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tafeta „Să intimpinăm 23 August 1959“, 
in centru! preocupărilor sportivilor 

din regiunea Timișoara

IN FATA VITRINELOR 
CU NOILE PRETURI REDUSE

Numeroasele competiții organizate 
întîmpinarea celei de a XV-a ani- 

rsari a eliberării patriei noastre de 
j jugul fascist, constituie, în mo- 
intul de față, preocuparea princi- 
la a sportivilor din regiunea Ti- 
șoara. O atenție deosebită se acordă 
;gătirilor în vederea bunei desfă- 
•:i.ri a ștafete: „SA INTIMPINĂM 

AUGUST 1959“.
Ștafeta va trece prin toate comu- 
le și localitățile din regiune, iar 

ziua de 16 august va ajunge în 
itrele celor 1G raioane și anume 
ad, Peeica, Făget, Sînnicolaul 
are, Jiinbolia, Timișoara, Lugoj, 
acova, Gătaia, Reșița, Caransebeș, 
avița, Bozovici, Moldova Nouă, 
șova și Lipova. De aci, ștafetele 

de vor ajunge în ziua de 19

august Ia Timișoara. Primirea me
sajelor sportivilor din regiune va 
avea loc intr-un cadru festiv pe 
stadionul „23 August", în timpul des
fășurării finalei competiției de fotbal 
„Cupa Eliberării", organizată pe plan 
regional. In finală s-a calificat pînă 
acum foni*-Ra C.F.R. Arad. Cealaltă 
finalistă va fi echioa învingătoare in 
meciul Știința Timișoara—Olimpia 
Reșița.

La 20 august, ștafeta sportivilor 
din regiunea Timișoara, împreună cu 
cea din regiunea Oradea, va pleca 
de la Timișoara la Orșova, fiind pur
tată de un grup de motocicliști, că
lăreți, cicliști și atleți. La Orșova, 
ștafeta va fi preluată de sportivii 
din regiunea Craiova. i

șe ale țării au cunoscut o afluență mal 
mare ca orieînd. Mii de oameni ai 
muncii s-au grăbit să beneficieze încă 
din primele ore, atît de cumpărarea 
unor produse la prețuri reduse cît șt 
de achiziționarea unor obiecte în mai 
multe rate ca pînă acum. Reducerile 
de prețuri aplicate ca și înlesnirile fă
cute la cumpărarea în rate a unor 
obiecte au produs o nemărginită bucu
rie în rînduriile populației.

Printre articolele la care s-au făcut 
reduceri de prețuri se numără și unele 
materiale sportive. Despre acestea s-âu 
interesat bineînțeles mai întîi sporti
vii. Iată în fotografia noastră un grup 
de tineri atleți, recent reîntorși de la 
Triunghiularul atletic pentru juniori 
din Cehoslovacia, care privesc cu in-

^ompetiții sportive în cinstea zilei de 23 August
Cu începere de luni dimineață, cînd 

au intrat în vigoare noile reduceri de 
prețuri la cele 2600 sortimente, maga
zinele din Capitală și din celelalte ora- 

teres vitrina nou amenajată a I.D.M.S. 
din Lipscani cu noile prețuri

Foto : T. Roibu

o Printre eoippetițiile sportive or- 
nizate în cinstea măreței zile a 
berării se numără și concursul de 
cutare turistică de gradul 1, do

cil „Cupa Eliberării", care va 
ea loc în zilele de 15 și 16 an
si în Munții Cibinului (pe trasee 
ale în jurul complexului turistic 
Itiniș-Sibiu). „Cupa Eliberării" este- 

iriai important concurs de orien- 
e turistică organizat în ultimii 2 
i în țara noastră. Participă 40 de 
lipe : 20 masculine și 20 femi-
îe, reprezentînd toate regiunile ță- 

și orașul București. De remarcat 
regiunile Stalin și Timișoara, ca 
orașul București, vor fi prezente 
cîte 2 echipe. Concursul are 2 

pe de zi și una de noapte.

Pe arena asociației sportive Vo- 
u din Sighișoara s-a desfășurat o 
recere de popice, dotată cu „Cupa 
berării". Au participat 9 echipe 
isculine și 6 feminine, ap-arținînd 
xiiațiilor sportive ale cooperative- 

meșteșugăreștî din regiunea Sta- 
lată rezultatele : echipe rrrascu- 

e: 1. Voința Orașul Stalin, 2. Vo-

in cinstea zilei de 23 August

Ștafeta munților
îchipa de alpinism a asociației sfSor- 
e Energia Sibiu, care și-a propus 
în cinstea zilei de 23 August să 

verseze Carpații meridionali (de la 
ile Herculane la Sinaia — distanță 
) km), a sosit sîmibătă seară la Si- 
, venind de >la Păltiniș. Pînă acum, 
ipa al pini ști lor sibieni a trecut de 
sivul Paring, unde a montat o placă 
cinstea aniversării a 15 ani de la 
ierarea patriei noastre. Placa a fost 
ntată la cabana Paring. De la Pa- 
g, alpiniștii au plecat spre Obîrșia 
.rului. Distanța Paring—Obîrșia 
irului a fost parcursă în timpul re- 
d de 8 ore și jumătate, pe un timp 
t (ceață și grindină). Vineri, a fost 
curs traseul Obîrșia Lotrului — Păl- 
ș, peste vîrful Ciridrel. La Păltiniș 

ținut un miting la care au. luat 
te oamenii muncii aflați la odihnă 
cabanele O.N.T. Carpați și la caba- 
sindicatului M.I.C.
,uni, alpiniștii de la Energia Sibiu 
plecat spre masivul Făgăraș, ur- 

id să parcurgă ruta: Suru, Bîleă 
, Plaiul Foii (Piatra Craiului). Ei 

ajunge la 20 august la cabana 
lina din Bucegi, iar la 22 august 
fi Ia Sinaia, unde vor preda mesa- 

primite de la oamenii nmneii 
iți pe traseu. Echipa de alpinism 
srgia Sibiu, purtătoare a Ștafetei 
nților, este alcătuită din M. Vlădo- 
u (antrenor), II Fabrititis și Gh.

V. MlRCEA-corespondent 

ința Sighișoara, 3. Voința Blaj. Echi
pe feminine: 1. Voința Blaj, 2. Vo
ința Sibiu, 3. Voința Sighișoara. La 
individual întrecerea a fost cîșfîgată 
de Petru Cosma (Voința Or. Stalin) 
— la băieți, și de Elena lîanco 
(Voința Blaj) — Ia fete. (IOAN 
TLIRJAN-corespondent).

o Consiliul raional U.C.F.S. Or
șova organizează competiții de fotbal, 
volei și popice, dotate cu „Cupa 23 
August". întrecerile se desfășoară în 
două etape: pe centre de comune 
(pînă la 22 august) și etapa pe ra
ion (23—24 august). La această com-

€chipele R. P. Romîne și R. p. f. Jugoslavia 
învingătoare în prima zi a campionatelor balcanice be baschet
Azi și mîine sînt programate meciuri de mare importanță pentru clasament

Ieri a avut loc deschiderea festivă 
a întrecerilor campionatelor balcanice 
de baschet care vor fi găzduite de ca
pitala țării noastre pînă duminică sea
ra. In ritmul unui vioi marș sportiv, 
reprezentanții R. P. Albania, R. P. Bul
garia. R.P.F. Iugoslavia și R. P. Ro
mine s-au aliniat pe podiumul amena
jat în incinta velodromului Dinamo. 
Apoi. tov. Eugen Bantca, președintele 

petiție iau parte echiipe din toate 
asociațiile sportive ale raionului. 
(IOAN lACOB-corespondent).

o In organizarea consiliului raio
nal U.C.F.S. Turnu Măgurele se des
fășoară o serie de competiții dotate 
cu „Cupa Eliberării", la fotbal, volei, 
handbal redus, etc. Unele asociații 
sportive ca Voința și Oltul din Tiir- 
nu Măgurele organizează campionate 
de casă la tenis de masă, șah, atle
tism, volei, înot, in numeroase aso
ciații sportive sătești au loc între
ceri amicale la fotbal, volei și atle
tism. (STAN CRISTEA-corespondent).

F. R. Baschet, a rostit cuvîntul de des
chidere a balcaniadei, după care au 
început meciurile.

Sorții au hotarît ca în această primă 
zi de concurs să-și dispute întîietatea 
echipele R. P. Romînă și formația de 
tineret a țării noastre și reprezentati
vele R.P.F. Iugoslavia și R. P. Al
bania. După cum era de așteptat, în 
primul meci seniorii s-au detașat de la 

început, mărindu-și trep- 
tat avantajul!. Echipa de 
tineret a dat o replică 
dîrză și, în generali, a 
dovedit "o bună pregătire 
tehnică și tactică.

In această partidă. în
cheiată cu scorul de 
80—36 ( 42—14) în fa
voarea echipei de seniori, 
punctele au fost înscrise 
de: Novacek 25. Cr. 
Popescu 12. Niculesou 
10. Nedef 8, Nagy 7, Vizi 
6, Nosievici 4. Hoffman 
5, Caragheorghe 2, Di- 
nescu 1 și de: Costescu 
16, Mitteimian 11. Cor
dier 4, Giurgiu 2, Răduț 
2, Predulea 1, pentru e- 
chipa de tineret. Mecii.il 
a fost bine condus de 
arbitrii Uberal (R. Ce
hoslovacă) și Radoico- 
vici (R. P. F. Iugosla
via).

Al doilea meci al reu
niunii a opus reprezen
tativele R.P.F. Iugoslavia 
și R. P. Albania. Vă
dind o categorică su
perioritate fizică, tehni
că și tactică, jucătorii 
iugoslavi au cîștigat fără

Cei mai buni atleți ai țării 
în întrecere pe Stadionul Republicii

Mîine încep campionatele republicane pentru 
seniori și senioare

Stadionul Republicii din Capitală 
este gata să-și primească oaspeții: 
atleții și atletele care vor lua parte 
la întrecerile din cadrul celei de a 
XH-a ediții a campionatelor repu
blicane individuale pentru seniori și 
senioare. Inccpînd de mîine, cei mai 

emoții cu scorul de 88—31 (48—11). 
Punctele au fost înscrise de: B. Rado
vici 21, Djurici 12, Troskot 8, Djerdjia 
8, Dragoiilovici 14, R. Radovici 10. 
Kandus 3, Koleakovici 5, Djelnikar 1, 
Minia 6, pentru învingători și de: Iorgi 
16, Petrit 2, Mohamed 4, Niko 6, Fer
dinand 3, pentru învinși. Au arbitrat 
bine: Tarr (R. P. Ungară) și Ovane
sov (R. P. Bulgaria).

întrecerile campionatelor balcanice 
continuă azi și mîine cînd sînt pro
gramate o serie de interesante întîlniri. 
Azi de pildă vom putea urmări evolu
ția reprezentativei noastre de tineret 
în compania valoroasei echipe a R. P. 
Bulgaria, iar mîine prima echipă a 
R. P. Romîne va susține o partidă de
cisivă alături de formația R.P.F. Iu
goslavia. Iată de altfel programul jocu
rilor care se vor desfășura în incinta 
velodromului Dinamo : AZI, de la ora 
18,30: R. P. Romînă-R. P. Albania și 
R. P. Bulgaria-R. P. Romînă (tineret); 
MIINE, de Ia ora 18,30: R. P. Aiba- 
nia-R. P. Bulgaria și R. P. Romînă- 
R. P. F. Iugoslavia.

ȘTIRILE ZILEI
LA HELSINKI s-a deschis sub auspiciile 

U.N.E.S.C.O. prima conferința internațio
nala asupra contribuției sportului în edu
cația tineretului.

La deschiderea conferinței a fost pre
zent președintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen.

Delegați din 40 de țări, printre care 
numeroși oameni de știință, medici, antre
nori , de sport participă la lucrările confe
rinței.

CU PRILEJUL unui concurs de notație des- 

buni atleți ai țării își vor disputa 
cinstea de a îmbrăca tricoul de cam
pion al R. P. Romîne pe anul 1959 
și în același timp se vor strădui să 
obțină rezultate cît mai bune, care 
să le dea dreptul de a fi selecționați 
în echipa reprezentativă ce va evolua 
în luna septembrie în cadrul Jocu
rilor Balcanice de atletism.

Atleții noștri fruntași s-au pregă
tit cu toată seriozitatea. Pe de altă 
parte numeroși atleți tineri și juni
ori — care și-au cucerit dreptul a 
se număra, printre protagoniștii aces
tor campionate — nu vor precupeți 
nici un efort pentru a tace încă un 
pas pe drumul care duce spre con
sacrarea sportivă. Din lupta aces
tora, sîntem convinși, nu vor lipsi 
rezultatele de valoare și poate că 
noi recorduri vor modifica fata ac
tualei noastre tabele.

întrecerile încep mîine dimineață 
de la ora 9,00 cu calificările pen
tru probele din prima zi și săritura 
cu prăjina. Concursul propriu-zis va 
începe după-amiază de la ora 16,45 
și se va desfășura după următorul 
program: ora 16,45: 400 m g (serii), 
disc femei, înălțime bărbați; ora 17.00: 
100 m femei (serii), ciocan (pe sta
dionul Tineretului); ora 17,15: 100 m 
bărbați (serii), greutate bărbați; ora 
17,35: 800 m femei (contra timp), 
triplu salt; ora 17,50: 400 m g (fi
nală); ora 18,00: 100 m femei (se
mifinale); ora 13,10: 100 m bărbați 
(semifinale); ora 18.20: 10.000 m ;
ora 19,00: 100 m femei (finală); 
ora 19,10: 100 m bărbați (finală); 
ora 19,20 800 m bărbați (contra 
timp); ora 19,35: 4x100 m femei
(serii); ora 19,50: 4x100 m bărbați 
(serii).

După cum am mai anunțat cursa 
de 20 km marș și' cea de 50 km 
marș se vor desfășura duminică (de 
la ora 8,00) și, respectiv, joi (de
la ora 8,00) cu plecarea din fața
aeroportului Băneasa.

fășurat la Leipzig, înotătorul Konrad Enko 
(R.D. Germană) a doborît recordul euro
pean în proba de 200 m bras, realizînd 
timpul de 2:38,6. Recordul european ante
rior deținut de Leonid Koleșnikov (U.R.S.S.) 
era de 2:39,3. Timpul obținut de Enke este 
totodată și cea mai bună performanță mon
dială a anului în această probă.

TURNEUL internațional de baschet de la 
Messina a fost cîștigat de echipa polo
neză Lech Poznan. In ultimele două me
ciuri baschetbaliștii polonezi au învins cu. 
63—60 echipa Polisportive Messina și cu-» 
52—45 pe Etoile de Charleville (Franța).

Pe locul doi s-a clasat Etoile de Char’e-* 
viile, urmată de Polisportive Messina și e-t 
chipa americană Red Knights..

Mecii.il


5.

I' 'Continuăm să publicăm rezultatele 
înregistrate în etapa regională a ce
lei de a IV-a Spartachiade de vară 
a tineretului, care-și va desfășura fi
nalele între 19—24 august în Capi
tală.

TIMIȘOARA. Orașele Timișoara, A- 
Tad, Lugoj și Lipova au găzduit timp 
ide două zile 777 de tineri și tinere, 
icare s-au întrecut în cadrul etapei de 
sregiune a Spartachiadei. Acești spor- 
•tivi, selecționați dintr-un număr de 
■peste 125.000 de participanți la eta
pele anterioare ale competiției, au 
luptat cu multă însuflețire pentru a re
prezenta cu cinste satul sau orașul 
'din care făceau parte și pentru a se 
>«alifica în etapa finală. Iată rezulta
tele tehnice: ATLETISM, junioare: 
80 m plat: Corina Teodorescu (Arad), 
500 m plat: Nicoleta Gîlniceanu (Re
șița), lungime: Udico Benedect (Ti
mișoara), înălțime: Renate Hausner 
(Timișoara), greutate: Angela Mursa 
(Caransebeș), senioare: 100 m plat: 
Maria Zbegan (Reșița), 500 m plat: 
Iris Bacinschi (Arad), lungime: Ma
ria Zbegan (Reșița), înălțime: Maria 
Biigariu (Moldova Nouă), greutate: 
Rodica Baba (Arad), juniori : 100 m 
plat: V. Ardeleana (Timișoara), 
1.000 m plat: H. Ruch (Arad), lun
gime: E. Jerger (Timișoara), înăl
țime: V. Schreiber (Reșița), greutate: 
Ă. Ostrovschi (Timișoara); seniori: 
100 m plat: C. Hadolaș (Timișoara), 
1.000 m . •. ..
lungime : 
Înălțime: 
greutate: 
ȚIE, băieți 
șița), 17—18 ani: K. Rorich (Timi
șoara), fete 14—16 ani: 
Stoff
Doczi 
Salla 
Toth 
biciclete de oraș: Idai Ronai (Lugoj), 
biciclete semi-curse: Sorana Ardelea
na ; băieți, biciclete de oraș : R. Ross 
(Sînnicolaul Mare), biciclete semi- 
curse : P. Ghiel (Sînnicolaul Mare) ; 
HANDBAL, fete: Industria Lînii Ti 
mișoara, băieți: O.S.M. Reșița (for 
•nația de tineret); OINĂ: 1. Lumină-

plat: M. Selejan (Arad), 
N. Buzgaru (Timișoara), 
D. Căldaru (Caransebeș), 

I. Timar (Ciacova) ; NATA- 
14—16 ani: Dan Ilin (Re-

Hedviga 
(Timișoara), 17—18 ani: Udiko 

(Timișoara),seniori: Florian
(Timișoara), senioare: Mariana 

(Timișoara) ; CICLISM : fete,

No-torul Dalboseț (raionul Moldova 
uă); TR1NTA, în ordinea categoriilor: 
Ion Zagora (raionul Reșița), A. Rizert 
(raionul Reșița), C. Kovacs (Gătaiâ), 
I. Szucș (Lugoj), Gh. Nistor (Jimbo- 
lia), M, Mlădescu (Lugoj) ; VOLEI, 
băieți: î. C. Arad; fete: Tema Arad; 
TIR, băieți: L. Szabo (Arad), fete: 
Gabriela Pataki (Arad).

AL. GROSS 
corespondent regional 
★

IAȘI. întrecerile etapei regionale a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
s-au bucurat de un. mare succes, lată 
cîteva amănunte precum și rezultatele: 
tehnice

TIR. 
ligonul 
curenții 
și au 
a înregistra performanțe cît mai va
loroase. Primele locuri au fost ocu
pate de Georgeta Panait (Bîriad), 
Camelia Brișan (Iași) la fete și de 
Dumitru Cuibuș (Hîrlău) și Gh. Pa
nait (Bîriad) la băieți.

TRINTA. In sala Voința și-au dis
putat întîietatea campionii raionali ai 
celei.de a IV-a Spartachiade de vară 
a tineretului la trîntă. întrecerile s-au 
ridicat la un nivel tehnic superior. 
Iată cîștigătorii, în ordinea categorii
lor: P. Ichim (Bîriad), Al. Broștie, 
(Bîriad), Florin Pe’triciuc (Hîrlăti)J 
Traian Ăîacarie (Vaslui), Aurel Mot-j 
folea (Huși).

CICLISM. Plecarea concurenților] 
s-a dat de la bariera Păcurari.’’Re-j 
zultate tehnice : biciclete de oraș, fete :> 
Felicia Cotornici (Bîriad), băieți: Eu-| 
gen Dumitriu (Bîriad); biciclete seini-,, 
curse băieți: Ion Cardaș (Iași).

NATAȚIE. Cele mai disputate, în
treceri au fost cele de natafie/f găz
duite de ștrandul orășenesc., Rezultate 
tehnice : categoria 14—16 ani, băieți: 
Gelu Popingeanu (Iași), categoria 
16—18 ani băieți: Eugen Scutaru 
(Iași), fete: Eleonora Isiache (Iași); 
seniori: Marcel Chelecheș (Iași), se
nioare: Lucia Chiriloi (Iași).

ale întrecerilor.
Trăgătorii s-au întîlnit pe po- 
„Andrei Prot“ din Iași. Con-i 
au dovedit o bună pregătire! 

depus toate eforturile pentru

PETRE CODREA 
corespondent regional

însemnări dintr-o cursă motociclistă de 6 zile 
fl 

care au contribuit la spectacuiozua.ea 
și valoarea ridicată a întrecerilor.

• CA SA ALERGE în viteză pe 
drumuri foarte proaste, în afară, de 
îndemînare, conducătorul motoCrCpte: 
trebuie să aibă și o pregătire ’fizică 
excepțională. Nu e lucru ușor să' par
curgi zilnic peste 200 km, să repari 
fără ajutorul cuiva panele de cauciuc 
sau de motor survenite și să ajungi 
în timpul fixat la punctele de control. 
Pentru aceasta trebuie să fii un foarte 
bun mecanic, cu o mare putere de 
luptă și rezistență. După 6 zile de. con
curs, patru alergători în frunte ci 
Gh. Ion (CCA), Mihai Pop (Dinamc 
1), Barbu Predescu (Metalul) și Io
sif Popa (Dinamo II) se pot riiîndr 
cu cucerirea medaliei de aur, ceea c< 
înseamnă că au sosit întotdeauna lr 
punctele de control la ora fixată 
Gh. Ion a făcut, de pildă, o adevăratî 
demonstrație de felul cum trebuie mon, 
tat un cauciuc într-un timp record 
Se afla în plin centrul Sibiului ș 
pentru ca să nu întîrzie la puneți; 
de control el trebuia să-și repar; 
pana în 4 minute I „Examenul" de în
demînare l-a trecut cu succes : toat; 
reparația a durat 3 min. și 50 sec.

0 UN ROL DEOSEBIT în concirsu 
rile de regularitate și rezistență îl ai 
mașinile și antrenorii. Motocicletei; 
echipelor Metalul MIG, Dinamo I ș 
II, CCA au fost foarte bine pregă 
tite pentru un asemenea traseu d< 
uzură. De la alergătorul Șer- 
ban Murgu (Voința) am așteptat 
mai mult. Deși a 'alergat pe o moto 
cicletă nouă (Jawa 250 cmc) el m 
a corespuns așteptărilor. Motivul 
lipsa de pregătire fizică. In sChiml 
merită elogii pentru „spiritul Io- d; 
luptă D. Culai (Voința), C. Nedelct 
(Dinamo II) care deși au suferit ac 
cidcnte de motor, au lăsat totuși ; 
frumoasă impresie prin curajul ș 
spiritul lor de luptă.

ION OCHSENFEl

• CAMPIONATE^ REPUBLICAN 
de regularitate și rezistență, desfășurat 
timp de 6 zile la Sibiu a scos în evi
dență calitățile excepționale ale tnoto- 
cicliștilor noștri. Cef care i-au văzut 
cățărîndu-se pe piscuri de munte, tre- 
cînd peste rîuri și bălți, peste bolo
vani — drumuri puțin accesibile chiar 
unor turiști încercați — pe 
lung de aproape 1500 . Km 
entuziasmați de curajul și 
rea dovedită de concurenți.

Intr-o zi', stăteam la un 
control. Aci se făcea departajarea (o 
porțiune de 30—40 m. de teren foarte 
accidentat, cu șanțuri adinei de 40—50 
cm și bolovani) prin care motocicliș- 
tii trebuiau să treacă fără să atingă 
pămîntul cu piciorul. Ei bine, felul în 
care au trecut motocicliștii peste ase
menea obstacole naturale a fost de-a 
dreptul uimitor. In cursul celor 6 zile

un traseu 
au rămas 
îndemîna-

punct de

s-au făcut 5 asemenea intrecerj., de 
adevărata acrobație. Iată de altfel' un 
clasament al acestor „artiști" ai mo
tocicletei. Barbu Predescu (Metalul 
MIG) a pus doar de 7 ori piciorul pe 
pămînt, M. Dănescu (CCA) de 12 -ori, 
C. Butnaru (Rapid) de 13 ori. ’Gh. 
loniță (CCA) de 15 ori, H. Sitzler 
(Metalul MIG) de 15 ori. Ștefan ' n- 
covici (Metalul MIG) de 16 or etc.

• PENTRU FELUL în care s-a com
portat Metalul MIG, cîștigătoarea 
campionatului, toți componenții echipei 
(Barbu Predescu, Ștefan lancovici, II. 
Sitzler și Gr. Berenyi — împreună cu 
antrenorul lor V. Mavrodin) merită 
felicitări. Bine antrenați, cu .multă 
putere de luptă și o mare rezistență 
fizică, Metalul MIG s-a dovediți o 
echipă omogenă, de reală valoare. Me
rită evidențieri și cele două echipe, 
dinamoviste, precum

■l

echipa CCA,

re-

Și

:-.-W

Echipa ME
TALUL M.I.G., 
campioană 
publicană 
campionatul 
regularitate 
rezistență. De la 
stingă la dreap
ta : Barbu Pre- 
descu (0 p. penalizare), Ștefan lan- 
covici, II. Sitzler și Gr. Berenyi. 
Tot cu 0 puncte penalizare au termi
nat cursa Gheorghe Ion (C.C.A.), Iosif 
Popa (Dinamo II) și Mihai Pop 
(Dinamo I).

Cum a cîștigat Constructorul campionatul republican 
pe echipe, ediția 1959 —. . . . . . . . de sah
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Luni dimineața, participanții cam
pionatului republican de șah pe 
echipe — cei care aveau de terminat 
partide întrerupte — s-au întîlnit 
pentru ultima oară în fața tablelor 
cu 64 de patrate. Ceilalți concurenți, 
transformați de data aceasta în spec
tatori, așteptau cu nerăbdare ulti
mele rezultate, care aveau să dea 
o formă definitivă clasamentului. De 
data aceasta surprizele au lipsit și 
nici o modificare nu a survenit în 
ordinea din ajun a echipelor.

Constructorul a realizat 2’/2 puncte 
din cele 4 partide întrerupte cu 
C.S.M.S. Iași (de notat că la prima 
masă Pitpinic a reușit să-l învingă 
pe Ciocîltea), încheind cu scorul 
6*/2—1'/2 întîlnirea. Prin aceasta, bucu- 
reștenii termină pe primul loc, cuce
rind titlul de campioni ai țării pe 
anul 1959. De notat că echipa Con- 
«tructorul este singura care n-a su
ferit nici o înfrîngere în concurs.

Pe locul doi, Știința București la 
numai l'/2 punct față de prima. In 
ultimul meci, studenții au întrecut 
cu 5—3 pe Cetatea Bucur. Deținăto
rii locului trei au fost deciși în ul
timul moment. Duță (Petrolul) n-a 
reușit să salveze finalul partidei 
Samarian (Progresul), astfel că 
chipa ploeșteană — învingătoare la 
limită în acest meci: 4‘/2—3*/2 
termină cu */2 punct în urma

(din 56 posibile) 5 meciuri cîștigate
— 2 egale — 0 pierdute; 2. Știința 

33y2 P- (5—0—2) ; 3. Spartac 33 
(4-1-2); 
(5-1-1); 
(2—2—3) ;
(1-0-6);
(2—2—3) ;
(0—0—7).

Aruncînd

Dupâ campionatul republican 
de pentatlon modern

6.

8.

4. Petrolul 32'/2’
5. Progresul 27y2 

Cetatea Bucur 26
7. Dinamo 24*/2

C.S.M.S. Iași 11

cu
e-

lui
Spartac. Aceasta din urmă a făcut 
meci egal cu Dinamo: 4-4.

Iată clasamentul definitiv al cam- 
jpîona tiilui: 1. Constructorul 35 puncte

Rezultatele finale ale
Ceferiadei la box

1 'Sîmbă'tă a avut loc la Brăila, în are- 
ftia de box a asociației „Dunărea44, fi- 
itiala ceferiadei de box pe anul 1959.

Lată noii campioni: I. Davidescu 
/(OFR-ICI), A. Ionescu (CFR—ICI), 
ÎV. Dobre (CFR Iași), Șt Voican (Du- 

înărea Brăila), FI. Nicșa (CFR-Timi- 
ișoara), I. Maidan (Dunărea Brăila), 
I.D. Cristea (Dunărea Brăila), P. Dobre 
((Dunărea Brăila), I. Botezan (CFR 
-Cluj), V. Vlădescu (CFR—ICI), P Za- 
Ihariia (CFR Orașul Stalin), I. Harș 
((CFR Arad),

LAZAR EUGEN-coresp.

Clujul a găzduit în acest an princi
palele competiții ale pent'floriului 
modern: .concursul internațional (la 
care au luat parte reprezentativele a 
șase națiuni) și două săptămîni după 
aceasta campionatul republican.

întrecerile campionatului republican 
s-au desfășurat pe aceleași frumoase 
baze ca și concursul internațional, mo- 
difieîndu-se bineînțeles traseele pro
belor de călărie și cros. Campionatul 
republican, în afară de faptul că tre
buia să desemneze pe 
sportivi ai țării, cărora să li se de-' 
cearnă titlurile de campioni ai R.P. 
Romîne — individual și pe echipe —- 
a constituit un bun prilej de a putea 
constata nivelul actual de pregătire a 
sportivilor noștri în vederea importan
tului concurs internațional de la Leip
zig și mai cu seamă în vederea Jocu
rilor Olimpice din 1960.

Prima probă, călăria, s-a desfășurat 
tn marginea Clujului pe terenul Insti
tutului Agronomic de la Mănăștur. 
Parcursul a măsurat 4.000 m (29 de 
obstacole) și a constituit un dificil 
examen pentru fiecare dintre concu
renți și aceasta, cu atît mai mult cu 
cît terenul a fost desfundat de ploaie. 
Competitorii au avut la dispoziție cai 
bine pregătiți, dar unii dintre ei, ne
încrezători în posibilitățile cailor, au 
greșit din punct de vedere tactic și 
căutînd să-i menajeze cît mai mult, 
au terminat parcursul într-un timp 
slab. Alții, cum au fost tinerii^ repre
zentanți ai regiunii Oradea — începă
tori în acest sport — deși foarte ta- 
lentați, n-au avut totuși pregătirea 
necesară unui asemenea traseu. Spre

■ meritul lor. ei au terminat totuși par 
i cursul.
i In proba de scrimă fiecare concuren 
i a avut de susținut cite 36 de asalturi 
i In general, se poate spune că aceasti 

probă s-a desfășurat la un nivel teh 
i nic foarte ridicat. Echilibrul de valoa 
! re care a existat între majoritate;

concurenților a făcut ca situația cla
■ samentului să nu fie definitivată de 

cit abia la sfîrșitul probei. Dc re
■ marcat că orădenii — care au con 

stituit revelația campionatului — ni 
s-au lăsat intimidați de faima adver 
sărilor lor și le-au opus o rezistent, 
serioasă.

Rezultatele înregistrate în proba di 
pistol viteză au confirmat, încă o dr 
că pentatloniștii noștri sînt defici, 
la această probă. Este cazul ca p< 
viitor să acordăm o atenție special; 
probei de tir. Nu este lipsit de impor 
tanță faptul că majoritatea sportivilo 
noștri obțin la antrenamente rezultat; 
cti mult mai bune decît cele pe car; 
le realizează în mod obișnuit în con 
cursuri. După părerea noastră aceasti 
este o problemă de ordin psihic, pen 
tatloniștii noștri neconcentrîndu-se ît 
mod egal pentru fiecare serie de focuri

Temperatura scăzută a apei din ba 
zinul din parcul universității „Babe: 
Bolyai" a împiedicat în mare măsură 
obținerea unor rezultate și m-i bun; 
tn proba de înot, la nivelul celor în 
registrate cu prilejul concursului in 
ternațional.

Traseul de cros, din pădurea Hoia 
a fost foarte pretențios și a supus p; 
‘■oncurenți la serioase eforturi. Ce 
care nu s-au antrenat pe teren acei 
dentat n-au reușit să facă față aceste 
probe. Tocmai de aceea considerăm ci 
este absolut necesar ca antrenamentel; 
pentru cros să urmărească în mo; 
special dezvoltarea rezistentei în re 
gim de viteză în condițiunile unui te 
ren cît mai variat.

★
Campionatul republican de pentatloi 

modern din acest an a arătat cît si 
poate de clar că trebuie să infensifi 
°ăm munca de popularizare a aceste 
frumoase discipline sportive și să n, 
dublăm eforturile pentru a descoper 
cît mai mulți tineri talentați pe car 
să-i pregătim cu toată grija. In acea 
stă privință va trebui să extindem or 
gănizarea concursurilor de triatlon ș 
cvadriatlon și să organizăm o tabăr; 
de pregătire pentru cei care se remar 
că cu prilejul acestor concursuri. Ti 
neri talentați sînt destui — exemplu 
oferit de orădeni este mai mult deci 
elocvent. Trebuie însă să ne îngrijin 
descreșterea lor sportivă, de îndruma 
rea'‘și de pregătirea lor.

ști».
“ DUMITRU NEDEI.EA

-L «ecretar tehnic al F.R.Q.P.M

nefericire, această uzanță nu poate 
li pusă în practică la campionatul 
nostru, al cărui regulament permite 
jucătorilor să joace la mese diferite 
(în cadrul categoriei respective). In 
treacăt fie spus, această trăsătură 
specială este și o serioasă deficiență 
a campionatului, unii antrenori cre- 
zînd de datoria lor să mute la fie
care meci jucătorii la mese, ceea ce 
adesea se dovedește a fi o „tactică" 
absolut nefolositoare. In aceste con
diții, fără a putea întocmi un cla
sament individual echitabil, trebuie 
totuși să remarcăm performanța maes
trului Gh. Mititelu, care a realizat 
la primele 
5*/2 puncte 
mese s-au 
V. Bondoc 
(Petrolul)
5'/2, T. Stanciu (Constr.) 5. La me
sele fetelor cele mai bune rezultate 
au fost înregistrate de Alexandra 

cu' Nicolau (Constr.) 5% (7), Elisabeta
Polihroniade (Știința) 4*/2 (6), Maria 
Desmireanti (Știința) 3 (3), Doina 

Eleonora

P- 
P- 
P- 
P- 
P- 
P-

★
privire retrospectivă 

abia terminate,
_ o j___

asupri întrecerilor 
putem spune fără rezervă că acesta 
a fost cel mai frumos campionat re
publican de șah pe echipe din cele 
disputate pînă acum.

In special sub două aspecte șl-a 
vădit superioritatea finala ultimului 
campionat față de cele precedente. 
In primul rîncf, prin spiritul de luptă 
ridicat al participanților. Șahiștii au 
început să se acomodeze din ce în 
ce mai bine cu caracterul special pe 
care-1 au întrecerile pe echipe. 
Astfel se explică de ce Știința, c„ 
o echipă lipsită de individualități deo
sebite, a fost, la un pas de a cuceri .. -
titlul, în fața unor formații cu mulți "-ayer (Spartac) 3 (4), 
maeștri ai sportului. Gogîlea (Știința) 4 (5).

O altă calitate distinctivă a recen
tului campionat o constituie randa
mentul mărit al jucătoarelor. Firește,’ 
acesta trebuie pus în directă legă
tură cu creșterea nivelului general 
de joc în șahul nostru feminin. Jucă
toarele s-au ' ' 
altădată în 
cînd ca acea 
le revine din 
unei formații 
fluctuațiilor brusce de formă. Ase
menea' „accidente" la mesele fetelor 
s-au produs în mult mai mică mă
sură acum, dînd prin aceasta o nouă 
justificare caracterului mixt pe care 
îl au aceste întreceri.

Firește, la succesul campionatului 
a contribuit în mare măsură și per
formanța echipei campioane, Con
structorul, care merită din plin feli
citări pentru calitatea jocului prestat 
și pentru spiritul sportiv al echipieri
lor săi. De notat că această echipă 
cucerește pentru prima oară 
republican, deși în 
sese de cîteva ori 
ocupa primul loc.

La campionatele 
obiceiul de a se 
mente la fiecare masă, pe baza 
țațelor individuale ale jucătorilor. Din

mese ale echipei Petrolul 
din 7 partide. La celelalte 
remarcat, printre alții: 
(Spartac) 6*/2, C. Partos 

6, M. Pavlov (Constr.)

RADU VOIA

cei mai bunt

DIN TOATE SPORTURILE
integrat mai bine ca 
structura echipei, fă- 

cotă de 25 la sută ce 
potențialul general al 

să nu fie la discreția

titlul
edițiile trecute fu- 
la un pas

pe echipe 
întocmi și

de a

există 
clasa- 
rezul-

CUPA „MET/ LUI/‘ LA BOX
Marți seara, pe terenul Metalul din 

calea D’udești s.au desfășurat semifina
lele „Cupei Metalul* Din programul 
celor zece partide s-au evidențiat în- ■ 
tîlnirile Gheorghe Rusu—Ion Olteanu și 
Petre Gheorghe—Vasale Ceaușu REZUL. 
TATE TEHNICE : I. Ion (CPB) L p. 
Gh. Leu (CPB) ; D. Dăniîă (Metalul) 
b.k o. I N. Ciută (Tehn. modernă' ; 
M. Moroiu (C.B) b. de;C. I. Popa (Ti
tanii) ; C. Brezeanu (Metalul) b.p I. 
Luca (Metalul) ; N. Zoi a (Metalul) 
b p. V. Matei (Semăna to a rea) ; I. Ol
teanu (Constr.) b aband. Gh. Ru-u 
(Titsinii) ; Șt Ionică (Titanii) b.p. M. 
Singureiu (Titanii) ; N. Dum t u (Constr.) 
b.p M. Nicoară (Șc. sp, UCFS) ; V. 
Ceaușu (Tehn. modernă) b. aband P. 
Gheorghe (Locomotiva Gr. Roșie) ■ C. 
Zisu (Șc. sp. UCFS) b'.p Șt. Puică (Șc. 
sp. UCFS). ' 9

Finalele Cupei Metalul au loc astă 
seară. începînd de la ora 19,33 pe tere
nul „Metalul" din calea Dudești.

V. DUMITRESCU-corespondent
DE LA FEDERAȚIA ROMINA DE ȘAH

Se atrage -atenția tuturor secțiilor de șah 
aiparținind cluburilor șl asociaițiillor 
sportive, care doresc să înscrie jucători 
la concursurile oficnale (inclusiv semi
finalele campionatului republican Indi
vidual) că cererile de înscriere nu vor

fi luate în considerare decît dacă sec
țiile respective sînt afiliate La Fede
rația rom în ă de șah.
CAMPIONATELE REPUBLICANE DE 
JUNIORI LA CANOTAJ ACADEMIC

Sîmbătă și duminică se desfășoară pe 
lacul Snagov întrecerile finale ale cam
pionatului republican de canotaj aca
demic juniori.

Participă concurenți din București, 
Timișoara, Arad, Tg. Mureș, etc.

LOCAȚIUNE DE BILETE
Biletele pentru cuplajul fotbalistic de 

duminică de la „23 August" (C.C.A.— 
Jiul și Frogresul—Petrolul) se pun în 
vînzare de av la casele stadioanelor 
Dinamo. Republicii, „23 August", Giu- 
lești și Progresul, la agenția C.C.A., 
Pronosport (cal. Victoriei) și la casa 
specială din str. i. Vidu. Sînt valabile 
biletele cu seria 30.

La acest cuplaj au acces următoarele 
permise : roșii și albastre î,n pâel© I’a 
tribuna I, sectorul 0 ; verzi (ziariști) la 
tiitiuna I, sectorul 0, la, masa presei 
(în limitele locurilor repartizate fiecărui 
ziar) ; albastre dermatin, verzi derma , 
tin, gri dermatin cu ștampila ^FotbaT*,* 
antrenori și arbitri de fotbal, precum 
și cele maro cu ștampila „Fotbal** 
eliberate de U.C.F S. orațg București 
i •• ■ • ’ • '
— la tribuna J, sectoarele 1 și
membrilor comteiel orășenești de fotbal i 
—. la tribuna I. sectoare!» 1 si 46 L-

celei.de


0 0
S01TA 12 (prin telefon dc la 

respondents nostru). — Azi, în fața 
a 20.000 de spec! teri, prezenți în 
tribunele stadionului Rakovski, s-a 
disputat meciul amical de fotbal din
tre Levski și Rapid București. Intîl- 
nirea a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 0-0.

Mec'til a început cu două acțiuni 
periculoase ale gazdelor, dar Dungii 
a avut intervenții oportune. Pînă în 

.min. 30 a dominat Levski, fără re
zultat însă, deoarece apărarea ime
diată a Rapidului și în special Dun- 
gu au făcut față cu succes. In min. 
20, Georgescu a executat o lovitură 
liberă de la 25 m. Mingea însă, a 
trecut pe lîngă poartă. In plină do
minare a gazdelor. Rapid contraatacă 
în min. 28. Văcarii a tras paralel cu 
poarta, mingea a ajuns pe partea 
dreaptă la Copil și acesta a reluat 
în plasă. Arbitrul C. Dinov a anulat 
gelul pe motiv de ofsaid. Golul însă, 
a fost perfect valabil. Două minute 
mai tîrziu, la o nouă acțiune pericu
loasă a Rapidului, Ozon trage de la 
colini careului, dar Dervenski respin
ge în corner. Jocul devine echilibrat 
în ultimele minute. Rapid joacă mai 
legat. La reluare, t?t Levski atacă 
de la început. Dungii salvează două 
situații critice în min. 50 și 53, apoi 
două șuturi ale gazdelor nimeresc 
b ra. Levski domină pînă în min. 75 
Din acest moment jocul devine echi
librat, însă acțiunile sînt ineficace 
astfel că scorul rămîne alb. Au. ju
cat formațiile :

R XP1D : DUNGU—Stancu, DO- 
DEANU, MACRI—Bodo, Langa—Co
pil, Ozon (din min, 60 Raab), Ene II, 
Ge rgescu, Văcarii (R. Lazăr).

I -1VSKI : Dervenski—Vasilev, Fili- 
pov, Stoianov—Arsov, Salamanov— 
' LEV, Sokolov, 1ORDANOV, lliev,

DSTADINOV (Gaidarov).
TOMA IIRISTOV

co-

. ______I
• NEMULȚUMtREA LUI BARATKI Șl 

SATISFACȚIE • NOUTĂȚI IN JPCUL

ll^§IE MN ARI FOTR AILIISW
• UN FAPT POZITIV: PREOCUPARE PENTRU FOTBAL DE CALITATE 
PROBLEMELE PETROLULUI • NOUA FORMAȚIE A PROGRESULUI A DAT

JIULUI

• ii. 'qs-
In ultimul timp, pe măsură ce s-a apropiat data începeri campio

natului de fotbal al categorici A, echipele și-au intensificat pregă irile. 
Majoritatea și-au verificat stadiul de antrenament și formațiile în meciuri 
pmicale, disputate în compania unor adversari mai puternici și 
aceeași categorie. In aceste întîlniri au fost încercate —!—
mafiile pe care antrenorii intenționează să le folosească 
campionat.

Am asistat la două din aceste 
jocuri, ambele disputate în București 
într-un interval de cinci' zile. Ne-a 
plăcut 
Rapid 
nhmo 
punct 
lițlui ; 
sa se 
de sezon. Mai puțin Rapid, mai mult 
Dinamo și — mai ales Petrolul. 
Intre echipe există diferență de pre
gătire, individuală și de ănșainblu. La 
toate însă, am reținut preocupare 
pentru practicarea unui fotbal de ca
litate. Și aici ordinea eșțe : Rapid, 
Dinamo, Petrolul. Dar aceasta inte- 
resează mai puțin. Important es’e 
faptul că antrenorii și jucătorii vă
desc o preocupare în direcția îmbu
nătățirii calității jocului și este foarte 
bine. In fotbalul nostru se simte ne
voie de o asemenea cotitură. Am 
dori însă să consemnăm această o- 
rientare spre fotbal și în partidele 
de campionat, caracterizate — în mod 
obișnuit — '
prea multă 
tehnice

Are prea dese

interval de cinci zile, 
mai mult meciul Dinamo 
de miercuri decît partida Di- 
— Petrolul de duminică, din ț, 
de vedere al calității spectacc- 
dar toate trei echipe au lăsat 
întrevadă amprentă începutului

de joc în forță, dur. fără 
preocupare pentru latura

★
seară, după partida Di- 

Petrolul, am avut ocazia
Duminică 

na mo — 
să schimbăm cîteva cuvinte cu an
trenorul dinamoviștilor, I. Baratki. Su
biectul, desigur, nu putea fi decît 
•echipa Dinamo, comportarea ei și 
preocupările de viitor. Baratki a în
ceput cu o... nemulțumire :

— Nu-mi p’.ace încă modul cum 
joacă echipa — a început Baratki.

„Cupa Eliberării
Sportivii de pe întreg cuprinsuil țârii se întrec cu mult entuziasm în 

competițiile închinate celei de a XV-a aniversări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist. Corespondenții voluntari ne-au transmis în ultimele zile 
o serie de aspecte de la aceste frumoase întreceri dotate cu „Cupa Eli
berării"

Tg. Ocna Săptămîna trecută stadionul Energia din orașul nostru 
a găzduit întreceri la atletism, baschet, volei și fotbal, 
la care au participat sportivi din raioanele Moinești 
întrecerile atletice cele mai bune rezultate le au obținut 
Ocna), 11,4 la 100 ni. plat și 6,59 la săritura în lungime 

(în afară de concurs a sărit 7,01 m.) și H. Blanc (Tg. Ocna) 1,63 m. 
la săritura în înălțime. La volei reprezentativele raionului Moinești au 
obținut o dublă victorie: la băieți cu 3—2 și la fete cu 3—0. In jocul 
de baschet, în schimib, cei care s au dovedit superiori au fost jucătorii 
din Tg. Ocna, iar în partida de fotbal Petrolul Moinești a întrecut Mi
nerul Tg. Ocna cu 3—1.

ALEX. IONESCU 
ION BUTUCARU

Sala Dinamo din localitate a găzduit o competiție de 
tenis de masă la care au participat 8 echipe reprezentat 
raioanele regiunii. Pe primul loc s-a clasat echipa ora

șului Craiova, formată din Dan Boiangiu, Gabriel Ploscaru și Gina Zidaru. 
Pe locurile următoare s-au clasat echipele orașului Tg. jiu și raioiulm. 
Caracal.

Competiția a permis o frumoasă afirmare jucătorului Cornel Mr ea, 
în vîrstă de numai 15 ani, care se dovedește a fi un junior cu multe 
perspective. De asemenea, tot din echipa raionului Calafat, s-a remarcat 
Cristina Crinteanu, cea mai bună jucătoare a concursului.

AVRAM ION CHIUZA

Craiova

In cadrul competițiilor organizate de Consiliul regional 
U.C.F.S. Constanța, orașul nostru a găzduit o serie de 
întreceri sportive dotate cu „Cupa Eliberării" între 

sportivii raioanelor Fetești și A4edgidia. lată rezultatele tehnice înregistrate: 
fotbal : Medgidia—Fetești 3—1; volei 
volei (masculin) ~

Fetești

in primul 
in prima

chiar de 
find for- 
etapă de

fluctuații 
Joacă 15 minute într-o alură

15 minute. Chiar în 
meciul de astă seară s-a putut ve
dea aceasta. E drept că condițiunile 
în care ne-am făcut antrenamentele 
nu puteam realiză o pregătire uniformă 
și un ritm mai bun : jumătate din lo
tul de jucători era în lotul repre
zentativ și jumătate la noi, Rămîne 
însă, o problemă de rezolvat în 
timpul cel mai scurt.

— In ce privește jocul înaintării, 
se pare că mai ai de lucru...

slăbește în alte

în ritm, 
vie, apoi

turile reprezentative (Neacșu, Pahon- 
țu, Fronea, Tabarcea Dridea, Con- 
stantinescu, Babone. Bădulescu), deci 
antrenamentele la club s-au făcut 
cu un efectiv incomplet. Unii jucă
tori par chiar obosiți, de pe urma 
sezonului încărcat din perioada de 
vară. Toate acestea la un loc creează 
probleme dificile antrenorilor Oană și 
Fătu, acum în preajma începerii cam
pionatului și la o lună înainte de 
primul meci cu Wiener Sportkltib, din 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni".

Pentru ploeșteni, problema principală 
o constituie linia de înaintare :

— Este chestiunea care ne frămîntă 
cel mai mult — ne spunea după me
ciul cu Dinamo, antrenorul Oană. Ne 
trebuie și un portar de valoare, dar 
tot o mai scoatem noi la cap și cu 
ce avem. La înaintare însă, lucrurile 
nu sînt chiar atît de limpezi. Zaharia 
este încă nerestabilit, iar ca rezervă 
îl avem pe Dridea II.— Este adevărat. Faptul.că .există o

Antrenamentul s-a terminat. Jucătorii Progresului însă, nu au părăsit 
terenul. înaintașii au mai zăbovit cîteva minute. Adunați în jurul antrenorului 
C. Drăgușin (al treilea din stingă), ei discută probleme tactice.

Foto B. Ciobanu
problemă a postului de extrem stînga 
(unde nici Kbszegy și nici Semenescu 
nu corespund în momentul de față) 
și că am trei interi dreapta și un 
singur inter stînga îmi îngreunează 
cizelarea înaintării, pe care vreau s-o 
orientez spre un joc cu trei vîrfuri 
Je atac permanente, în raport cu 
iaza de joc. Adică, în funcție de si
tuația de la un moment dat, aceste 
vîrfuri să fie extremele și Ene, un 
inter, o extremă și Ene etc. Dar, ex
tremele actuale (Kbszegy și Seme
nescu) fac încă greșeala de a con
duce în mod exagerat mingea, intră 
des și inoportun în centru, nu cen- 

la timp, acțiunile lor sînt a- 
șablon. Aceasta împiedică e- 

să desfășoare un joc pe ex- 
cu dese schimbări de direcție,

CE-1 NOU 
IN FOTBAL.im
AZI ÎNCEPE barajul la 

PLOEȘTI Și CLUJ .,.i

Barajul pentru desemnarea celor 
două echipe care vor promova în ca
tegoria B începe astăzi la Rloești 
și Cluj. Sînt programate două in.11- 
niri:

Ploești: Dinamo Miliție București 
— Metalul Tîrgoviște

Cluj: Aurul Brad — Textila Sf. 
Gheorghe

Barajul va continua duminică și 
va lua sfîrșit la 20 august.

Echipele clasate pe locurile 2 în 
cele două serii ale acestui baraj se 
vor întîlni apoi, la 23 sau 24 august, 
pentru a desemna echipa care va 
juca la B în locul Științei Ciut.

LA 30 AUGUST VA ÎNCEPE 
CATEGORIA B

Din cauza barajului de la Ploești și 
Cluj, campionatul categoriei B va 
începe la 30' august Programul va 
fi alcătuit abia după terminarea ba
rajului.

DUMINICA — CUPLAJ LA 
„23 AUGUST"

In prima etapă a campionatului ca
tegoriei A, în Capitală sînt progra
mate două jocuri. Ele se vor disputa 
în cuplaj pe stadionul „23 August", 
după următorul program :

Ora 15,15: C.C.A. — Jiul Petroșani
Ora 17: Progresul — Petrolul Plo

ești
Toate jocurile din țară vor începe 

la ora 17.

ÎNCEP PREGĂTIRILE PENTRU JOCU
RILE CU R. P. POLONA

O dată cu campionatul categoriei 
A vor începe și lucrările de selecție 
în vederea partidelor cu R. P. Po
lonă de la 30 august (A la Varșovia, 
tineret la Szczec.'n, B și juniori la 
București). Vor fi urmărite jocurile 
de duminică, iar luni se va ține la 
federație o ședință cu toți antrenorii 
echipelor de categoria A.

Intr-adevăr, 
rezerve sub nivelul titularilor. Dar 
momentul de față se pune și pro
blema îmbunătățirii pregătirii echipei 
și în special a atacului. Petrolul are 
de apărat un titlu republican, dar mai 
ales de reprezentat cu cinste fotba
lul nostru într-una din cele mai im
portante competiții internaționale: 
„Cupa Campionilor Europeni".

★
Echipa Progresul a revenit în Ca

pitală luni dimineață. Duminică, după 
cum se știe, Progresul a jucat la 
Petroșani cu Jiul și a prezentat o 
echipă din care au lipsit o serie de 
titulari: Caricaș, Cojocaru, Oaidă, Di- 
nulescu, în locul cărora au jucat ele
mente noi. De aceea, meciul de la 
Petroșani a fost așteptat cu cu
riozitate.

— Sînt mulțumit de cum a mers 
echipa — ne-a spus antrenorul 
Drăgușin. Desiour ca mai avem 
făcut corectări jocului. Trebuie să 
crăm la îmbunătățirea pregătirii 
zice și a eficacității la poartă, 
tîlnirea cu Jiul a prilejuit un 
plăcut și corect, mult aplaudat 
spectatori. Jiul se prezintă schimbat 
în bine. Vădește preocupare pentru 
fotbal de calitate și vigoare. Acțiunile 
sale au fost mai iuți și mai eficace. 
Jiul se prezintă mai bine decît în 
campionatul trecut din acest punct 
de vedere. ( p g ).

efectiv insuficient și 
in

PREGĂTIRILE ARBITRILOR 
BUCUREȘTENI

Colegiul arbitrilor București ține 
astăzi, la ora 20, în grădina Minis
terului Industriei Grele (din Cal. Vic
toriei) o importantă ședință în le
gătură cu viitoarea activitate ofi
cială. După ce colegiul va face un 
raport asupra activității pe primul 
semestru, se vor da îndrumări privind 
campionatul pe anul 1959 — 1960.

JOCURI AMICALE

• Voința Odorhei — C. S. Tg. 
Mureș 1—0 (0—0) ; Gloria Bistrița 
— Unirea Iași 4—2 (1—0) ; C.C.A. 
tineret — Independența Sibiu 3—0 
(2—0) ; C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Arad 4—4 (1—1, 2—2, 3—3). Semi
finala Cupei „23 August". Avînd jucători 
mai tineri, C.F.R. Arad s-a calificat 
pentru finală, în care va întîlni echipa 
învingătoare din cealaltă semifinală. 
Știința Timișoara — Olimpia Reșița, 
programată pentru astăzi.

trează 
proape 
chipa 
treme.
cu pase lungi în diagonală. Cu timpul 
însă, se va rezolva și aceasta pen
tru că există preocupare 
tea jucătorilor, după cum 
lizăm și altceva, poate 
tant: joc de calitate, 
fără faulturi. Că se poate, s-a văzut 
din cele două jocuri amicale dispu
tate pînă acum. Ne vom strădui să 
reușim un joc disciplinat, un fotbal 
de calitate. Bineînțeles, aceasta nu 
va însemna ignorarea calităților fizice 
atît de necesare în fotbal.

★
drept, a făcut duminică 
de cîmp acceptabil, de 
la egal la egal cu Di- 

de înaintare însă, a

și din par- 
sper să rea- 
mai impor- 
fotbal bun.

C. 
de 
lu- 
fi- 
In- 
ioc 
de

CENTRU DE COPII LA RAPID
Clubul sportiv Rapid a organizat un 

centru de fotbal pentru copii nâscuți în 
anii 1944-45-46 și 47. Selecționarea copii
lor va avea loc pe stadionul Giulești în 
zilele de 15 și 29 august, ora 16.

Petrolul, e 
seară un joc 
multe ori de 
na mo. Linia
nemulțumit. Și nu atît pentru că nu 
a înscris nici un gol. In fond, du
minică putea să și marcheze un gol 
sau chiar două. Dar aceasta nu ar 
fi însemnat că a jucat mai bine înain
tarea. Ceea ce a nemulțumit a fost 
jocul de ansamblu, modul cum și-a 
dezvoltat acțiunile, lipsa de legătură, 
nehotărîrea și trasul la poartă lipsit 
de precizie. De asemenea, unii din
tre înaintași (ca și Marinescu și Ta
barcea din apărare) nu par a fi în 

, formă: Dridea, Constantinescu, Ma
rin Marcel. Este adevărat că și Pe- 

la puncte la 1^ Pătran (PI); semigrea J îrolul a avut cîteva elemente în lo- 
abandon tn repriza a Il-a la E. Spirea l _____________________ __ ________

(feminin): Medgidia—Fetești 2—1; 
Fetești—Medgidia 3—0; oină: Medgidia—Fetești 10—2.

ȘTEFAN CONSTANTIN

In cadrul întrecerilor de box dotate ca „Cupa Eliberă
rii", in parcul sportiv Voința din localitate a avut loc 
Miluirea dintre reprezentativele regiunilor Ploești și 

RAM.. terminată cu victoria ploeștenilor cu scorul de 12—6. Iată rezultatele 
înregistrate: muscă — N. Pașoitt (PI.) bate la puncte pe P. Ghiurca 
(RAM); cocos — 11. Zahia bate la puncte pe 1. Ilku (RAM); pană — 
1 Crîmpită (PI.) pierde la purtete la A. Demeter (RAM); semi-ușoară — 
M. Alba (PI.), bate la puncte pe E. Silvester (RAM); ușoară — C. Kom- 
csag (RAM) bate la puncte pe Enache Pavel (PI.) mijlocie mică — 
Al. Ghiță învinge prin K.O. tehnic in repriza 1 pe A. Gal (RAM): mij
locie I. Asztaloș
— V. Vlădescu 
(RAM).

Tg. Mureș

(RAM) cîștigă 
(PI) cîștigă prin

Concurs republican
Recent s-au desfășurat la clubul na

utic A.V.S.A.P. de pe lacul Băneasa, 
probele concursului republican de po- 
liatlon nautic (înot aplicativ, tir, arun
care de bandulă, semnalizare cu bra
țele, tragere la parîmă, curse de 
bărci).

In clasamentul general, primele trei 
locuri au fost ocupate de echipele regi
unilor Constanța, Galați și oraș Bucu
rești. In competițiile individuale s-au

de poliatlon nautic
remarcat concurenții A. Măndoiti, St 
Lulay, Gh. Simionescu, la înot; D. Mal- 
tezeanu, A. Seifedin . și A. Penzeș la 
tir; M. Peicea și R. Zwich la semnali
zarea cu brațele.

Concursul s-a încheiat cu o demons
trație desfășurată duminică 9 august 
pe lacul Herăstrău. Au demonstrat cei 
mai buni concurenți și cele mai bune 
echipe de poliatlon nautic.

ION PAUȘ Categoria a V-a 193 variante a 564 lei 
Categoria Vl-a 783 variante a 139 lei 
Categoria a Vil-a 3831 variante a 28 lei 
Fond de premii. 457.253 lei
Și în această săptămină participarea 

la Pronoexpres pe sistem redus a dat 
toade care nu pot decît să tiucure pe 
adepții acestui mod de participare. 
Astfel două din cele trei premii de ca
tegoria a Ilf-a au fost obținute re 
sistem redus. Avram Grumberg din 
Miercurea Ciuc a jucat pe sistem redus 
și a realizat un premiu III 9 premii V 
șl 25 premii VII. Pulu Nic-laescu tfsn 
Balș, regiuhea Craiova, a jucit șl e 1» 
numere pe sistem redus și a obținut u î 
premiu III, 2 premii V șl 3 premii VII. 
Totalul premiilor obținute pe variantele 
jucate pe sistem redus depășește 1.000.

Rubrică redactată de I- S. Loto 
Pronosport.

©onosportîn urmă Consiliul orășenesc U.C.F.S. azile ...
o competiție de lupte clasice și libere dotată 
Eliberării". La întreceri au participat echipele 

Corvinul Hunedoara, Minerul Petrila și Școala sportivă U.C.F.S. Petroșani. 
Iată primii clasați la lupte clasice: cat. 50 kg. L. Mateas (Corvinul): 
cat. 53 kg. Gh. Sîrbu (S.S. UCFS Petroșani); cat. 56 kg. G. Dragomir 
(Corvinul): cat. 59 kg. P. Trifa (Corvinul); cat. 63 kg. T. Pașalega (Cor
vinul); cat. 67 kg. Gh. Ionică (Șc. Sp. UCFS Petroșani) ; cat, 71 kg. 
R. Caranovschi (Corvinul): cat. 75 kg. Fr. Keszeg (Corvinul); cat: 80 kg. 
G11. Voicu (Corvinul); cat. grea I. Zamă (Corvinul). Lupte libere: Cat, 
50 kg. 1. Bocăneț (Corvinul); cat. 53 kg. E. Ienăscut (Corvinul); cat. 56 
kg. I. Ardelean (Corvinul): cat. 59 kg. Gh. Ciurea (Corvinul); cat. 63 
kg. A. Gromeș (Corvinul); cat. 67 kg. G. Stancu (Corvinul); cat. 71 kg. 
G. Grejda.n (Minerul); cat. 75 kg. S. Gligan (Corvinul): cat. 80 kg. Al. 
Biro (Sc. Sp. UCFS Petroșani); cat. grea Gh. Bălici (Corvinul).

VOICU ALBU.

Hunedoara Cu cîtăva 
organizat 
cu „Cupa

a.c.

Iată care sînt pronosticurile pe caro 
programul nostru pronosport le indică 
pentru concursul Pronosport nr. S3 din

X,

I. Progresul—Petrolul 2, X
II. Din' mo Bacău—Rapid 1, 2

HI UT.A.—Farul X
IV. C C.A —Jiul 1

V. Minerul Lupeni—Steagul ROȘU 1
VI. Știința Cluj—Dinamo Buc. X o

VII. Nice—Lens 1,‘ X
2
2
1
1
1

PHONO-

VIII. Monaco—Racing Club Paris 
IX. Strasbourg—Nimes 
X. Angers--Valenciennes

XI Le Havre—St Etienne 
Xlll Limoges—Toulouse

PREMIILE CONCURSULUI
SPORT NR. 32

In urma trierii șl omologării varian
telor depuse la Concursul Pronosport 
nr. 32 etapa din 9 august au fost sta
bilite următoarele premii :

Premiul I : o variantă cu 12 rezultate 
exacte căreia îi revine 49.344 lei.

Premiul II : 44 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecăreia 1.345 Iei ;

Premiul III ■ 500 de variante cu 10
rezultate exacte revenind fiecăreia cite 
111 lc-i.

Fond de premii : 197.377 lei.
După cum se vede concursul nr. 32 a 

adus participanților premii nwlte șl va
loroase. Premiul I a revenit lui Pavel 
Cependiuc 
Constanța.
PREMIILE

PREȘ

șl va-
_____ _ _ ______ ____ pavei
din Techirghiol, regiunea

Categoria
Categoria

CONCURSULUI PRONOEX- 
nr. 31 DIN 9 AUGUST

a IIT-a 3 varlamte a 21.777 lei. 
a IV a 43 variante a 1.510 IM.



A început „Cupa
Ieri la poligonul Tunari au început 

întrecerile de tir din cadrul „Cupei 
Eliberări^*, competiție la care parti
cipă ceifmai buni trăgători din țară, 
inclusiv cei din lotul R.P.R. Ținind 
seamă Se faptul că acest concurs 
are și menirea să verifice stadiul ac
tual de pregătire a trăgătorilor în 
vederea apropiatelor campionate eu
ropene, fiecare sportiv s-a străduit 
să arate că s-a pregătit temeinic. 
Astfel, trăgătorii de pistol viteza, cei 
care au deschis ieri concursul, au 
realizat în general rezultate valoroa
se și așteptăm ca în manșa a doua, 
de azi, echipa reprezentativă să co
recteze chiar vechiul record al R.P.R. 
In prima manșă, trei dintre trăgăto
rii de la viteză au realizat cifre de 
peste 290 puncte, ceea ce constituie 
un argument în favoarea afirmațiilor 
noastre.

Eliberării “ la tir
La talere aruncate din șanț, I. 

DumitresCtr a reușit — de aseme
nea — la o probă de control asistată, 
99 talere din 100 posibile, cifră care 
dovedește că și în această probă 
sportivii noștri și-au îmbunătățit teh
nica. Trebuie să menționăm că re
zultatul de ieri al lui 1. Dumitrescu 
a fost obținut cu cartușe de vînătoa- 
re fabricate în țara noastră, cartușe 
despre a căror calitate nu avem de- 
cit cuvinte de laudă.

lată rezultatele la pistol viteză, 
manșa 1 :

1. M. Dumitrii! 293 p; 2. P. Mo- 
cuță 293 p; 3. Ștefan Petrescu 291 
p; 4. M. Dochiliță 290 p; 5. G. Ma
ghiar 288 p; 6. V. Atanasiu 287 p; 
7. I. Tripșa 282 p; 8. A. Neagu 272 p.

Concursul continuă azi și mîine.

Spartachiada
Pe stadioanele Moscovei, în mij

locul unui uriaș interes', continuă în
trecerile finalei celei de a 11-a Spar- 
tachiade a popoarelor din U.R.S.S. 
In toate disciplinele lupta este deo
sebit de dîrză. Fiecare participant își 
încordează la maximum eforturile pen
tru a obține un loc cit mai bun în 
competiția supremă a sportului so
vietic. lată în rîndurile de mai jos 
o scurtă trecere în revistă a dispu
telor :

ATLETISM. Otto Grigalka a deve
nit campion la aruncarea discului cu 
o performanță de 54,75 m. El a fost 
urmat de Baltușnikas, care a realizat 
53,89 m. Foarte strînsă a fost „sosi
rea" la lungime fete : Valentna Sa- 
prunova — 6,21 m; Tatiana Frolova 
6,20 m.

CANOTAJ. Pe lacul Hiinki s-au 
disputat probele de fond la caiac și

popoarelor din U. R. S. S.

La Tg. Mureș s

300 de concurenți în finalele 
campionatelor republicane de juniori la natație

din 
trei 
edi- 

de

Incepînd de mîine, noul bazin 
Tg. Mureș va găzdui timp de 
zile întrecerile celei de a XlI-a 
ții a campionatelor republicane 
juniori. La actuala ediție și-au anun
țat participarea un număr record de 
înotători (aproximativ 300). Cu fie
care an care trece, baza de mase 
a natației noastre se lărgește consi
derabil, ca urmare a interesului deo
sebit manifestat de federația noastră

SANDA IORDAN (Dinamo Buc.)

s-au evidențiat în ac- 
sezon. Vor fi prezente la 

probe Sanda lor- 
Măriuca Ru

de natație față de creșterea număru
lui de practicanți ai acestei 
pline sportive. Înseși datele statis
tice de care dispunem arată saltul 
cantitativ înregistrat în ultimii ani. 
Astfel, Ia edițiile din: 1956 (Lugoj), 
1957 (Lugoj), 1958 (Cluj) a par
ticipat un număr de 205 și respectiv 
207, 260 de tineri înotători. Mureșe
nii, cunosciiți ca pasionați ai nata
ției, vor putea urmări Ia startul pro
belor o serie de tineri înotători și îno
tătoare care 
trialul 
startul diferitelor 
dan, Ingrid Wachter, 
taru, Ingrid Rothe, Helga Boicehovs- 
chi, ludith Orosz, Maria Both etc. 
In probele rezervate băieților vor 
concura, printre alții, Tiberiu Rînea, 
Emil Voicu, Francisc Fulop, C. Cate
na, I. Kovacs, N. Burduja, V. 
dianu.

Iată acum 
cele patru
FETE

campionii ediției 
categorii :

JUNIOARE cat.

disci-

TIBERIU RINE A (Spartac Buc.)
I

AUTORITĂȚILE ITALIENE
IAU MĂSURI DISCRIMINATORII

ÎMPOTRIVA SPORTIVILOR
CHINEZ) Șl COREENI

(Agerpres). — Auto- 
au refuzat să acorde 

în Italia echipelor

TORINO 12 
r’tățile italiene 
viza de intrare 
sportive studențești ale R.P. Chineze 
și R.P.D. Coreene, care urmau să 
participe la „Universiada" de la To
rino, competiție sportivă studențească 
ce va avea loc între 26 august și 6 
septembrie. Uniunea Internațională a 
Studenților a înaintat un protest îm
potriva acestei hotărîri samavolnice. 
In protest se subliniază că atitudinea 
autorităților italiene este contrară cu 
dispozițiile stabilite de organizatorii 
„Universiadei" care au precizat ca Ia 
această competiție vor putea partici
pa fără nici o discriminare studenți 
din toate țările lumii.

JUNIOARE cat. II

100 m.l. I. Rothe (Șt. B) 1:09,8 V. lurciuc (Din) 1:13,8
400 rn.l. M. Wittgenstein (Șt. B) 5:48,8 1. Wăchter (Șt. B) 5:48,3
100 m.sp. M. Wittgenstein (Șt. B) 1:21,8 E. Banfi (CER CI.) 1:17,4
100 m.fl. N. Stefănescu (Cet. B) 1:21,3 M. Rotaru (Rap. B) 1:29,3
100 m.br. L. Nedelea (Sp. B) 1:32,4 1. Orosz (Șt. CI) 1:33,6
200 m.br. 11. Gaiser (St. B) 3:17,0 I. Orosz (Șt. CI) 3:19,6
4x100 m.l. Știința Buc. 5:10,4 Sti ința Buc. 5:22,1
4x100 in.ni Știința Buc. 5:49,2 c.t•'.R. Cluj 6:02,0

BĂIEȚI JUNIORI cat. I JUNIORI cat. II

100 m.l. E. Voicu (Cet. B) 1:00,b Fr. Fiilop (V.Tg. M) 1:04,7
400 m.l. E. Voicu (Cet. B) 4:54,5 c. Rigo (lletor) 5:28,6
800 m.l. E. Voicu (Cet. B) 10:35,1 — -- --------
100 m.sp. M. Vasiliu (St. B) 1:10,0 Fr. Fulop (V.Tg. M) 1:20,4
100 m.fl. V. Budai (V.Tg. M) 1:13,0 C. Katona (V. CI.) 1:20,3
200 m.fl. V. Budai (V. Tg. M) 2:58,1
100 m.br. P. Cheța (Rap. B) 1:20,2 1. Kovacs (CFR Ci) 1:23,3
200 m.br. St. Alexandru (Cet. B) 2:55,3 1. Kovacs (CFR 61) 3:00.1
4x200 m.l. Cetatea Bucur 10:02,5 4x100 m.l. (Rao. CD 4:52,4
4x100 m.m. Cetatea Bucur 5:00,2 C.C.A. 5:36,8

Concursul republican
de călărie 

avut loc zilele trecute la
Concursul republican 

a 
pe terenul din dealul Copou- 

s-a bucurat de un frumos suc.- 
Iată cîștigătorii probelor: DRE- 

-------- ----- ------- N. Mi- 
732 p;

N. Mi- 
CATEG.

CATEG. MIJLOCIE

care
Iași, 
lui, 
ccs.
SAJ
halcea (C.C.A.) pe Bolero
CATEG. SEMI-MIJLOCIE :
halcea pe Corvin 806 p;
GREA: N. Mihalcea pe Corvin 965 p.;

4=

-«■
4-
4

Concursul cu premii 
al ziarului nostru „ȘTIȚI SPORT?" î

întrebarea nr. 1
(5 puncte)

sportive romîne au cucerit 
de aur, de campioane baJ- 
la cea de a XVII-a ediție 

a J. B. de atletism din 1958 
la Sofia ?

Întrebarea nr. 2 
(10 puncte) 
an s-a desfășurat 
„Cursei Șcînteii", 
cine a cîștigat-o

Care 
medalii 
canice,

de

In 
ediție 
rută 
dual

La 
șurat 
curs

ce
a

Și . „
și pe echipe ?

întrebarea nr. 3
(15 puncte)

Erfurt. în R.D.G., s-a
anul trecut un mare con- 

internațional motociclist de

prima 
pe ce 
indivi-

desfă-

regularitate și rezistență. Cu acest 
prilej sportivii . noștri au repurtat 
un frumos 
Romîne s-a 
clasa men tul 
de puncte 
slovace, iar .  v_.
mîni, terminînd parcursul fără 
nalizări, au primit medaliile 
aur. Care sînt sportivii care 
primit aceste distincții ?

succes. Echipa R. P. 
clasat pe locul II în 
genera], la egalitate 

cu echipa R. Ceho- 
cei 6 motocioliști ro- 

pe- 
de
au

CUPON DE PARTICIPARE
Nr. 19

Sportul popular
Nr. 3459

OBSTACOLE — SEMI-UȘOARA: A. 
Kadar (C.C.A.) pe Bambino, 0 punc
te penalizare timp 17,4 sec.; SEMI- 
MIJLOCIE: Gh. Langa (C.C.A.) pe 
Lux 0 p. 1:09,6; UȘOARA: D. Ve- 
licu (C.C.A.) pe Jolka 0 p. 1:10,3; 
MIJLOCIE: Vasile Pinciu (Știința 
Buc.) pe Sucitu 4 p. 1:12,4; NENU
MEROTATA: V. Bărbuceanu (C.C.A.) 
pe Bambus timp 1:13,1; FORȚA: 
V. Pinciu pe Prundis cu 0 p.; OBS
TACOLE CATEG. UȘOARA PENTRU 
FETE: Aurelia Băncilă (Știința Buc.) 
pe Matador cu 0 p. timp 1:03,5; 
OBSTACOLE CATEG. UȘOARA 
PENTRU JUNIORI : Dorin ' Alciea
(Știința Buc.) pe Matador 0 p. 58,9 
sec.; OBSTACOLE — PITICI : /..
t'illap (C.T. Tg. Mures) pe Bucovina 
47,7 sec.; OBSTACOLE CATEG. SEMI- 
UȘOARA: Elena Leov-Ionescu (Re
colta Buc.) pe Mărgea 0 p. 19,4 sec. 
ȘTAFETA: Recolta București (Elena 
Leov, Boiangiu și Adam) 3:58,5.

GH. VASILIU-corespondent
★

Vineri, sîmbătă și duminică se va 
desfășura pe baza hipică din Calea 
Plevnei din Capitală un nou concurs 
de călărie, organizat de federația de 
specialitate în cinstea zilei de 23 Au
gust și dotat cu „Cupa Eliberării". 
La acest concurs vor lua parte cei 
mai buni călăreți, în frunte cu cei 
din lotul republican care se pregă
tește în vederea concursului interna
țional de la București din luna sep
tembrie.

canoe. Iată învingătorii: K—1 11a-
sanov (Tadjikistan), K—2 GolovaCev; 
și laținenko (Ucraina), K—4 echipa 
R.S.F.S.R.; C—1 Buharin (Moscovă); 
C—2 Gheister și Makarenko
(R.S.F.S.R.).

CĂLĂRIE. Proba de cros pe 6000 
m a fost cîștigată de Ponomarenko în 
8:08,0. P. Lilov s-a clas"t pe primul 
loc cu 0 puncte penalizare în proba 
de forță, urmat de V. Zemskov, E. 
Șabailo si A. Favorski.

PENTATLON MODERN. In proba 
de călărie Novikov, Ciuvilin, Teren
tiev, Tatarinov, Maslai și Goros- 
ceanski au obținut 1000 r.uncte.

NATAȚIE. 100 m fluture — V.; 
Kuzmin 1:03,4 (record U.R.S.S.). 100. 
ni liber — V: Lujkovski 56,8 sec; V. 
Sorokin 57,0 sec.

SCRIMĂ. Iii proba masculină de 
floretă a învins V. Jdanovici. Pe 
locurile următoare s-au clasat I. Si- 
sikin și M. Midler.

ȘAH. Au luat sfirșit jocurile în 
grupele preliminare. Pentru turneul 
final s-au calificat echipele Moscova, 
Ucraina. R.S.F.S.R., Gruzia, Lenin
grad și R.S.S. Letonă. O surpriză a 
constituit-o eliminarea echipei R.S.S. 
Estone, care are la prima masă pe 
Paul Keres.

TIR. Mihail Itkis a obținut meda
lia de campion în proba de armă li
beră calibru redus 3x40 cu 1141 p. 
Un rezultat excelent a obținut V. Șo- 
kolov la proba de cerb alergător 50 
focuri simple. El a realizat 230 din 
250 posibile.

TENIS, întrecerile pe echipe se a- 
propie de sfirșit. In finală s-au cali
ficat formațiile Moscovei și Ucrainei. 
Reprezentativa Moscovei a învins cu 
9-4 Gruzia, iar Ucraina cu 9-3 R.S.S. 
Estonă în semifinale. Dintre rezul
tate, surprinzătoare au fost înfrînge- 
rile suferite de Ana Dmitrieva la 
Reazanova și de Leius la Mozer.

GIMNASTICA. In concursul mas
culin lupta este extrem de strînsă. 
După efectuarea programului de exer
ciții obligatorii, conduce Boris Șah- 
lin cu 56,03 p. El este urmat la di
ferențe- minime, de sutimi de punct, 
de 1. Titov, V. Lipatov, P. Stolbov, 
A. Azarian, V. Portnoi.

.VOLEI. Pentru turneele finale s-au 
calificat : la femei — R.S.S. Letonă, 
R.S.S.. Estonă, Azerbaidjan, Lenin
grad, R.S.F.S.R. și Moscoya. ta băr
bați — Azerbaidjan, Ucraina, Lenin
grad, R.S.S. Letonă, Moscova și 
R.S.S. Estonă.

„Criteriul juniorilor la ciclism

Marți după amiază a început „Cri
teriul juniorilor", competiție care va 
desemna campionul de mare fond pe 
acest an. La startul întrecerii, care 
se desfășoară de-a lungul a 5 etape, 
s-au prezentat 80 juniori, cifră record 
în activitatea noastră de tineret. Re
prezentanții Școlilor sportive U.C.F.S., 
școlilor sportive de elevi, cluburilor și 
asociațiilor sportive din mai multe 
orașe ale țării au dovedit'încă din pri
mele etape 6 felină pregătire.

Etapa I s-a desfășurat pe șoseaua 
București — Alexandria între, bornele 
kilometrice 7—42, partrcipanții acope
rind în total 70 km. La sprintul final 
s-au prezentat 45 (!) concurenți ast
fel că lupta pentru primele trei locurî 
(cărora li se oferă bonificație) a fost 
foarte disputată. Arbitrii au consem
nat victoria juniorului C. Burtea (Vo
ința Ploești) — timp 1 h. 52:14 — 
urmat de Ilie Dincă (PTT), C. Iordan 
(Dinamo), II. Chelaidite (Victoria) ș.a.

Miercuri, alergătorii au parcurs tra
seul celei de a doua etape. Pe șoseaua 
București — Tîrgoviște ei s-au între
cut de-a lungul a 67 km, luptînd pen
tru departajarea în clasamente. Cu 
toate acestea, la sosire s-a prezentat 
un grup de 16 cicliști, victoria fiind 
obținută de S. Mihălțeanu (Victoria) 
cu 1 h.^49:42, urmat de I. Ardeleanu

(Șc. sp. U.C.F.S. Orașul Stalin), P. 
Ghiță (Voința Brăila) etc. In clasa
mentul general după două etape con
duce C. Burtea cu 3 h. 41:26, urmat 
de S. Mihălțeanu — 3 h. 41:26, P. 
Ghiță 3 h. 41:46 etc.

Și la Sibiu
R. P. Chineză—R. P. Romînă 

3—2 la tenis
SIBIU 12 (prin telefon). — Marți 

s-a desfășurat partida de dublu din 
cadrul întîlnirii de tenis dintre re
prezentativele R. P. Romîne și R.P. 
Chineze. Și în acest meci victoria a 
revenit sportivilor chinezi Mei Pu-ci 
și Ciu Cen-hua, care au dispus cTe 
frații Gheorghe și Marin Vizirii în 
patru seturi : 6-1, 7-9, 7-5, 7-5. în
vingătorii au fost superiori prin lovi
turile puternice de serviciu, în timp 
ce tenismenii romîni s-au dovedit 
nesiguri. In ultima zi, miercuri, au 
avut loc cele dcuă simpluri:, Tiriac— 
Ciu Cen-hua și Gh. Vizirii—Mei Fu-ci. 
In ambele partide au ieșit învingători 
reprezentanții noștri. Țiriac a cîstigat 
cu 6-1, 0-6; 6-1, 3-6, 7-5, iar Gheor
ghe Viziru cu 7-5, 9-11. 6-4, 6-4.

Intîlnirea dintre Țiriac și Ciu Cen- 
hua a fost cea mai frumoasă.din toate 
cele trei zile, jucătorul romîti impu- 
nîndu-se printr-o bună orientare tac
tică, avînd mereu inițiativa, folosind 
servicii tari.

PE SCURT
e VINERI Șl SIMBATA se desfă

șoară Ia Londra, pe stadionul White 
City, dubla întîlnire de atletism dintre 
reprezentativele masculine și feminine 
ale Marii Britanii și R. P. Polone.

• IN CAMPIONATELEMONDIALE 
de ciclism de la Amsterdam, finala 
probei de urmărire (arhatori) a fost 
cîștigată de Rudy Baltig (R. F. Ger
mană), care a realizat timpul de 
4:24,1. El a fost urmat în clasament 
de Valotto (Italia) și Tiepp (Elveția). 
Pista fiind mai scurtă decît cele re
gulamentare, proba a măsurat mai 
puțin de 4000 m. In cursa de urmă
rire rezervată cicliștilor profesioniști 
(5000 m) au rămas în competiție: cam. 
pionul mondial Roger Riviere (Fran
ța). Fagin (Italia), Bouvet (Franța) 
si Brankart (Belgia). In sferturile de 
finală cel mai bun timp a fost realizat 
de Bouvet cu 6:23,4.

« INTR-UN MECI international de 
fotbal disputat la Stuttgart, echipa lo
cală V.F.B. Stuttgart a învins cit sco
rul de 2—1 (1—0) echipa iugoslavă 
Steaua Roșie Belgrad.

« CUNOSCUTUL jucător de fotbal 
englez Billy Wright a anunțat la sfîr- 
ș.iltil săptămînii trecute că se retrage 
din activitatea sportivă. Wright este în 
vîrstă de 35 ani și a fost selecționat 
de 105 ori ‘ în reprezentativa Angliei. 
Sîmibătă el a apărut pentru ultima 
oară în formația echipei sale Wolwer- 
hampton Wanderers, părticipînd la un 
joc de antrenament. 20.000 spectatori

au ținut să-și ia rămas bun de la 
popularul sportiv.

• IN INTILNIREA interzonală a 
competiției de tenis „Cupa Davis" din
tre campioana europeană Italia și câș
tigătoarea zonei americane. Australia, 
tenismanii australieni au terminat în
vingători cu scorul final de 4—1. Aus
tralia urmează să întîlnească în semi- 
finală echipa Indiei, cîștigătoarea zo
nei asiatice.

• TURNEUL internațional de tenis 
de la Denver (S.U.A.) a fost cîștigait 
de tanismanul indian R. Krishnan, caro 
a dispus în finală de americanul Reed 
cu 12—10, 6—3, 6—3

• LA HAMBURG a luat sfârșit un 
turneu, internațional de tenis. Iată re
zultatele probei de simplu masculin! 
semifinale: Knight (Anglia) — Ayala 
(Chile) 6—I. 4—6, 9—11, 6—1. 6—0; 
Vermaak (Africa de Sud) — Brichant 
(Belgia) 7—5. 6—3. 3—6. 6—3; finala: 
Knight — Vermaak 4—6, 6—4, 4—6, 
6_3, 8—6.

• INTILNIREA internațională de 
sărituri în apă dintre reprezentativele 
Angliei și R. D. Germane, desfășurată 
la Doden, s-a terminat cu victoria 
sportivilor germani la scorul general 
de 21—20. Cu acest prilej s-a impus 
tînara înotătoare germană I. Krem- 
mer (în vîrstă de 16 ani) care a ocu
pat primul loc în competiția feminină 
cu un total de 84,07 puncte la sărituri 
artistice și tot ea a cîstigat proba de 
sărituri de pe trambulină cu 128,47 
puncte.
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