreruptelor 
păstreze avantaj în scorul general 
al întîlnirii.

In schimb, Constructorul — care a 
marcat 4 puncte în fața lui C.S.M.S. 
lași — se poate considera virtuală 
campioană, deoarece trebuie să reali
zeze încă 2 puncte din cele 4 partide 
întrerupte, ceea ce îi va asigura pri
mul loc în clasamentul definitiv.

In celelalte două meciuri de aseară, 
scorurile sînt strînse. Știința conduce 
cu 3%—2% în fața Cetății Bucur, iar 
Petrolul cu 3—2 în întîlnirea cu 
Progresul.

Pînă la terminarea partidelor între
rupte — care se reiau azi dimineață, 
de Ia ora 9, în sala Constructorul — 
clasamentul se prezintă astfel: Con
structorul 32%' (4) Știinta 32 (2), 
Spartac 31% (4), ’ Petrolul 31 (3).
Progresul 26 (3), Cetatea Bucur 25% 
(2), Dinamo 22 (4), C.S.M.S Iași 
9% (4).

apropiate la 
Constructorul 
28.
disputat sub 

unei tensiuni sporite, ceea ce 
unele surprize. Astfel, Spar- 
și-a apărat 
lui Dinamo 
joc conduce

cu succes șansele 
și deși după cinci 
cu 2%—1%. este 
astăzi — la ju- 
— va putea să

p. Pistol liber: I.
Roșie) 533 p; 2.

3. N.

Neagu (Met.) 576 
Eugen Harea (Gr.
V. Manciu (C.C.A.) 532 p;
Bratu (Știința) 527 p. Armă liberă 
calibru redus 3x30 focuri senioare po
ziția culcat: 1. ludith Moscu (St.) 
295 p; poziția în genunchi : 1. ludith 
Moscu 284 p; poziția în picioare: E- 
lena Seimeanu (Voința) 260 p. Cla
sament pe 3 poziții: 1. ludith Moscu 
833 p; 2. Sanda Casetti 826 p; 3. 
Ana Goreti 820 p. Junioare poziția 
culcat: 1. Mariana Miiller (Spartac) 
289 p; poziția în genunchi: 1. Cleo
patra Alexandru (Prog. Alexanoria) 
279 p; poziția în picioare: Cleopatra 
Alexandru 256 p. Pe 3 poziții locul I 
a fost ocupat de Cleopatra Alexandru 
cu 823 p. Juniori poziția culcat: Otto 
Wilfried 291 p; poziția în genunchi : 
Gh. Stoian 281 p; poziția în picioare: 
M. L.azăr 261 p. Pe 3 poziții cel mai 
mare punctaj l-a totalizat G. Paltenie 
cu 813 p. La armă sport 3x20 focuri 
primele locuri au fost ocupate de Gh. 
Neamțu la juniori, de Laura Conecini 
la junioare, Rodica Marinescu la se
nioare și Alexandru Dornescu la se
niori.

PAUL GORET1
antrenor

) 7
• ATLEȚII POLONEZI au dominat

concursul internațional de la Ham
burg: 100 m - ■ - -
— Foic 21,1 sec. 400 m 
47.7 sec. 800 
ba feminină
a revenit sportivei Hauman (R.F.G.) 
cu 53,43 ni.

• LA STOCKHOLM, într-un con
curs atletic, Waern a reușit pe 1000 m 
2:18,2 ' ■ - ■ ........
recordul mondial.
10,4 sec. ciocan — Asplund 64,30 m.

• A
internațional de parașutism dotat 
„Cupa Adriatica". In întrecerea

Foic 10,3 sec. 200 m 
Swtowski 

m — Oriwal 1:50,8. Pra
de aruncare a discului

la o zecimă de secundă de
100 m — Norton

LUAT SFIRȘIT concursul 
cu 
fe

minină victoria a revenit reprezentan
tei U.R.S.S. campioana mondială 
Niria Preahina. Concursul masculin 
a fost cîștigat de Vodemicearov (R.P. 
Bulgaria).

• IN CADRUL CAMPIONATELOR 
mondiale de ciclism pe pistă de la 
Amsterdam au avut loc finalele pro
bei de viteză. La amatori a învins 
italianul Gasparclla iar Ia profesio
niști compatriotul său Maspes.

• TURUL CICLIST AL R. D. GER
MANE s-a încheiat cu o victorie ca
tegorică a campionului mondial 
Gustav Adolf Schur, care a cîștigat 
5 din cele 9 etape disputate, termi-

oraș București, care 
completă. (Ionel FJnc

9 (prin telefon). Int

Tănase (B) pierde la puncte în fa 
lui Stan Bogoi (G); cat. semimijloci 
Marin Mirea (B) face meci nul i 
Gheorghe Eremia (G); cat. mijlocii 
Enuț Dănilă (B) și Vasile Bogoi (( 
fac meci nul; oat. mijlocie mari 
Lulu Leov (B) este învins la pune 
de Adolf Cristea (G); cat. semigre; 
Gh. Rodler (B) învinge fără a 
versar: cat. grea : Ion Petrov (B) î 
vinge prin K-O. în rep. II pe Alexand 
Chiriță (G). Scorul final: 10—10. 1 
califică echipa 
avut formația 
coresp.).

• PLOEȘTI
nirea dintre reprezentativele regiunii 
Ploești și Hunedoara s-a terminat ■ 
scorul de 18—2 în favoarea ploeșter 
lor. Iată rezultatele: categoria mușc 
Nicolae Peșoiu (P) învinge prin 
bandon rep. III pe Teodor Femenesi 
(H); cat. cocoș: Gheorghe Răileat 
(P) învinge fără adversar; cat. pan 
Petre Zeinescu (P) b.p. pe Iosif B 
laș (H); cat. semiușoară: Nicol 
Echini (H) este învins la puncte 
Mircea Albu (P); cat. ușoară: Str 
Trifan (P) b.ab. I pe Ion Saftiu (H 
cat. semimijlocie: Constantin CI 
(P) b. ab. II pe Grigore Gavr 
(H); cat. mijlocie ușoară: Toma Cea 
man (H) învinge fără adversar; c 
mijlocie; Mihail Nicolau (P) b. ab. 
pe Nicolae Tudor (H); cat. semigre 
Alexandru Ghiță II (P) b. ab. I 
Gheorghe Orian (H); cat. grea: 
lexandru Ilie (P) învinge fără adv< 
sar. In deschidere a avut loc un m 
amical în cadrul categoriei cocoș ' 
tre Gheorghe Răileanu și Horia Zah 
ambii din
spectaculos, Răileanu 
puncte. (M. Bedrosian-coresp. reg 
nai).

Ploești. După un n* 
a învins

7

nînd competiția cu un avans de pe 
7 minute.

• INTR-UN MECI INTERNAȚI 
NAL de atletism disputat la O: 
Franța a întrecut Norvegia cu 12C- 
In ultima zi a concursului s-au 
registrat cîteva rezultate bune: 3> 
mob. — Larssen 8:57,2: greutate 
Haugen 16,08 ni (record norvegia 
ciocan — Husson 61,34 m; 200 m 
Seye 21,5 sec; 800 m — Noir 1,52 i

• LA TURKU a avut loc unconc 
atletic cu prilejul căruia Rozsavo! 
a stabilit un nou record al R. P. 1 
gare în proba de 1500m, încheind < 
lanța în excelentul timp de 3:39,3. 
locurile 2-3 s-ati clasat englezul Jo 
son și finlandezul Salonen în 3:4

• ECHIPA SELECȚIONATA de 
bal a Greciei a jucat la Essen cu fori 
ția locală Rottweiss, obținînd vict< 
cu scorul de 2-0.

• PRIMA INTILNIRE interzonc 
oadhil competiției internaționale 
tenis „Cupa Davis" a început la I 
ladelphia, opunînd echipele Austri 
șl Italiei. După prima zi, australi 
și-au asigurat un avans de d 
puncte. Rod Laver 1 a învins pe 
cola Pîetrangeli cu 6-2, 6-3, 2-6, 
iar Neal Fraser a dispus de Oria 
Sirola cu 19-17, 1-6. 6-4. 6-3.

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
Țț X Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi


