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Muncă avînfafă 
la Uzinele metalurgice „Vasile Roaită"
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Plecarea delegației P. C. U. S., 
în frunte cu tovarășul 

N. S. Hrușciov, care a participat 
ia cel de-al lll-lea Congres al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa

Ca pretutindeni, in zilele Congresu
lui ziarele erau așteptate cu și mai 
multă nerăbdare de către harnicii mun
citori de la Uzinele metalurgice „Va
sile Roaită" din Capitală. Fiecare era 
dornic să afle mai curlnd vești despre 
lucrările Congresului, eveniment de 
mare importanță in viața poporului și 
a partidului nostru. Raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
fi Directivele Congresului al lll-lea al 
P. M. R. ca privire la planul de dez
voltare a economiei naționale pe anii 
I960—1965 și la schița planului eco
nomic de perspectivă pe 15 ani, — 
adoptate in întregime de Congres ca 
program de luptă și muncă al între
gului partid, al întregului popor — 
i-a însuflețit pe toți muncitorii din a- 
ceastă întreprindere la realizarea unor 
noi succese in muncă și în sport.

...Luni dimineață. Uriașa hală a ate
lierului 2 montaj cunoștea o anima
ție deosebită. înainte de începerea lu- 
crului, grupuri de muncitori discutau 
cu aprindere despre importantele hotă- 
riri luate la cel de al lll-lea Congres 
al partidului. In jurul comunistului 
Gheorghe fiîndea, responsabilul bri
găzii de tineret, se strinseseră peste 
30 de tineri sportivi. Pe fața fiecăruia 
dintre ei citeai hotărirea, entuziasmul

de a munci din acel moment cu șl 
mai mult avînt tineresc pentru îndepli
nirea mărețelor sarcini trasate de par
tid. Printre ei am recunoscut pe lăcă
tușii Florea Nauru, Ion Ptrîu, Nico- 
lae Păun, fotbaliști, electricianul Ion 
Militaru, ciclist, bobiriatoarea Elena 
Pandrea, jucătoare de popice șt alți 
sportivi de frunte ai uzinelor „Va
sile Roaită". Discuțiile lor se înfiripa
seră în jurul procesului de producție, a 
aportului pe care îl va aduce și de 
aici înainte la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, la creșterea productivității muncii 
această brigadă fruntașă, alcătuită nu
mai din sportivi. Realizările obținute 
de tinerii muncitori ai brigăzii în zi
lele Congresttlui partidului stăteau che
zășie că ei sînt capabili de fapte mari.
lya de pildă, membrii brigăzii 2 mon

taj au realizat în cinstea Congresului 
partidului 350 pompe și 230 mofo- 
pompe, economisind suma de lei 6ț.028. 
Sirii doar ciieva din cifrele care vor
besc despre hărnicia și entuziasmul în 
producție ale muncitorilor de la uzi
nele „Vfșsile Roaită". Vor urma cu si
guranță alte realizări și mar însem
nate. rod al unei mumd ^gj.fu^jașț.e^ la 
care Congresului al Fll-lea al parti
dului i-a mobilizat pe toți oamenii 
muncii din patria noastră.

Vom îndeplini cu cinste 
hotârîrile elaborate de Congres

Zi de zi am urmărit cu emoție isto
ricele lucrări ale celui de al lll-lea 
Congres al partidului nostru. In im
punătoarea sală a Palatului Republicii 
au fost subliniate marile realizări ale 
poporului romîn care, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, a făcut pași 
uriași pe drumul construirii socialis
mului. Partidul ne-a înfățișat un vii
tor strălucit. Tocmai de aceea, sarci
nile planului economic de șase ani 
vor fi înfăptuite cu tot entuziasmul, cu 
tot avîntul nostru, creator. Fiecare, la 
locul de muncă, are datoria să, arate 
ce poate să realizeze un popor liber, 
stăpîn pe soarta lui, sub conducerea 
partidului, călăuzit de minunata învă
țătură marxist-leninistă.

însuflețit de perspectivele mărețe ară
tate în Raportul tovarășului Gheorghe

Gheorghiu-Dej prezentat la Congres, 
sînt hotărît să folosesc fiecare clipă 
pentru a-mi ridica continuu calificarea, 
pentru a da un randament cît mai 
înalt în producție. Cu cîteva zile în 
urmă am absolvit examenul de strun
gar categoria a Vl-a. In același timp, 
am fost propus de către organizația 
noastră de tineret să urmez școala de 
maiștri.

Alături de tovarășii mei, mă voi 
strădui din toate puterile să-mi aduc 
contribuția la înfăptuirea mărețului 
program de muncă și de luptă trasat 
de partidul nostru iubit

ANASTASE TOMA 
strungar la Uzinele „Mao Țze-dun“, 
rugbist în echipa Metalul București

Luni dimineața a părăsit Bucureștiul delegația Parti- 
ului Comunist al Uniunii Sovietice în frunte cu tova- 
ășul N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului C.C. al 
’.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., care a parti- 
ipat la lucrările celui de-al lll-lea Congres al Parti- 
utui Muncitoresc Romîn.
Din delegație au făcut parte tovarășii N. V. Podgornîi, 

■embru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
I C.C. al Partidului Comunist din Ucraina, P. N. Pos- 
elov, membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
■embru în Biroul C.C. al P.C.U.S., pentru R.S.F.S.R., 
.. N. Ponomariov, membru al C. C. al P.C.U.S., 
ef de secție a C.C. al P.C.U.S., I. V. Andropov, șef de 
ecție a C.C. al P.C.U.S., L. F. Ilicev, membru al Comi- 
iei Centrale de Revizie a P.C.U.S., șef de secție a C.C. 
1 P.C.U.S., P. A. Satiukov, membru al Comisiei Cen- 
rale de Revizie a P.C.U.S., redactor-șef al ziarului 
Pravda“. Din delegație a făcut parte de asemenea, A. A. 
pișev, ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă. 
La plecare, pe aeroportul Băneasa erau prezenți tova- 

ișii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
.postol. Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
lexandru Drâghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
(oghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, general de 
rmată Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
anos Fazekas, Alexandru Bîrlădcanu, Gheorghe Stoica,

Avram Bunaciu, membri ai C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului, ai Prezidiului Marii Adunări Naționale, acti
viști de partid, de stat și ai organizațiilor obștești, zia
riști romîni și străini.

Pe aeroport se aflau mii de oameni ai muncii din 
Capitală.

Erau de asemenea pr»zenți membri ai delegațiilor 
partidelor comuniste și muncitorești care au participat 
la lucrările celui de-al lll-lea Congres al P.M.R.

Au fost de față membrii Ambasadei Uniunii Sovie
tice, șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.

Tovarășul N. S. Hrușciov a sosit la aeroport într-o 
mașină deschisă. Miile de oameni ai muncii l-au aclamat 
cu entuziasm.

Membrii delegației P.C.U.S. și-au luat rămas bun 
de la reprezentanții partidelor comuniste și muncito
rești, de la șefii misiunilor diplomatice, de la membrii 
Comitetului Central al P.M.R. și ai guvernului R. P. 
Romîne. Un grup de pionieri a oferit flori oaspeților.

Tovarășul N. S. Hrușciov s-a îmbrățișat cu conducă
torii partidului și statului nostru, apoi în aclamațiile 
puternice ale miilor de bucureșteni urcă pe bordul avio
nului care decolează îndreptîndu-se spre Moscova.

La fabrica de mase plastice „București™ ...

(Agerpres).

lubrica de 
nc-a arătat 

hotărîrea cu care muncitorii de aici 
s-au avîntat în întrecerea socialistă 
pentru realizarea mărețelor obiective 
trasate de cel de al lll-lea Congres 
al partidului nostru.

O primă constatare : la 20 iunie, 
colectivul de muncitori, ingineri și 
telwiicieni au raportat cu mîndrie că 
planul producției globale pe semes
trul I a fost îndeplinit I

Atelierul sudate... Atelier fruntaș 
pe fabrică. Cifrele confirmă acest lu
cru. Iată-le : în cinstea celui de al 
lll-lea Congres al partidului, planul 
de producție a lost depășit cu 4 la 
sută și s-au realizat economii în va
loare de 15.000 lei. Printre harnicii 
muncitori care au contribuit la obți
nerea acestor frumoase succese figu
rează și sportivii Adriana Sioia, Eli- 
sabeta Grigore și Elena Vilău, opera-

O vizită făcută ieri la 
mase plastice „București"

toare mase plastice, componente ale 
echipei de volei a fabricii, croitorul 
Mihai Ambrozie, fotbalist și mulți al
ții. Șeful atelierului, comunistul Va
sile Dumitrescu, arbitru de fotbal, ne 
spunea :

„Congresul al lll-lea al parti
dului a însuflețit și colectivul de mun
că al fabricii noastre, pentru a obține 
tot mai importante realizări în înde
plinirea planului de producție și în 
mărirea productivității muncii. Măre
țelor sarcini trasate de partid le vom 
răspunde cu elan sporit, conștienți 
fiindcă prin aceasta ne aducem și 
noi contribuția la înfăptuirea Direc
tivelor Congresului partidului nostru 
iubit".

Record mondial de parașutism

In cadrul concursului de parașu- 
ism sportiv de la Moscova la care 
articipa sportivi din R. Cehoslovacă, 
ranța, UR.S.S. a fost stabilit un 
ou record mondial la săritura în 
rup de la 1000 m. Echipa masculină

R. Cehoslovace, alcătuită din 4 pa- 
așutiști, a aterizat la 1,45 m de cen- 
ul cercului. Vechiul record al lumii 
parțiijea, de asemenea, unor parașu- 
sti cehoslovaci.

furi de iarnă Zakopane din R. P. Po. 
lonă.

Halterofilii polonezi învingători 
la Paris

•akopane va găzdui campionatele 
mondiale de schi

Cu prilejul lucrărilor congresului 
ederației Internaționale de schi des- 
ișurat la Deauville (Franța) s-a sta- 
ilit ca viitoarea ediție a campiona- 
dor mondiale de schi (probele da
ce) să fie organizată între 18 și 25 
ibruarie 1962 în stațiunea de spor-

întîlnirea internațională de haltere 
dintre echipele olimpice ale Franței 
și R. P. Polone, desfășurată duminică 
la Paris, s-a terminat cu scorul de 
5—2 în favoarea sportivilor polonezi. 
Iată rezultatele obținute la cele 7 ca
tegorii : cocoș Henry (Franța) 275 kg; 
pană Jankowski (R. P. Polonă) 305 
kg; ușoară Zielinski (R. P. Polonă) 
375 kg; semimijlocie Mayer (Franța) 
385 kg; mijlocie Bochenek (R. P. Po
lonă) 400 kg;
(R. P. Polonă) 451 kg; grea Bialas 
(R. P. Polonă) 425 kg. Semigreul 
Palinski a doborît recordul mondial 
la stilul aruncat cu o performanță de 
185,55 kg. (Agerpres).

semigrea Palinski

DE BOX ALE R. P. ROMINE Șl R. S. S. UCRAINA
Reuniunea are loc astă-searâ, pe stadionul Republicii —

Așteptată cu nerăbdare de miile de 
amatori de box din Capitală, întîlni- 
rea internațională dintre echipele re
prezentative ale R.P. Romîne și R.S.S. 
Ucraina se va desfășura astă-seară, 
pe ringul instalat în „potcoava" sta
dionului Republicii. După cum am 
mai anunțat, oaspeții ait deplasat la 
București o echipă redutabilă. în care 
figurează nu mai puțin de 10 maeștri 
ai sportului, dintre care 7 sînt cam
pioni ai R.S.S. Ucraina. Ținînd sea
ma de clasa avansată a boxului so
vietic precum și de valoarea pugiliș- 
ti'lor care alcătuiesc echipa țării noas
tre (se știe că reprezentativa R. P. 
Romîne se identifică cu echipa olim
pică) este de așteptat ca întîlnirea 
inaugurală dintre boxerii romîni și

să se ridice la un nivel 
Ca arbitru noutru a fost in-

ucrainenf 
deosebit, 
vitat să conducă întîlnirile italianul. 
Chechi.

Așadar, începînd de la ora 19.30, 
amatorii sportului cu mănuși din Ca
pitală vor avea prilejul să vadă în 
ring următoarele perechi: Dobrescu- 
Muha; Puiu-Bendalovski; Cișmaș-A- 
zizbaev; Mihalic-Pisnîi; Marcu-Dehte-, 
rov; Neagu-Vainștein; Șerbu-Muh- 
linin: Monea-Nalivaev: Negrea-Dio- 
min; Mariuțan-Volodin.

Joi, la Brăila, reprezentativa tării 
noastre va întîlni din nou echipa 
R.S.S. Ucraina. De data aceasta, în 
formația R.P. Romîne va figura și 
brătleanul Ion Turcu,

însuflețiți de mărețele sarcini tra
sate de partid, sportivii Petre Pan- 
duru, Alexandru Roseii și Mihai Ti- 
morchi — operatori — discută des
pre noi metode de continuă îmbună
tățire a procesului de producție.

Fotg: Ciobanu



Itinerar sates
I

Scurte considerațiuni asupra
De la mica echipă „ZboruH 

la puternica asociație sportivă „Drum nou’
• , Ediția din acest an poate Ii so

cotita cea mai reușită și sub aspectul 
valorii performanțelor. Intr-adevăr, 
dintre cele 41 de probe ale finalelor, 
în 24 rezultatele obținute au fost su
perioare celor înregistrate anul trecut. 
O medie valorică foarte buna s-a în
registrat în probele de 60 m g., 80 
m g., prăjină cat. I, 1000 ni, 1500 m 
și 110 m g. In această ultimă probă 
este demn de amintit că între- primul 
și ccl de al cincilea clasat, diferența 
a fost de numai o secundă (14,3—15,3), 
fapt care atestă echilibrul valoric al 
probei. De asemenea, mențibnăm că 
primii trei clasați au parcurs proba sub 
15 secunde.

• La actualul campionat au ,,căzut" 
cele mai multe recorduri: 8. Dintre 
acestea, 5 au fost stabilite în finale 
(fete 800 m și 4x100 m, băieți 200 m, 
triplusalt și greutate). Alte trei recor
duri au fost corectate în etapele an
terioare- fete—lungime cat. a II-a 
(Gabriela Radulescu — 5,42 m), băieți 
prăjină cat. / (Af. Savin — 3,96 m) 
și Ciocan (D. Gheorghiu — 50,36 m).

Nota 10 
pentru organizatori!
De jur împrejur flamuri. Iar în 

spațiul cuprins în inelul de beton 
al tribunelor, geometria policromă 
a stadionului Republicii gătit săr
bătorește de mina unor meșteri ai 
utilului și frumosului competițiilor 
sportive te îmbie la întrecere. 
Strălucitoarele linii albe ce hotăr
nicesc roșul culoarelor de aler
gare, benzile întinse ce limitează 
sectoarele de aruncări, ca o 
imensă roză a vînturilor, nisipul 
proaspăt auriu și imaculat încă 
al gropilor de sărituri, toate îti 
incintă privirea. Ca și grupurile 
albe ale oficialilor gata să con
semneze cu promptitudine rezul
tate e. Ca și tribuna plină de viață 
în care cravatele roșii predomină, 
sau cealaltă de vizavi, a „atileți- 
lor“, multicolor, dar mai tăcută, 
1 will... startului spre performanță.

Te afli pe locul de desfășurare 
a atîtor întroperi atletice de ne
uitat. Nu asiști însă la vestitele 
„internaționale0 ci l-a finalele 
campionatelor școlare de atletism. 
Si totuși, aceeași perfectă orga
nizare, același cadru minunat, de 
la primele comenzi ale starterilor 
pînă la mult așteptatele festivități 
de premiere cu atîtea prime bucu
rii: medalii, diplome, cărți, echipa
ment... De la primul campion șco
lar anuntat de crainic pînă la im
presionanta defilare de închidere.

lată de ce profesorii și antrenorii 
care s-au străduit să facă între
cerea celor peste 500 de finaliști 
mai frumoasă, mai atrăgătoare, 
merită din plin... nota 101

O competiție care merită »ă fie relevată

Finalele campionatelor republicane 
de handbal în 7 rezervate școlilor medii
Intre 18 și 21 iunie a avut loc la 

Timișoara turneul final din cadrul 
celei de a II-a ediții a campionatelor 
republicane de handbal în 7, rezervate 
școlilor medii. Pentru a cunoaște une
le aspecte legate de desfășurarea a- 
cestei importante competiții școlărești, 
neam adresat tovarășului inspector 
Mihai Tîrnoveanu, delegat al M.I.C., 
la turneul final, cu rugămintea de a 
ne răspunde la cîteva întrebări.

—• Anul trecut, la prima ediție a 
campionatelor, s-a văzut că handba
lul în 7 se bucură de o marc populari
tate printre elevi. A confirmat oare 
actuala ediție acest interes deosebit?

— Fără îndoială că da. Modul 
exemplar în care echipele s-au pre
zentat, deosebita valoare tehnică a 
meciurilor, lupta dirză, pasionantă 
pentru a apăra cu demnitate culorile 
școlii respective, toate acestea au asi
gurat finalelor un succes deplin.

— Cum au primit spectatorii ti
mișoreni, cunoscuți ca mari amatori 
pentru handbal, această competiție?

— Pentru a răspunde la această în
trebare este suficient să amintesc că 
în toate zilele turneului au fost pre- 
zenți în medie peste 1.000 de specta
tori, iar în ultima zi, peste 3.000 ! Lu
cru firesc, dacă ne gîndim că majori
tatea meciurilor au fost foarte echili-

SPORTUL POPULAR 
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• Noutatea’ finalelor
a constituit-o, proba de 
triplusalt. Concurenții 
care au participat la a- 
ceastă probă s-au arătat 
a fi foarte bine pregătiți. 
Dovadă și noul record 
obținut: 14,06 m (I. Del- 
cov-Timișoara) care co
rectează cu 17 cm ve
chiul record de juniori. 
(Eliade Simion-Bucu- 
rești).

® Direcția educației 
tineretului școlar a fost 
bine inspirată cind a 
hotar it să folosească ca 
arbitri și oficiali numai 
profesori de educație fi
zică. Experiența a fost 
încununată de succes.
• Pentru viitor, o su

gestia In proba de 60 
m. g. (fete) distanța 
prea mică dintre garduri 
(7,20 m) a dezavantajat 
majoritatea concurente
lor, obligîndu-le să-și 
micșoreze pașii și impli
cit să nu poată dezvolta 
o viteză corespunzătoa
re. Propunem mărirea 
distanței dintre garduri 
(7,60—7,80 m), măsură 
care — față de creșterea 
valorică a alergătoarelor 
de garduri — apare -de
plin firească.

CELE MAI BUNE REZULTATE...
ZIUA L BĂIEȚI CATEGORIA I : 

100 m: 1. A. Stamatescu (oraș Buc.) 
11,2; 2. L Moscaliuc (oraș Buc.) 11,4 ; 
3. M. Cibu (oraș Stalin) 11,4; 1500 m :
1. M. Luca (Iași) 4:12,6 : Ciocan : 1. D. 
Gheorghiu (Bacău) 50,03 m, 2. S. Va- 
sile (oraș Buc.) 49,91 m ; înălțime : 1. 
E Ducu (oraș Buc.) 1,98 m ; Greutate 
(6 kg) : 1. I. Bog (Oradea) 14,81 m 
(nou record; vechiul record, W. Sokol 
— 14,20 m); Prăjină ; 1. A. Savin (oraș 
Buc.) 3,90 m. 2. P. Astafei (oraș Buc.) 
3,90 m ; 110 m. g. : 1. M. Axente (oraș 
Buc.) 14,3; 400 m : 1. N. Vulpășin
(Craiova) 52,2 ; 4x100 m : Oraș Buc.
44,6; Lungime ; 1. I. Delcov (Timișoa
ra) 6,65 m; 2. M. Axente (oraș Buc.) 
6.63 m ; 3. R Lăcătuș (Bacău) 6,52 m ; 
CATEGORIA A II-A î 80 m : 1. H.
Csalner (Or. Stalin) 9,4 ; 2. P. Toth
(R.A.M.) 9,4: 3. C. Triminescu (oraș
Buc.) 9,6 ; Disc : 1. I. Samosca (Or.
Stalin) 45,32 m; 2. V. Boieru (R.A.M.) 
45,12 m; Greutate : 1. L. Popescu (oraș 
Buc.) 13.36 m; 90 m. g. : 1. F. Ritz- 
mann (Oradea) 12,8 : 2. A. Cristea (oraș 
Buc.) 12,8; 3. C. Năstase (Or. Stalin) 
13,0; înălțime: 1. A. Ciocan (oraș Buc.) 
1,80 m; 1000 m : 1. H. Wolf (Or. Stalin) 
2:44,2; 2. C. Tatu (oraș Buc.) 2:44,6.
FETE CATEGORIA I. Suliță î 1. Maria 
Wachsman (Craiova) 35,97 m. 100 m: 
1. Renate Gabel (Or. Stalin) 12,8 (re
cord egalat); înălțime: 1. Mihaela Po. 
pescu (oraș Buc.) 1,55 m ; 2. Ruxandra 
Clonțea (Or. Stalin) 1,44 m; 80 m. g. : 
1. Felicia Grama (Timiș.) 12,4; 2. Lu- 
creția Stancu (oraș Buc.) 12,6 ; 3. 
Natalia Jurăscu (Constanța) 12,7 ; 800
m: Gerta Zegler (rimiș) 2:24,2 (nou 
record, vechiul record — Aurica Titire 
2:26,«) ; 2. Maria Palade (Bacău) 2:24,4 ;

brațe. Intr-adevăr, deși inițial la ti
tlurile de campioane concurau în afa
ra reprezentativelor Timișoarei, numai 
echipele din București, Orașul Stalin 
și Tg. Mureș, alături de acestea s-au 
angajat cu șanse directe și echipe din 
alte centre, ca de pildă, lași și Sebeș 
Alba, Bacău, Tg. Jiu.

— Ce elemente de perspectivă a re
levat actuala ediție?

— Numărul acestora a depășit toate 
așteptările. Mă voi limita să amintesc 
doar pe acei elevi cu calități excep
ționale în această ramură sportivă : 
Dan Boldureanu și Gertinde Reipp 
(Timișoara), Maria Stef (Tg. Mureș), 
Rodica Floroianu (Orașul Stalin), Ilea
na Stoica și Florica Costii> (Bistrița), 
Marcela Calotă (Tg. Jiu), M hai Apos- 
tu (București), Dieter Neumann (Si
biu).

— Și alte sublinieri ar mai fi de 
făcut ?

— Aș vrea să scot în evidență dis
ciplina care a existat în toate zilele 
întrecerilor, arbitrajele competente, im
parțiale. De asemenea se remarcă fap
tul că handbalul cunoaște o continuă 
dezvoltare într-o serie de centre în 
care au luat ființă școli sportive de 
elevi — Iași, Constanța, Bacău, Rm. 
Vîlcea, Tg. Jhi etc. Deci, roadele ac
tivității desfășurate în aceste școli în
cep să se facă tot mai mult simțite. 
In sfirșit, cuvinte de laudă pentru 
organizare asigurată pînă în cele mai 
mici detalii de către Șecțrwnite de in-

Eleva Mihaela Popescu (Șc. med. nr. 35 București) 
primește felicitări de. la colegul ei de probă, elevul 
Eugen Ducu, pentru victoria obținută la săritura 

in înălțime.

(Foto : B. Ciobanii)

4x100 m : 1. (oraș Buc ) 51,2 (nou re
cord : Neacșu, Ciulinaru, Mihai, Me- 
culescu. Vechiul record - oraș Buc. 
51,5); Disc : Eliza Soos (Oradea) 38,80. 
CATEGORIA A II-a : greutate (3 kgr) : 
1. Doina Ciceu (Oradea) 12.08 m; 60 m:
1. Maria Mihai (oraș București) 8.0
(în serii : 7,9); 2. Renate Gabel (Or.
Stalin) 8,1 (în serii : 7,9); 3. Ileana Ca
ban (Cluj) 8.2; 60 m. g. : 1. Valeria 
Bufanu (Bacău) 9,7 ; 2. Elena Vîrlan
(Or. Buc.) 9.9 ; 3. Mirela Vlășceânu
(Or. Stalin) 10,0 ; Lungime : 1. Gabriela 
Rădulescu (Or. Buc.) 5,18 m.

ZIUA A II-A. BĂIEȚI CATEGORIA I. 
800 m : 1 N. Vulpășin (Craiova) 1:59,6;
2. F. Baban (Cluj) 1:59,6; Triplu salt:
I. Delcov (Timiș.) 14,06 m (nou record,
vechiul record, E. Simion — 13,89 m); 
Suliță : 1. W. Sokol (R.A.M.) 52,02 m; 
200 m : 1. A, Stamatescu (Or. Buc.) 22,6 
(nou record. Vechiul record E. Kine
ses - 22,7). CATEGORIA A II-A Pră. 
jină : 1. A. Cristea (Or. Buc.) 3,40 m; 
Lungime : 1. T. Cătănescu (Or. Buc.) 
6,56 m; Ciocan : 1. C. Popovici (Or.
Buc.) 40,34 m ; Suliță: F. Szentenai 
(Cluj) 50,37 m. FETE CATEGORIA I. 
200 m : 1. Ecat. Cheșu (Galați) 26,9 ; 
Greutate : 1. Augusta Bucnaru (Cluj)
II, 04 m. CATEGORIA A II-A. 500 m : 
Elena Croitoru (Constanța) 1:21,3; înăl
țime : Simona Dăscălescu (Or. Buc.)
1.50 m.

CLASAMENTUL GENERAL. 1. Or. 
București 176 puncte; 2. Or. Stalin 120 
puncte; 3. Timișoara ti puncte; 4. Cluj
67.50 puncte; 5. Oradea 57,50 puncte; 
6. R.A.M. 53 puncte ; 7. Bacău 54 puncte.

vățămînt și cultură ale Sfaturilor 
populare regional și orășenesc Timi
șoara, în colaborare cu organele locate 
U T M. și U.C.F.S.

T1BERIU STAMA

Clasamentul general al turneului fi
nal : BAEȚI : 1. Șc. medie nr. 4 Ti
mișoara (antrenor, prof. C. Lache) — 
campioană republicană școlară pe anul 
1960: 2. Șc. med. nr. 17 „Matei Basa- 
rab" (antrenor, prof. N. Stănășilă) ; 
3. Șc- med. nr. 2 Sibiu (antrenor, 
prof. N. Hatzack) ; 4. Șc. med. nr. 1 
Iași (antrenor, prof. 1. Carpovici) ; 
5. Șc. med. nr. 1 „Mircea cel Bă- 
trîn" Constanța (antrenor, prof. I. 
Cristian) ; 6. Șc. med. ,,Bolyai" Tg. 
Mureș (antrenor, prof. W. Helwig) ; 
7. Șc. med. mixtă Sebeș Alba (antre
nor, prof. Al. Tatu) ; 8. Șc. med. nr. 1 
Rm. Vîlcea (antrenor, prof. Elena Stă- 
nărîngă). FETE: 1. Șc. med. nr. 7 
Timișoara (antrenor, prof. A. Fischer) 
— campioană republicană școlară pe 
anul 1960 ; 2. Șc. med. „Unirea" Tg. 
Mureș (antrenor, prof. Z. Stef) ; 3, 
Șc. med. nr. 7 Orașul Stalin (antrenor, 
prof. D. Colibași) ; 4. Șc. med. mixtă 
Bistrița (antrenor, prof. Tiberiu Rusu); 
5- Șc. med. nr. 21 București (antrenor, 
prof. E. Wilk) ; 6. Șc. pedagogică Con
stanța (antrenor, prof. Cornelia Lăză- 
rică) ; 7. Șc. med. „Ecaterina Teodo- 
roiu" Tg. Jiu (antrenor, prof. V. Pe- 
rescu) ; 8- Șc. med. nr. 2 Bacău (an
trenor, prof. I. Rus).

Dragostea pentru sport a tinerilor 
clin Boureni are rădăcini adinei. încă 
în 1923, cu sacrificii greu de imagi
nat, fără nici un fel de sprijin, un 
grup de entuziaști au amenajat aici 
un teren de fotbal. Iar un an mai 
tîrziu, ' din inițiativa acelorași cîțivă 
iubitori ai sportului, a luat ființă 
echipa „Zborul".

Vîrstnicii își amintesc bine de acele 
începuturi. N-aveau ghete, tgcourile și 
le confecționau care cum putea. Și 
apoi, cu cine să joace ? Existau echipe 
sportive la sate ? Le puteai număra 
pe degete.

Dar dragostea de sport a tinerilor 
țărani, pe care burghțzia voia cu tot 
dițjadinșuls să-L tina sub obroc, era 
puternică și reușea pe alocuri să în; 
viiigă piedicile.

.. Cunoscuid existența grea a ecUpcL. 
„Zborul" in vremurile de triștă amin
tire ale orînduirii bnrghezo-moșierești', 
tineretul din Boureni prețuiește eu 
atît mai mult minunatele condiții ce 
i-au fost cteafe în arffi de dernoefape 
populară pentru dezvoltarea multila
terală, pentru practicarea sportului. I.a 
Boureni activează o asociație sportivă 
puternică. Sprijinul pe care organiza
ția de partid și conducerea G A.C. 
„Drum nou" îl acordă activității spor
tive, munca colectivă încetățenită în 
toate acțiunile consiliului asociației au 
dat roade frumoase.

Jucătorii de oină din Boureni sint 
vestiți în întreaga țară, fiu fost de 
trei ori în finala campionatului repu
blican, de două ori în întrecerile in- 
terasoeiații și o dată în finala „Cupei 
satelor". Ani la rînd, echipa din Bou
reni a reprezentat regiunea Craiova

0 asociație sportivă sătească fruntașă
Nu de mult, la gospodăria agricolă 

de stat Fundeni din raionul Brănești 
(regiunea București) a fosit organizată 
o asociație sportivă, în cadrul căreia 
numeroși tineri și tinere desfășoară 
o rodnică activitate. Pentru a da o 
imagine cît mai cuprinzătoare a bo
gatei activități sportive ce se des
fășoară aci vom preciza că asociația 
sportivă are nu mai puțin de 7 secții 
pe ramură de sport : atletism, călărie, 
fotbal, șah, tenis de masă, popice și 
volei.

Dintre aceste secții, cea de fotbal 
a înregistrat recent rezultate fru
moase, care constituie mîndria nu 
numai a tinerilor fotbaliști, ci a tu
turor salariaților Q.A.S. Fundeni. 
Echipa de fotbal s-a clasat pe locul 1 
în campionatul raional și învingînd 
în baraj pe celelalte două cîștigă- 
toare ale seriilor respective din cam
pionatului raional, are perspectiva de 
a activa cu succes în campionatul 
regional. Rezultate bune au fost 
obținute și de echipa de călărie 
care participă cu succes la campio
natul de amatori pe anul 1960, ce se 
desfășoară pe Hipodromul republican 
de stat Băneasa-Trap.

Consiliul asociației sportive (pre
ședinte irig. Ilie Mărgineanu) acordă 
o deosebită atenție și activității spor
tive de mase. In vederea atragerii 
unui număr cît mai mare de oameni 
aj muncii pe terenul de sport, consi
liul asociației și-a alcătuit un ca
lendar sportiv în care sînt prevăzute

Crește numărul asociațiilor sportive
Raionul Tulcea

Printre angajamentele pe care și le-a 
luat consiliul raional U.C.F.S. Tulcea 
a fost și acela de a munci temeinic 
pentru crearea de condiții în vederea 
înființării de noi asociații spdrtive, în 
8ț»ecial în mediul sătesc. Avînd spriji
nul organizațiilor de partid, activiștii 
consiliului raional U.C.F.S, au pus ba
zele unor noi asociații sportive. Astfel, 
Ia G.A.S. din comuna Chilia Veche 
a luat ființă asociația sportivă Dinarno, 
unde președinte al consiliului a fost 
ales comunistul Nicolae Adoha. Tot în 
această comună, pe lîngă gospodăria 
agricolă colectivă a luat ființă asocia
ția sportivă Avîntul. In satul Parcheș, 
pe lîngă gospodăria agricolă colectivă 
a fost înființată asociația sportivă A- 
vîntul. La ședința de constituire țăranii 
colectiviști au ales ca președinte al 
consiliului pe utemistnl Vasile Grigore.

Cîteva zile mai tîrziu la gospodăria 
agricolă colectivă din satul Cîșla a luat 
ființă asociația sportivă Spicul.

P. STAN, corespondent

Orașul Lupeni
De curînd, în orașul Lupeni au fost 

înființate două noi asociații sportive. 
Prima dintre acestea a fo-H organizată 
pe lîngă întreprinderea de explorări 

în cadrul Spartachiadei tineretului. C 
mai bună performanță a sa : locul 
în finala campionatului țării în 195

O cupă strălucitoare amintește < 
menilor de aici despre succesul < 
ținut în 1954 în cadrul întreceri 
sportive ale „Lunii Prieteniei Romîn 
Sovietice" : locul I pe regiune peni 
cel mai mare număr de participa 
aliniați la startul diferitelor întrece 
Iată și diploma cucerită de Ion N 
în 1957, cînd a devenit campion 
Spartachiadei în proba de 800 m ; 
niori. La trîntă, sportivii localnici s-. 
clasat primii pe regiune în „Cupa s 
telor" din 1952, atît la individual 
șițipe echipe.

• Sporftvilor de aici nu le piacie îr 
să se culce pe lauri. Dipyjotrivă, i 
Să obțină succese și rnai mari. F; 
îndoială că le *vor obține. Munca c 
tuziastă depusă în ultima vreme a'l 
ctit să crească’tearacternl de mase 
mișcării sportive la Boureni. Număi 
membrilor U.C.F.S. a sporit cu ! 
La Concursul cultural-sportiv au f 
înregistrați 608 participant. S-au i 
ganizat competiții de mase la oii 
atletism, trîntă și ciclism. Cei n 
buni 16 din 160 au primit, nu de mt 
rîvnitele insigne de învingători. P 
muncă patriotică au lost plantați i 
ptiieți în jurul terenului de sport.

Cei din Boureni se bucură că 
din plin prilejul să dezvolte o tr» 
ție începută cu mulți ani în urmă

VALERIU CHIOS!

numeroase campionate pe asocia 
Astfel, în luna iunie se va dispi 
campionatul de șah, în luna iulie 
de tenis de masă, în luna aug 
membrii asociației vor lua parte 
campionatul de atletism. în luna s 
tembrie la cel de călărie, program 
încheindu-se cu campionatul de 
pice al asociației, care are loc în țt 
octombrie. In afară de angrena 
unui număr cît mai mare de oam 
ai muncii în activitatea sportivă ci 
sjliul asociației urmărește ca p 
aceste campionate să atragă în s 
țiile pe ramură de sport cît r 
multe fete, urmînd ca la sfîrș 
anului în cadrul asociației să ex’ 
echipe feminine de tenis de m>. 
volei, șah, călărie și popice.

O frumoasă inițiativă a asocia 
sportive de la G.A.S. Fundeni t 
aceea a organizării unfei compel 
rezervate echipelor sportive ale G.A 
urilor din orașul București și raio 
Brănești- întrecerea dotată cu „Ci 
Gospodăriilor Agricole de Stat" 
grenează la startiil competițiilor sp 
tivi și sportive din 9 gospodării a( 
cole de stat: Bragadiru. Du
Mogoșoaia, Pantelimon, Popești L< 
deni și Roșia-orașul București, / 
mâți, Belciugatele și Fundeni 
raionul Brănești. In regulament < 
prevăzută disputarea de întreceri 
atletism, călărie, fotbal și volei. 1 
mele concursuri vor avea loc 
19 iunie.

F. POPA-corespondent

din localitate, iar cealaltă pe lîngă 
treprinderea de construcții. Cu oc; 
ședințelor de constituire muncitorii 
tehnicienii aleși în consiliile ace 
două asociații sportive (Sondorul 
Constructorul) și-au luat angajamei 
să înscrie în U.C.F.S. cîte 300 <le m 
bri. De asemenea, ei s-au angajat c: 
tel mai scurt timp să înmîneze tuti 
celor înscriși carnetele de membru 
U.C.F.S.

S. BALOI, coresponder

Orașul Craiova
Nu de mult muncitorii și function 

de la întreprinderea forestieră Crai 
au luat parte la .ședința de constiV 
a asociației lor sportive. Cu acest 
lej cei care au luat cuvîntul au fi 
o seric de propuneri privind organ 
rea activității sportive la această 
treprindere. Majoritatea celor care 
vorbit au cerut ca una dintre prin 
acțiuni ale consiliului asociației să 
introducerea gimnasticii în p>rodu< 
Demn de subliniat este faptul că, c 
a doua zi. avînd sprijinul consili 
orășenesc U.C.F.S. (care a trimis 
prof. Olga Albiș) salariații întreț 
dorii au trecut la practicarea gimn; 
cij în producție

V. SANDULESCU și V. PAI 
coresjwndei)
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Din pregătirile sportivilor noștri
• Concurg de verificare la Snagov • Intîlniri internaționale ale olimpicilor, în această săptâmînă

ți on ale — cu caracter de 
verificare și selecție.

Să facem u#i popas pe la 
loturile olimpice și să ve
dem ce mtîlniri Ie stau în 
față în această sa-ptamină:

Primul examen 
international 
al canoiștilor

Răsfoind file din istoria O«
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SIMIOW ISMAILCIUC

Jocurile Olimpice se apropie cu 
pași repezi. Pînă la 25 august, 
ziua cînd pe „Stadio dei Centomil- 

* se va aprinde flacăra adusă de pe O. 
np au rămas mai puțin de două luni, 
•ortivii noștri sînt în plină pregăti- 
: ei se antrenează cu asiduitate și 

rtin întreceri — interne și interna-

Unul din loturile care 
se antrenează cu multă 
conștiinciozitate e cel 
de caiac-oanoe. Pînă acum, 
„olimpicii'* noștri s-au 
întrecut între ei, pe lacul 
Snagov. Ultimul concurs 
s-a desfășurat sîmbătă și 
principala concluzie care 
s-a desprins a fost aceea 
ca toți oomponenții lotului 
au o bună pregătire. Foar
te interesantă a fost pro
ba de canoe simplu, în 
care Rotman a marcat o 
sensibilă apropiere de 
lsmaileiuc. El a condus 
700 de metri, apoi a fost 
întrecut de adversarul său, 
din nou a atacat la 900 
metri, dar nînă la urmă 

vieto-ria a revenit tot lui Ismailciuc. cu 
3 zecimi de secundă! La canoe dublu, 
de data aceasta Alexe Dumitru și Kali
nov au întrecut pe lacovici—Sidorov 
cu 4 secunde, dar ultimii au concurat 
handicapați de faptul că lui lacovici 
i s-a rupt chinga susținătoare de la pi
ciorul de sprijin. La caiac-fete, Maria

BREVIAR
lu fost terminate construcțiile 

sportive

De curînd a fost inaugurată una din 
e mai importante construcții spor- 
c ale Romei, marea sală „Palazzo 
Ho sport"5. Cu aceasta se încheie 
.al construcțiilor olimpice, toate ba
le prevăzute să adăpostească între- 
rile olimpice fiind la ora actuală com
it terminate. Se mai lucrează încă 
Satul Olimpic, unde se fac ultimele 

ti sări.
„Palazzo dello sport “ este — după 
d ionul olimpic — cea mai impor- 
Ha realizare a C.O.N.I, (Comitetul 
impic Național Italian). în vederea 
iei de-a XVII ediții a J.O. Sala arc 
rma circulară, iar cupola sa este 
a dintre cele mai mari din lume. 
:ă cîteva date în legătură cu „Pa- 
?zo dello sport”; diametrul exterior 
clădirii este de 122 m., iar cel in- 
ior al sălii de 100 ra. înălțimea, 
la terenul de joc la cupolă : 32,50 
Sala poate găzdui un număr de 

.000 spectatori, fiecare avînd loc de 
it jos. In „Palazzo dello sport” sînt 

asemenea : 20 de vestiare, săli de 
isaj, cabinete medicale, vestiare pen- 
1 arbitri și un centru de presă. Aici 
vor disputa întrecerile de box și 

‘noul fin»! la baschet,

Uleiele de intrare la Jocurile 
limpîce încă n-au fost epuizate

In ultima vreme. în presa italiană și 
diferite ziare occidentale au apărut 

ri după care, la ora actuală, la Roma 
ir mai exista posibilități de cazare 
rrtru jocuri, iar biletele de intrare 
fi toate epuizate... Aceste știri (a 

-or sursă se pare că o constituie cercu- 
o patronilor de hoteluri dornici de 
obține supra-prețuri, precum și anii- 
te persoane care au stocat bilete și 

care vor să le speculeze) au fost 
•ent dezmințite printr-un comunicat 
cial al Comitetului de organizare, 
comunicat se spune, între altele, că 

ualmente sînt disponibile la Roma 
;ă 111.000 de locuri de cazare (în 
teluri, pensiuni, internate, locuințe 
r ticul 2 re, campinguri). Cît despre 
ele, punerea la punct a Comitetului 

organizare precizează că mai sînt 
ponibile 2.161.000 de bilete de in- 
re la toate manifestațiunile. Chiar 
atletism, care de obicei atrage ce! 
i mare număr de spectatori, mai

Materiale redactate 
de

RADU URZICEANU
ROMEO VILARA

OLIMPIC
sînt libere actualmente aproximativ 

30.000 de bilete în fiecare zi. Pentru 
ceremonia de deschidere se găsesc încă 
25.000 de locuri, deci un sfert din ca
pacitatea Stadionului olimpic. (Și să 
nu uităm că cea mai mare parte din 
locuri sînt reținute de turiști străini!). 
Ceea ce înseamnă că cetățeanul mijlo
ciu italian nu prea poate face față 
prețurilor de intrare, destul de „pi
perate” față de punga sa...

Cronometrajul Ia J.O.

Pentru cronometrajul probelor olim
pice a fost pregătit un corp de 180 
cronometrori, care vor funcționa la : 
atletism, natație, sporturi nautice, ci
clism, călărie, gimnastică, pentatlon, 
tir. box. scrimă, iahting și haltere, dis
cipline la care factorul timp este deter
minant. Pentru probele de alergare la 
atletism, regulamentul nu prevede 
triplu cronometru decît pentru pri
mele trei locuri. La J.O. de la Roma 
se vor lua însă trei cronometrari pen
tru fiecare cononrent indiferent de or
dinea sosirii. Aceasta, pentru a se pu
te» omologa eventualele recorduri na 
ți ouăle bătute în cadrul probelor olim
pice.

O noutate absolută este aceea a uti
lizării aparatului de cronometraj elec
tronic, omologat de către Federația 
internațională de natație, și care va 
fi pentru prima oară utilizat în cursul 
probelor olimpice de înot.

Pregătiri... pregătiri

• Echipa italiana de pentatlon mo
dern, care va participa la J.O., a fost 
formată zilele acestea. Cei trei titu
lari sînt : Giulio Giunta, campion al 
Italiei pe 1960, Adriano Facchini și 
Gaetano Scala.

© Comitetul olimpic indian a anun
țat că va participa la J.O. de la 
Roma cu cea mai numeroasă delegație 
pe care a prezentat-o vreodată la a- 
ceasta competiție. Pînă acum au fost 
selecționați 65 de sportivi, dar numărul 
lor va crește. Sportivii indieni vor con
cura la atletism, fotbal, hochei pe 
iarbă, lupte, tir, gimnastică, box, înot 
și haltere.

• Cunoscuțiii călăreți Thiedeanacnin> 
ș< Winkler au fost selecționați pentru 
echipa care va reprezenta Germania în 
Marele Premiu de Obstacole,

Szekely a întrecut-o cu o secundă pe 
Elena Lipalit, iar la caiac dubiu Teo- 
dorof a făcut echipaj cu Nicoară (în 
locul lui Ivanov, ușor bolnav) și au în
trecut cu 8 secunde echipajul CCA, din 
lotul republican. Plină de promisiuni 
este și comportarea ștafetei de caiac 
4x500 m, care a scos timpul de 8,08. 
Perfecționîndu-și schimburile, ștafetiștii 
noștri (Anastase?ieu. Sideri. Nicoară. 
Teodorof) pot scoate încă 3—4 se
cunde.

Componemții lotului vor susține la 
sfârșitul acestei săptămâni o importan
tă verificare internațională. Ei partici
pă Ia „Regata Grunau” de la Berlin, 
alături de sportivi de valoare din R.P. 
Ungară, R.P. Polonă, Danemarca, RDG 
și R.P. Bulgaria. (Au mai fost invitați— 
dar nu știm dacă și-au confirmat par
ticiparea — caiaciști și canoiști din 
U.R.Ș.S., Suedia, Finlanda, R. Cehoslova
că). Lotul nostru urmează să plece 
joi.

Și ceilalți „olimpici46...

...susțin în această săptămînă exa
mene internaționale dificile. Seria o 
deschid, chiar astă-seară, boxerii oare 
evoluează pe ringul de pe stadionul 
Republicii, în compania reprezentati
vei R.S.S. Ucraina.

Poloiștii de la Dinamo București, în 
echipa cărora figurează majoritatea 
componenților lotului olimpic, partici
pă în aceste zile la un turneu la Mag
deburg, alături de Dozsa Budapesta și 
de Dinamo Magdeburg. Pe luptători 
îi așteaptă o dificilă încercare : re
prezentativa noastră primește vizita e- 
chipei R.P. Ungare, tina din cele mai 
bune din lume, iar halterofilii se de
plasează la Budapesta unde, la 2 iulie, 
participă la meciul cu prima garnitură 
a țării gazde.

Un grup de atleți pleacă la Mosco
va unde se desfășoară, în zilele de 
2—-3 iulie, un important concurs in- 
tcfrnațiomal. După excelentul 14:03,6 
de la Praga, Andrei Barabaș va face, 
desigur, o încercare de a coborî sub 
granița celor 14 minute pe 5000 metri. 
Iolanda Balaș va acorda revanșa Tăi
ai ei Cencik, învinsa sa de la „interna 
ționalele” noastre, iar Lia Manoliu și 
Maria Diți — care trebuie în orice 
caz să treacă peste 50 de metri — se 
vor număra și ele printre concurente.

După cum se vede. întreceri care-i 
vor solicita din plin pe olimpicii noș
tri, dar în care sperăm că sportivii noș
tri vor avea o comportare frumoasă, 
vor obține performanțe și succese re
marcabile. răspunzînd astfel condițiilor 
de pregătire pe care le au la dispo
ziție.

După cum se știe, prima ediție a 
Jocurilor Olimpice moderne a avut loc 
la Atena în anul 1896. Și totuși, în 
istoria sportului figurează cîteva în
cercări, anterioare acestei date, de a re
învia spiritul și tradiția olimpică, de 
a organiza Jocurile.

Este vorba de „concursurile olimpice" 
organizate încă în anul 1859 la 15 
noiembrie, din inițiativa unui anima
tor grec, Evanghelos Zappas. Acesta 
a propus și a finanțat organizarea 
„concursurilor olimpice", deschise tutu
ror tinerilor din Grecia. Programul 
„concursurilor" — organizate în ace
lași timp cu o expoziție agricolă și 
industrială — cuprindea: cursele di- 
aulului și dolicului, triplu saltul, arun
carea discului în înălțime și în lun
gime, 
suliței 
(într-o
de bou 1) 
garea în

Apoi, 
au fost 
serie de luauuooiaju „< 
forma reconstituirii spectacolelor 
ti ce.

In intenția pedagogului francez 
Pierre de Coubertin -— inițiatorul Jocu
rilor Olimpice moderne — era ca pri
ma ediție a J.O. să aibă loc la Paris, 
în primul an al secolului XX. Aceasta 
pentru 
poziția 
tească 
menea 
care a

Din cele 11 probe de 
fost cucerite de atleții 
de australieni și una 
amănunt emoționant:

aruncarea 
la țintă 

căpățînă 
și aler- 

saci.
prin 1880, 

organizate 
manifestații

File din istoria 
J- O.

în America o 
olimpice'1 sub 

an-

a nutea lăsa cîțiva ani la dis- 
di feritelor țări să se pregă- 

cum se cuvine pentru un ase- 
eveniment. Dar entuziasmul cu 
fost primită ideea asupra or

ganizării Jocurilor Olimpice a fost 
atît de mare, incit nu a mai fost nevoie 
să se aștepte atîția ani și Atena — 
în mod simbolic — a și fost onorată 
cu cinstea găzduirii primei ediții a 
Jocurilor moderne .

Atena 1896. Primele întreceri olim
pice au avut Ioc pe un stadion de 
maniură, construit în stilul stadioa
nelor antice (este același care a 
duit ani de-a rîndul și Jocurile 
canîce). La concursuri au luat 
sportivi din : Grecia (197 de 
tivi), Germania (21), Franța (19),
S.U.A. (14), Ungaria (12), Anglia (8), 
Chile, Bulgaria, Suedia, Elveția, Da
nemarca

găz-
Bal- 

parte 
spor-

In program au fost înscrise urmă
toarele sporturi : atletismul, gimnas
tica. scrima, luptele clasice, tirul, ca
notajul academic, tenisul, iachtingul, 
„velocipedia" — curse pe veiociped, 
strămoșul bicicletei — și călăria. 
Pînă la urmă, călăria și iachtingul nu 
s-au mai desfășurat, avînd loc, în 
schimb, întreceri de haltere.

Succesul cel mai mare l-au cunoscut 
întrecerile de atletism, în cadrul cărora 
au fost înregistrate cîteva performanțe

care au stîrnit o vîlvă deosebită prin
tre cunoscători, 
atletism, opt au 
americani, două 
de un grec. Un
cursa de maraton s-a desfășurat pe tra
seul de la cîmpia Marathonului la 
Atena, tirmînd același drum pe care l-a 
străbătut legendarul Philipide, cel care 
a alergat să vestească atenienilor vic
toria asupra perșilor (490 î.e.n.). Le
genda ne spune că acest viteaz, ajuns 
în piața Atenei, abia a avut putere să 
mai strige: „Bucurați-vă, sînteiu în
vingători 1" și

învingătorul 
pic a fost un 
Spyros Louis, 
de la Marathon la Atena (care măsura 

mai puțin 
km) în 
2.58:50,0 
sa fiind 
cu un 
delirant.

Despre acest campion olimpic, Cou
bertin a scris, printre altele: „Spiro» 
Louis era un cioban puternic, îmbră
cat cu fustă populară (n.r. tradițională 
pentru țăranii greci) și străin tuturor 
practicilor antrenamentului științific", 
Louis n-a fost însă nici de cum o 
excepție, deoarece în acea perioadă 
cei mai mulți dintre sportivi nu știau 
nimic sau aproape nimic despre an
trenamentul metodic".

Un alt amănunt interesant, care a 
provocat atunci o sumedenie de discuții 
și numeroase... contestații, a fost cel 
prilejuit de cursa de 100 m plat. Unul 
dintre coficurenți — Thomas Burke — 
a luat, în mod cu totul „surprinzător", 
startul de jos, în timp ce toți ceilalți 
alergători au pornit din picioare, așa 
cum fac astăzi alergătorii de senii fond 
și fond. Burke a fost, deci, primul 
alergător din, lume cu start de jos. 
El a cîștigat titlul olimpic la 100 ni 
cu 12,0 sec., și pe cel de la 400 m cu 
54,2 sec.

Interesant de remarcat că presa epo
cii a prezentat Jocurile Olimpice în 
maniera cronicilor... mondene, căci în 
acea vreme profesiunea de ziarist spor
tiv era total necunoscută 1

Jocurile Olimpice de la Atena au

a căzut mort... 
primului maraton oliirt-' 
sportiv grec, pe nume 
El a acoperit distanța

de 40 
timpul de 

victoria 
primită 

entuziasm

marcat un succes deosebit. Entuzias
mați de reușita concursurilor, grecii 
au solicitat ca de acum înainte J. O. 
să fie organizate numai la Atenaj 
Dorința lor n-a putut fi însă sa
tisfăcută de forul olimpic internați
onal, care a apreciat, pe bună drep
tate, că spiritul olimpic cere ca Jocu
rile să fie organizate de cît mai mul
te popoare, așa că după patiru ani 
sportivii lumii s-au reîntîlnit la Pa
ris... . . 1

„l'alazzo dello Spori”, cea mai mare sală in care se vor desfășura întrecerile olimpice la Roma, a fost inaugurați 
acum citeva țăptâmîni
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Clasamentul categoriei A, înaintea Se reia campionatul Rezultate scontate în prima etapă
ultimelor jocuri restante

r După etapa de duminică, a Xl-a, 
ultima din turul campionatului, clasa
mentul are următoarea înfățișare :

1. C.G.A. 11 9 1
! 2. C.F.R. Grivița 
; Roșie

3. Știința Cluj
4. Dinamo
5. Șt. București
6. Progresul
7. G.S.M.S. Iași
8. Metalul

9 9 0
7
7
6
4
3 3
4 0

11
11
11
11
10
11

2
1
1
2

1

0
2
3
4
5
4
7

127:21

167:31
78:38

125:62
85:90
65:56
39:52
35:46

30

27
27
26
24
21
19
19

campionat mai

9. Constructorul 11 3 1 7 45:114 18
10. Șt. Petroșani 10 2 3 5 36:83 17
11. Șt. Timișoara 11 2 1 8 45:91 16
12. Petrolul PI. 11 0 1 10 29:192 12

înDe menționat că 
sînt de jucat două partide restanță. 
Prima, C.F.R. Grivița Roșie—C.S.M.S. 
Iași este programată mîine de la ora 
18 pe terenul din Parcul Copilului. 
Cea de a doua, Știința Petroșani — 
C.F.R. Grivița Roșie va avea loc du
minică 3 iulie.

republican feminin
După o pauză de cîteva săptăinîni, 

campionatul republican feminin de 
handbal va fi reluat foi prin me
ciurile etapei a Vil-a. Cu acest prilej 
se vor desfășura următoarele partide: 
București : Știința — ’Tractorul Or. 
Stalin și Rapid — C. S. M. Reșița; 
Tg. Mureș: C. S. Tg. Mureș — Pro
gresul București ; Mediaș : Record — 
Constructorul Timișoara; Timișoara: 
Știința — C. S. M. Sibiu.

Meciurile din etapa a VlM-a se vor 
disputa duminică 3 iulie, iar cele 
din cadrul ultimei etape, a IX-a, vor 
avea loc joi 7 iulie.

a campionatului republican de polo

Pe marginea jocului de volei de duminică

Rapid București a obținut o victorie de prestigiu in fața ciștigătoarei

Rezultate: C.C.A. — Voința Bucu
rești 3—1 (2—0), Știința București
— Știința Cluj 3—3 (2—1), C. S. 
Oradea — Progresul București 7—3 
(3—2). Etapa viitoare (joi 30 iu
nie) : Știința Cluj — Progresul 
București, C.C.A. — Știința Bucu
rești, C. S. Tg. 'Mureș — Voința 
București.

Nici o surpriză, duminică în prima 
etapă a campionatului republican, în 
care C.C.A. și C. S. Oradea, au ob
ținut victorii în dauna formațiilor 
bucureștene Voința și Progresul și 
în care 
București 
punctele, 
rezervele 
nici pe 
ceea ce 
calității 
mul meci 
Tineretului, C.C.A'. - 
s-a desfășurat la i 
tehnic, într-un ritm, 
mintit de poloul de 
Militarii 
rit cu 
înscrise 
nescu. 
Ganga.

„Științe", din 
și-au împărțit 

nc-am așteptat,

(Foto : B. Ciobanii)

Morațiu Nicolau va plasa mingea peste blocajul exe
cutat de Scerbakov fi Cesnokov

> «HM»
t

Ultima întâlnire din ca
drul finalei „Cupei Cam
pionilor Europeni" la vo
lei a adus spectatorilor 
bucureșteni o nouă satis
facție : victoria destul de 
clară a echipei noastre 
campioane, Rapid Bucu
rești, în fața unei forma
ții, care în linii mari, poa
te fi considerată reprezen
tativa Uniunii Sovietice. 
Iar dacă bucuria celor pre- 
zenți duminică seara în 
tribunele ' - la Florcasca 
nu a fost decît parțială 
— oaspeții fiind cei care 
și-au adjudecat trofeul — 
totuși victoria Rapidului 
constituie o performanță 
valoroasă, care face cin
ste campionilor noștri. 
Dacă rapidiștii ar Fi a- 
vut o comportare mai a- 
propiată de valoarea lor 
și în jocul de la Mocco- 

Campionilor 
ar fi avut as-

si 
fost 
oas-
MO

Au luat sfîrșit întrecerile
Dinamoviadei

SOPOT, 29 (prin telefon). In ulti
mele întâlniri dir cadrul Dinamovia
dei de void s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Feminin: Dozsa — 
Dinamo Berlin 3—0: Gwardia — Di
namo 
namo 
3—0; 
3—1; 
Dozsa 
namo Moscova 
Djnamo București -— Gwardia 3—2; 
Ruda Hvezda — Monia 3—0; Dina
mo Moscova — Dinamo Berlin 3—2; 
Dozsa — Gwardia 3—2.

In urma acestor rezultate, cele două 
clasamente au următoarea 
Feminin: 1. DINAMO

București 3—2; Masculin : Di- 
București —-■ Dinamo Berlin 
Dinamo Moscova — Monia 
Dozsa — Ruda Hvezda 3—1;

—• Dinamo Berlin 3—-1; Di- 
Ruda Hvezda 3—2;

va, „Cupa 
Europeni” 
tăzi -- poate — alt deținător.

Voleibaliștii sovietici au 
prezentat o formație omo
genă, eu o concepție 
modernă de joe. Ca 
la Moscova, atacul a 
principalul „atu” al

peților, loviturile din prima pasă 
cele din pase ridicate scurt (Mondze- 
levski a demonstrat o adevărată virtu
ozitate în crearea unor astfel de si
tuații) plinind adesea blocajul rapidist 
în imposibilitate de a acționa eu efica
citate. Singura carență din jocul echi
pei T.S.K.A. a constituit-o capitolul 
preluărilor din serviciu. Datorită pozi
ției lor greșite la primirea serviciului

oaspeții an comis o scrie de „duble” 
și „ținute” foarte rar sancționate. de 
arbitrul M. Mend (R.P. Polonă). De 
altfel, M. Menel care a înlocuit în 
ultimul moment pe arbitrul desemnat 
să conducă 
(R.P.U.) — a fost în 
cazuri depășit de joc, 
cizii în compensație.

Revenind la jocul 
trebuie să subliniem că bucureștenii își 
datorează victoria 
dit din punct de 
a pus în valoare 
fiecărui 
sit, în 
variație 
Pavel) 
gan), iar în linia a Il-a au luptat cu dîr- 
zeniic pentru fiecare minge. Reproșăm 
însă jucătorilor de la Rapid faptul că 
nu au încercat mai mult loviturile din 
prima pasă, care să surprindă blocajul 
advers, precum și lipsa de curaj în fo
losirea serviciilor puternice („roată") 
cu atît mai mult cu cît oaspeții vădeau 
multă nesiguranță la primirea lor. 
asemenea, antrenorul Gh. Petrescu, 
ruâa îi revin, desigur, o parte 
meritele și lipsurile echipei sale, 
trebui să rezolve cît mai curînd i 
blema celui de al șaselea om al 
mației (întrucît Răducanu nu mai 
șește să se ridice la nivelul partene
rilor săi) și a împrospătării echipei cu 
noi forțe.

Trebuie, de asemenea, ca jucătorii 
să muncească cu mai multă hotărîre 
pentru eliminarea lipsurilor și mai ales 
a acelora legate de educația moral- 

concentrării

cele două 
și Cluj,

Așa cum
folosite n-au putut suplini 
departe absența titularilor, 
și-a pus amprenta asupra 
jocurilor. In special, pri- 
al cuplajului de la ștrandul 

Voința Buc., 
slab

ne-a
15 ani. 
pe me- 

punctele 
Șt. lo- 
înscris 
a con- 
C.C.A.:

nivel
rea-

acest joc — 
cele 

dînd

L, Ormay 
mai multe 
adesea de-

ecflhiipei Rapid

unui joc bine gîn- 
vedere tactic, care 
pe deplin 
Rapidiștii 

primul set.
în forță

calitățile 
au folo- 
cu multă 
(Nicol au,

jucător, 
special în 
loviturile 

cu cele plasate (Plocon. Dră-

volitivă, de posibilitatea 
în momentele dificile.

ADRIAN

De 
, eă- 
din 
va 

pro- 
for- 
ren-

un i
care

: acum 
totuși, 
prin

(2) și 
, a

P. Niculescu (Buc.) 
dus satisfăcător formațiile: 
Marinescu — Crișan, Schmaltzer — 
Șt. Ionescu — V. 
NEACȘU. MAGYARI.

au cîștigat, 
3-1 (2—0)
de Neacșu 
Pentru învinși

Ștefănescu,
VOINȚA :

Bendu — Albiei, Antonescu — GHI
DAU — V. “ 
miuc.

Cele două 
București și 
făcător, au avut o bună mișcare în 
spațiul de joc, dar unii dintre jucă
tori s-au aratat deficitari la capi
tolul tehnică. Conducînd cu 3- 1 în 
repriza secundă, gazdele au avui 
victoria în mînă. Că n-au obținut-o 
aceasta se datorește propriului lor 
jucător Toma Varlaam, care, elimi
nat deseori pentru joc brutal, și-a 
pus echipa în inferioritate numerică, 
ceea ce a permis oaspeților s:i ega
leze. Au înscris: Chirvăsuță, Naum, 
Caminschi pentru bucureșteni. Da- 
rotzi (2) și Zctte pentru clujeni 
N. Nicolaescu (Buc.) a arbitrat co
rect și autoritar următoarele echipe : 
Știința Buc.: CSUROS - CHIRVA- 
SUȚA, Naum — Cloșcă - CH1- 
RIAC, Caminschi, Varlaam Știința 
Cluj: Teban — Urcan. Danciu — 
ZETTE — Chirilă, DAROTZI, B1K- 
FALVI.

Victoria orădenilor la scorul de 
7—3 nedreptățește tânăra formație a 
oaspeților — care a luptat o 
parte din timp de la egal Ia 
Au înscris Muth (3), Rujinschi 
Novac (2) de 
culescu (2),

Dumitrescu, Ganga, To-

formații studențești din 
Cluj au evoluat satis-

la învingători și 
'Miu de la

mare 
egal.

(2). 
Măț.

învinși

Față in față, după un an
Era anul trecut, în 

piscina de 50 m din 
dului Tineretului își disputau 
tatea reprezentativele de tineret ale 
R.P. Romîne și IED. Germane. Din
tre toți concurenții, cinci înotători se 
evidențiaseră în mod deosebit: Voi
cu Ingrid Wăchter și Mocanii din 
echipa noastră, Wiegand și Giesela 
Weiss din formația oaspe.

Vă mai amintiți ? Cel puțin cursa 
de 400 m liber (f) nu se poate uita 
atît de ușor. Ingrid Wăchter și Gie
sela Weiss, amîndouă pe culoare cen
trale, au înotat „cap la cap“ întreaga 
distanță, terminînd în același timp: 
5:14,2. Ingrid Wăchter și Giesela 
Weiss amîndouă junioare, reușise
ră cele mai bune performanțe ale 
țărilor lor în această probă clasică. 
Și din clipa aceea, specialiștii romîni 
și germani au vorbit despre cele 
două tinere înotătoare, ca despre 
două speranțe olimpice..- La fel și în 
proba masculină de 100 m liber: 
Wiegand și Voicu, sprinterii nr. 1 ai 
celor două selecționate, au atins pe
retele bazinului în același timp: 59,8. 
Voicu a făcut o cursă remarcabilă și 
la 400 m liber. S-a ținut „scai" de 
Wiegand și a reușit să corecteze — 
cu 'timpul de 4:47,6 — recordul pro
bei de seniori. Nici Mocanu nu s-a 
lăsat mai prejos: și-a întrecut toți 
adversarii la *500 m și a obținut un 
timp (19:46,4) care promitea mult..- 

...A trecut aproape un an de atunci- 
Wăchter, Mocanii. Wiegand și Weiss 
au sfirsit. nu de mult, perioada pre-

septembrie. In 
incinta ștran- 

întîie-

r

• • •
gătitoare și au apărut ia startul unor 
concursuri oficiale. Presa de specia
litate se ocupă, din nou, de perfor
manțele lor. Despre Wiegand și Weiss 
se scrie în superlative ; despre Wa
chter și Mocanii...

Wiegand și Weiss au reușit, recent, 
performanțe de valoare mondială 
(primul, 56,5 pe 100 m și 4:28.0 pe 
400 m liber, iar Weiss 5:61,5 pe 400 m 
liber), în timp ce Wăchter și Moca- 
nu nu mai sînt în stare să 
nici pe departe, rezultatele 
trecut. Cit despre Voicu? El
pendat pe un an pentru viață nespor
tivă.

reediteze, 
de anul 

este siis-

★
In toamna acestui an, Wăchter, 

Mocanu, Wiegand și Weiss se vor 
reîntâlni. De astă dată, pe b]ok 
starturile unei piscine din l.eipT)!', 
cu prilejul întîlnirii revanșă. Ce fel 
de rezistență vor fi capabili să opu
nă cei doi sportivi romîni afl iți în 
această situație? Antrenorii I.. 1 In- 
gur și C. Vasiliu sînt principalii vi- 
novați de forma, sub orice critică, 
pe care o manifestă la ora actuală 
elevii lor. Wăchter și Mocanii. An
trenorii sînt datori să-și revizuiască 
atitudinea — de prea mare îngăduin
ță — față de cei doi sportivi, să in
tensifice munca de insfruire-antrena- 
ment, într-un cuvînt să treacă la fap
te pentru a repara ceea ce au stri-

fanmă: 
MOSCOVA, 

2. Gwardia, 3. Dinamo Buc., 4. Do
zsa, 5. Dinamo Berlin; Masculin: 1. 
DOZSA BUDAPESTA, 2. Ruda Hvez
da, . 3. Dinamo'București, 4. Dinamo 
Moscova, 5. Gwardia, 6. Dinamo Ber
lin, 7. Monia.

După cum se poate observa și din 
clasamentele de mai sus, echipele 
care au dominat întrecerile, fără să 
șuiere vreo înfrângere, au fost Dina
mo Moscova (fete) și Dozsa Buda
pesta (băieți) — o adevărată sur
priză a turneului. Cele două echipe 
ale clubului Dinamo București au e- 
voluat, în general, sub valoarea lor.

1.

Serbarea de sfirșit de an 
a Școlilor sportive de elevi 

din Capitală
Astăzi, începînd de la ora 17. sta

dionul Tineretului din Capitală va 
găzdui o frumoasă demonstrație spor
tivă de masă. Este vorba despre serba
rea de sfîrșit de an a celor două școli 
sportive de elevi din București, oare 
5n atâtea rinduri ne-au încîntat privi
rile prin varietatea și conținutul bogat 
•1 exercițiilor de ansamblu.

Rezultatul de 10—6 obținut în 
fața echipei olimpice a Franței de 
către floretistele noastre reprezintă 
un bun sondaj al valorii actuale a 
trăgătoarelor din lotul republican și, 
totodată un foarte util prilej de veri
ficare a stadiului lor de pregătire. 
Pentru că echipa Franței trece drept 
una dintre cele mai redutabile 
hune, lucru confirmat — 
cu prilejul numeroaselor 
concursuri internaționale, 
sens, subliniem inițiativa 
specialitate care s-a orientat bine și 
de data aceasta (a mai făcut-o și 
organizînd concursul cu formația 
R. P. Polone) invitînd o echipă valo
roasă. Și, echipa oaspete a constituit, 
realmente, un partener dificil, care a 
solicitat din plin trăgătoarele noastre.

Referindu-ne la întîlnirea pe echipe, 
trebuie să arătăm că în afară de 
cele două aspecte amintite în cronica 
noastră de ieri — omogenitate și 
putere de luptă — se poate vorbi și 
de o orientare tactică mult îmbunătă
țită față de întrecerile anterioare. 
S-a văzut de la primele asalturi că 
reprezentantele noastre sînt preocu
pate de „studierea" prealabilă a ad
versarelor lor, față de care au apli
cat apoi tactica corespunzătoare. La 
acest capitol, trei dintre componente
le formației (Szabo, Vicol, Mațeianu) 
s-au prezentat în progres. In ceea

din 
de altfel — 
competiții ȘÎ 

In acest 
federației de

VASILIU

care 
exprimat astfel în legătură cu 
Ene: „Este concurenta care

G. NlCOLAESCU

floretis- 
deseori

ce o privește pe Ecaterina Lazăr, e- 
voluția ei a fost mai puțin satisfă
cătoare sub aspect tactic, 
tele franceze surprinzînd-o 
și punctind.

Turneul individual ne-a oferit și el 
satisfacția unei noi victorii — prin 
Olga Szabo — ca și a unor consta
tări pozitive privind creșterea mă
iestriei celorlalte trăgătoare. F.ste 
vorba mai întîi de faptul că 5 con
curente romîne s-au calificat în tur
neul final. Adică echipa care apăra
se cu o zi înainte culorile țării și în 
plus, o adevărată revelație a tinerei 
noastre generații de floretiste, Ana 
Ene. La cei 16 ani Ana Ene se do
vedește un element de viitor. Cu o 
condiție: să fie la fel de modestă 
și ascultătoare, să muncească cu a- 
ceeași rîvnă ca și pînă acum. Evo
luția tinerei floretiste a și fost re
marcată de una dintre cele mai bune 
trăgătoare franceze, Le Roux, 
s-a 
Ana 
mi-a plăcut cel mai mult. Chiar mai 
mult decît Olga Szabo. Poate și pen
tru că este mai... tînără. Oricum, eu 
o consider ca pe o speranță a scrimei 
dv“. Și ar mai fi de arătat un lucru. 
Concurentele noastre au tras cu a- 
ceeași siguranță ca și în întrecerea pe 
echipe și au obținut un număr de

victorii apropiat: Olga 
Szabo 6, Maria Vicol, 
Ecaterina Lazăr și /Via 
Ene cîte 4. iar Eugenia 
Mateianu 3.

Surpriza turneului in
dividual a constituit-o- e- 
liminarea în semifinale 
a celei mai în iormă 
scrimere franceze, K. 
Delbarre. In finală, sin
gura care s-a ridicat la 
valoarea reprezentante
lor R.P. Romîne a fost 
Le Roux, mezina lotului 
francez: 22 de ani. Cele
lalte finaliste, Garihle și 
Veronnot n-au mai pu
tut ține ritmul impus de 
romînce.

In încheiere, socotim 
necesar să sugerăm fe
derației de scrimă să 
studieze posibilitățile or
ganizării și altor întâlniri 
de verificare pentru lo
tul nostru feminin (și 
dacă se poate nu numai pentru 
cesta) deoarece pînă la J.O. de la 
Roma mai sînt multe săptămâni, timp 
în care procesul de verificare nu tre
buie întrerupt.

ELENA MATEESCU
T1BER1U STAMA

Bucuroase de victorie, cele patru 
componente ale echipei de floretă 
fete a țării noastre (de la stingă la 
dreapta : Maria Vicol, Ecaterina 
Lazăr, Olga Szabo. Eugenia Mateia- 
nu) au ținut să aibă o amintire : o 

fotografie...



T B n L
La afirșit de sezon fotbalistic

PENTRU A ȘASEA OARĂ
0 ECHIPĂ DE „D” IN FINALA CDPEI!
• Cîți din juniorii Rapidului vor ajunge în lotul primei echipe ?
• Noi campioni regionali.

Cum s-au desfășurat ultimele partide la „B”.„

Saxonul fotbalistic se apropie de 
sfîrșit. Pe rînd se încheie competițiile 
oficiale. După categoria A, iată că și 
categoria B și campionatul republican 
de juniori și-au consumat ultimul lor 
act. Majoritatea regiunilor și-au de
semnat echipele campioane. Au mai 
rămas de jucat finala Cupei, o restan
ță la „A“. trei la „B” și barajul pentru 
calificarea în categoria B, la care vor 
participa toate echipele campioane re
gionale», inclusiv campioana orașului 
București. După aceea, eîteva jocuri 
amicale și apoi, treptat, echipele vor 
intra într-o scurtă vacanță, de refacere 
a forțelor în vederea viitorului sezon, 
către care li se îndreaptă de pe acum 
gîndurile. Mai ales că au de înlăturat 
atîtea lipsuri..

Din nou o echipă de B în finală !

Sfârșitul. săptămînii trecute a fost 
marcat dc două evenimente mai impor
tante : semifinalele Cupei și finala 
campionatului de juniori.

Multă curiozitate au stîrnit semifi
nalele Cupei, de la care multi aștep
tau o nouă finală Progresul—Știința 
Timișoara. Rezultatele însă, au decis 
altfel. Finala va fi Progresul—Dinamo 
Obor, deci două echipe bucureștene 
își vor disputa prețiosul trofeu, adus 
chiar ieri la federație de la Dinamo 
Bucurc^h, deținătorul lui de pînă 
acum.

Frumoasă este performanța ambelor 
echipe, dar mai ales a eelei dinamo- 
visle, a cărei comportare peste aștep
tări în această ediție a Cupei a dus-o 
în finală. Este un succes care se cuvine 
subliniat în mod deosebit și care re
editează performanțele altor formații de 
categorie B. Pentru că Cupa a mal o- 
ferit pînă acum asemenea surprize. 
Dinamo Obor este a șasea echipă de 
„,B" ajunsă în finală : în 1951, Fla
căra Mediaș (1—3 cu C.C.A.), în 1954 
Metalul Reșița (2—0 cu Dinamo Bucu
rești !), în 1955 Progresul Oradea (3—6 
cu C.C.A.). în 1956 Ind. Sîrmei C. 
Turzii (0—2 cu Progresul Oradea) și 
în 1959 CS.M. Baia Mare (0—4 cu 
Dinamo București) și-au înscris numele 
pe lista de onoare a finalistelor. Ba, 
Metalul Reșița a și cucerit Cupa !

Ce va aduce finala ediției 1959—60? 
Greu de prevăzut. Firește, Progresul 
are prima șansa, dar .Dinamo Obor va 
avea un cuvînt greu de spus. A dtfve- 
dit-o doar (și încă cu ce rezultate !) 
în partidele susținute pînă acum și în 
care a ieșit învingător.

Un campion merituos

Finala campionatului republican de 
juniori a prilejuit echipei Rapid Bucu
rești o victorie categorică în fața fostei 
campioane, U.T.A. Spre deosebire de 
textiliști, care au luptat mult, dar fără 
rezultat, jocul lor fiind fără orizont.

500.000 LB, FOND SUPLIMENTAR DE PREMII IN LUNA IULIE
• Duminica, concurs special cu 300.000 lei fond suplimentar de premii dintre care 3 autoturisme • Astăzi, 

ultima zi la PRONOEXPRES, concursul marilor premii.
Concursul special PRONOSPORT de 

duminică 3 • iulie deschide seria unor 
mari și interesante concursuri. El be
neficiază de un fond suplimentar de 
premii în valoare de 500.000 lei, dintre 
care 4 AUTOTURISME : 1 „VOLGA44 și 
3 „MOSKVICI". Deci toate condițiile 
pentru obținerea unor premii de mare 
valoare. Din fondul de 500.000 lei, 
200.000 lei sînt afectați tuturor con
cursurilor Pronosport din luna iulie.

DECI ÎNCĂ O ATRACȚIE DE A 
JUCA INCA DE LA PRIMUL CON
CURS AL LUNII. CARE ESTE CHIAR 
CEL SPECIAL DE DUMINICA.

Programul de duminică este deschis 
de unul dintre cele mai importante 
meciuri din programul fotbalistic al 
sezonului, FINALA CUPEI R.P.R. Me- 
ciul-final pune față în față o echipă 
cu un foarte bun finiș de activitate 
- PROGRESUL — și alta care repre
zintă, fără discuție, o adevărată reve
lație a Cupei : DINAMO OBOR, for
mație de categoria B. Finala, în care 
Progresul vine cu dorința fermă de a 
repara înfrîngerea din 1958 (cînd a 
pierdut în finală la Știința Timișoara) 
iar Dinamo Obor e hotărîtă să ducă 
pînă la capăt seria... surprizelor, va fi 
echilibrată și atractivă.

Celelalte 11 partidQ fac parte din 
CUPA EUROPEI CENTRALE o compe
tiție de tradiție. Menționăm că anul 
acesta, Cupa Europei Centrale se dis
pută după o nouă formulă : 30 de e- 
chipe - cîte 5 din R.P. Ungară, R. Ce
hoslovacă, Austria, R.P.F. Iugoslavia 
și Italia. — se întîlnesc în meciuri 
tur-retur. Duminică are loc turul, iar 
duminica cealaltă echipele care s-au 
deplasat vor fi gazde. După întâlnirile 
din 10 iulie se alcătuiește un clasa
ment. pe țări, prin adițiune de puncte, 
acordîndu-se 2 puncte pentru victorie, 
1 punct pentru rezultat de egalitate si 

fără finalitate și uneori contraindicat 
(au jucat pe sus sau individual, cînd 
au avut în față o apărare superioară 
în jocul cu capul și bine organizată 
în fața porții), juniorii feroviari au 
făcut o partidă foarte bună. Ei s-au 
remarcat în primul rînd printr-iwi joc 
colectiv bine pus la punct, apoi printr-o 
tehnică mai bună, prin acțiuni în vi
teză, variate, cu destulă fantezie și o- 
rientale în adîncime. Grație acestui 
joc, Rapid a avut aproape tot timpul 
(si în special după pauză) superiori
tatea tehnică și tactică asupra arăde
nilor, concretizată finalmente în sco
rul de 4—0 și în titlul republican, 
care-i răsplătește excelentele compor
tări avute în acest campionat. Titlul 
național a revenit cu adevărat celei mai 
bune echipe, care a practicat im fotbal 
de calitate superioară.

La Rapid a existat întotdeauna pre
ocupare pentru echipele tinere. Antre
norii au ridicat în fiecare an formații 
bune. Dovadă că anul acesta Rapid a 
cîștigat campionatul orașului București 
și la pitici. Ceea ce nu a existat însă 
la acest club a fost preocuparea și cu
rajul pentru folosirea elementelor pro
prii în prima garnitură. In actuala e- 
chipă de juniori există multe elemente 
talentate, cu perspective certe : Cim- 
poca, Chim, Coe. Dobre, C. Dinu, Băl- 
tățescu, care pot fi introduse în lotul 
primei formații. Dar, cunoscînd... tra
diția Rapidului, ne întrebam urmărind 
evoluția frumoasă a tinerilor săi ju
niori : cîți dintre ei vor reuși să a- 
jlingă în primul lot ? Sau Rapid își va 
căuta, din nou, jucători în alte părți?...

Noi campioni regionali

Finalele campionatelor regionale au 
continuat duminică. La Brad, Aurul a 
dispus de Minerul Aninoas<a cu 4—0, 
la Oravița, A.S. Oravița cu 3—0 de 
Ceramica Jimbolia, la Rm. Vîlcea, Chi
mia Govora cu 1—0 de Metalul Coli- 
bași, iar la Sf. Gheoerghe, Textila a ter
minat la egalitate, 1—1, cu Voința 
Tg. Mureș. Aurul Brad, A.S. Oravița, 
Chimia Govora și Voința Tg. Mureș au 
cucerit titlul regional (în primele 
jocuri : Aurul Brad a făcut 3—3. A.S. 
Oravița 1—1, Chimia Govora a cîști
gat cu 3—1, iar Voința Tg. Mureș cu 
2—0).

In regiunea București, Unirea Mînăs- 
tirea a cîștigat cu 1—0 returul cu 
C.F.R. Roșiori (1—2 în primul meci), 
astfel că este nevoie de un al treilea 
joc. In regiunea Stalin s-au disputat 
patru partide între Chimia Tîmăveni 
și Torpedo (2—1, 0—1, 1—1 și din 
nou 1—1) și — după cum ne-a infor
mat corespondentul nostru I. Turjan 
din Sighișoara (unde a avut loc bara
jul) — Chimia a cîștigat titlul dato
rită vîrstei mai mici !... (p.g.) 

zero puncte pentru înfrîngere. Țara ale 
cărei echipe au realizat cel mai mare 
număr de puncte este cîștigătoarea a- 
cestei etape din C.E.C. Deci la meciu
rile de duminică 3 iulie ca și la ace
lea din 10 iulie SÎNT POSIBILE TOATE 
CELE TREI SEMNE : 1, X, 2. Aipănun- 
te și informații numeroase asupra me
ciurilor din C.E.C găsiți în „PROGRA
MUL LOTO PRONOSPORT44 care a a- 
părut ieri dimineață.

Intre cele 30 de echipe care vor juca 
la 3 și 10 iulie se află o serie dintre 
cele mai bune formații ale țărilor res-

jjgfronosport
pective : Ujpest, Vasas, M.T.K., Fe- 
rencvaros (R.P.U.), Ruda Hveza Bra
tislava, Dukla Praga, Slovan Bratis
lava (R. Ceh.), Wiener S.K.; F.C. Aus
tria, Viena (Austria), Hajduk Split, 
Vojvodina, Partizan (R.P.F.I.), Fioren
tina, Bologna, Roma (Italia).

Meciurile din C.E.C. sînt incluse și 
în programele concursurilor de prono
sticuri sportive din : R.P. Ungară, R. 
Cehoslovacă, R.P. Bulgaria, Italia etc. 
Ca atare ele vor avea loc în mod si
gur duminica.
LISTA DE PREMII A CONCURSULUI 

SPECIAL PRONOSPORT
Concursul special Pronosport de du

minică distribuie — suplimentar — pre
mii în obiecte în valoare de peste 
300.000 lei. Din bogata listă a premiilor 
amintim :

1 AUTOTURISM „VOLGA".
1 A UTm'lID’Cxnr »morziTTr.T-

După 26 de etape, desfășurate cu multă regularitate — ceea ce a 
asigurat competiției continuitate și, deci, menjinerea unui interes cres- 
cînd — campionatul categoriei B a luat sfîrșit duminică cu victoria — 
așteptată — a echipelor C.S.M.S. Iași, Știința Timișoara și Corvinul 
Hunedoara. Aceste trei formații au cîștigat astfel dreptul de a juca în 
viitorul sezon în prima categorie a țării. C.S.M.S. și orașul lași vor fi 
prezenți pentru prima dată în categoria A, Corvinul pentru a doua 
oară, iar Știința revine după un an de absență.

Jocurile nu au satisfăcut din punct de vedere tehnic, iar sub 
raport disciplinar s-au înregistrat durități în unele partide, cum au 
fost cele de la Buzău (Victoria—CFR Pașcani) și Tg. Mureș (C.S. 
Tg. M.—C.S.M. Baia Mare), dovadă că munca educativă lasă încă 
mult de dorit la unele secții de fotbal.

In această ultimă etapă a fost decisă și echipa de pe locul 13 din 
seria a 111-a: C.F.R. Arad.

Iată eîteva amănunte asupra desfășurării jocurilor de duminică

SERIA I

CIȘTIGATOAREA SERIEI, echi- 
pa C.S.M.S. Iași a obținut în ulti
mul! său meci, o victorie clară în 
fața formației S.N.IM. Constanța 
(4—1). După primele 30 de minute 
scorul era 3—0 prin punctele mar
cate de Voica (min. 15), Alexan- 
drescu (min. 23) și din nou Voica 
(min. 30). Gazdele au slăbit însă 

Minutul 49 al partidei de categoria B, Știința Ifucureșli-Dinamo Suceava 
(4 9) : Pasan, centrul înaintaș ol echipei studențești, marchează cu capul

cel de al treilea gol

ritmul în repriza a doua și de a- 
cest lucru au profitat constănțenii, 
care au redus handicapul în min. 
57 prin Ernest. Ieșenii își revin și 
mai înscriu o dată în min. 86, prin 
Vodca. (P. Codrea și A Scăunaș, 
coresp.)

O VICTORIE NETA a realizat 
și Rulmentul Bîrlad asupra Gloriei 
Bistrița (4—0) prin punctele mar
cate de Frîncu (min. 17 și 20) și 
Chirilă (min. 18 și 78). (F. Panait, 
coresp.).

FORESTA FĂLTICENI a cîștigat 
(cu 2—1) meciul cu Unirea Iași în

2 MOTOCICLETE j.SIMSON-.
2 MOTOCICLETE ;,JAWA44.
2 TELEVIZOARE ș,RUBIN".
1 FRIGIDER „SARATOV44
2 FRIGIDERE „PINGUIN".
5 ARAGAZURI CU 3 FOCURI SI BU-

TELIE. Apoi : MAȘINI DE CUSUT,
RACITOARE, aparate DE RADIO,
CEASORNICE, BICICLETE etc.

AZI, ULTIMA ZI LA
PRONOEXPRES

Astăzi este ultima zl cînd mai puteți 
depune buletine la concursul Prono- 
expres de mîine 29 iunie. Crește con
siderabil valoarea premiilor și numărul 
premiaților prin buletinele-abonament 
și buletinele sistem-redus. Procurați-vă 
din timp buletinele-abonament la con
cursurile Pronoexpres din luna iulie 
cu ajutorul cărora puteți juca aceleași 
numere la toate concursurile Prono- 
expres din luna respectivă.

★
Tragerea din urnă a concursului Pro- 

noexpres de mîine 29 li e are loc în 
Capitală, în grădina din cal. Victoriei 
nr. 117-119. In caz de ploaie tragerea 
va avea loc în sala din str. Doamnei 
nr. 2. Tragerea va fi urmată de un 
spectacol de estradă.
REZULTATELE TRIERII PRONOSPORT

In urma trierii variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 26 din 26 iu
nie au fost stabilite următoarele re
zultate provizorii :

24,80 variante cu 12 rezultate exacte. 
545,98 variante cu 11 rezultate exacte. 
4901,64 variante cu 10 rezultate exacte.
Rubrică redactată de I. S. Loto-Prono- 

min. 83 prin golul înscris de La
zar din 11 m. Pînă atunci, situația 
era egală: 1 — 1. Scorul îl deschi
sese Jamaiți (F.) în min. 5, iar Ma
tei (U.) egalase în min 17. (L. Ne
gru, coresp.).

IN PRIMA REPRIZA a meciu
lui Victoria Buzău—C.F.R. Pașcani 
(3—1) jocul a fost de slab nivel 
tehnic. După pauză, jocul a devenit 
mai dinamic, însă presărat de du
rități și chiar brutalități. Au mar
cat: Atanasiu (CFR) în min. 31,

(Foto : Gh. Dumitru)

Schweilinger în min. 32, Petric în 
min. 33 și Chitic în min. 65 (din 
11 m) pentru Victoria. (Marin Du
mitru, coresp.).

UN JOC FOARTE DISPUTAT a 
prilejuit partida C.S.M Rădăuți — 
Prahova Ploești (1 — 1). Rezultatul 
este echitabil. In prima repriză, plo- 
eștenii au deschis scorul în min. 22 
prin... Marșalek (C.S.M.) După 
pauză, gazdele au dominat tot 
timpul, dar nu au incris decît o 
dată prin Chirilă (min. 63). Oas
peții s-au apărat bine. (A. Simota, 
coresp.).

DINAMO SUCEAVA a dominat 
net în primele 30 de minute în me
ciul cu Știința București fiind și 
în continuare superioară în jocul 
de cîmp, dar linia de atac a 
fost complet ineficace, in schimb, 
studenții — superiori din punct de 
vedere tactic și în jocul în viteză 
și adîncime — au dovedit multă efi
cacitate și au înscris patru goluri 
prin Ionescu (min. 8, 38 și 88 — 
din 11 m) și Pasan (min. 49), cu
cerind victoria cu 4—0 (al. i.).

PARTIDA Unirea Focșani—Dina
mo Galați a fost amînată sîmbâtă 
din cauza terenului impracticabil. 
Meciul se va disputa joi 30 iunie.

SERIA A II-A

C.S.M. REȘIȚA-C.F.R. TIMI
ȘOARA (3—0). Joc anost, în care 
timișorenii — mulțumiți de locul 
ocupat în clasament — au acționat 
lent, fără convingere. Reșițenii cu o 
formație întinerită, au jucat mai bine 
cîștigînd pe merit. Punctele au fost 
marcate de Valiș (min. 22) și Var
ga (min. 28 și 47).

MECIUL METALUL TIRGOV1Ș- 
TE—ȘTIINȚA CRAIOVA (1—0) a 
oferit un joc frumos, cu faze rapi
de. Prima repriză a fost echilibrată, 
iar în cea de a doua, Metalul a 
insistat mai mult. Unicul gol a fost 
înscris de Cazacu în min 85. S-au 

de la învingători și Urziceanu și 
Iliescu de la învinși. (M. Ava nu, 
coresp.).

VICTORIE PE DEPLIN MERI
TATA în partida C.S. Craiova —• 
Drubeta Tr. Severin (3—2). Craio- 
venii au dominat mai mult (raport 
de cornere: 13—5 pentru gazde) și 
au tras mai des Ia poartă. Reali
zatorii golurilor : Ciurezu (min. 25), 
Vasilescu (min. 63) și Mirea (min. 
82) pentru C.S. Craiova și Olteanu 
(min. 76) și Amza (min. 84) pen
tru Drubeta. (A. I. Chiuza. coresp.).

SPECTATORII au lost dezamă
giți de nivelul slab al partida Me
talul Oțelul Roșu—Metalul Bucu
rești (0—0). Acțiunile au fost lente, 
pasele trimise greșit; în general, nu 
s-a vădit vreun interes pentru rea
lizarea unui joc de nivel tehnic mai 
bun. (Radu Zeno — coresp.).

CARPAȚI SINAIA — POIANA 
CJMPINA (1—2). Deși gazdele au 
dominat cu autoritate, oaspeții au 
reușit să cîștige fiind mai hotărîțî 
la poartă. Au înscHs Știbăr (min. 
8) pentru Carpați și Bontaș (min. 
17) și Mungiu (min. 83) pentru 
Poiana. (V. Zbarcea și M. Bota — 
coresp.).

SERIA A III-A

PARTIDA C.S. TG. MUREȘ — 
C.S.M. BAIA MARE (2-3) a sa
tisfăcut doar în prima repriză. Domi- 
nînd teritorial, oaspeții au marcat 
două goluri (Pop min. 29 și 41) 
speculînd două greșeli ale apărăto
rilor adverși. După pauză, localnicii 
au atacat mai periculos și au redus 
scorul prin Tujon (min. 55 din II 
m). Au mai înscris Pop (min. 70) 
pentru oaspeți și Naț.y (min. 80 
din 11 m) pentru gazde. După în
scrierea ultimului gol, jocul a de
venit dur. Arbitrul I. Căpitanii 
(Buc.), care pînă atunci condusese 
bine, nu a maj putut stăpîni jocul. 
Spre sfîrșitul partidei el l-a elimi
nat pe JOzși. (V. Kadar, coresp. 
regional).

INTERESANTA A FOST EVOLU
ȚIA SCORULUI în meciul de la 
Arad (4—4). După ce a condus la 
pauză cu 4—1 (au marcat: Gavrilă 
în min. 13 și 24, Anton în min. 24 
și 33, respectiv Popescu tn min. 
28), în repriza a doua Corvinul Hu
nedoara a încetinit ritmul, permi- 
țînd echipei A.M.E.F.A. sa egaleze 
prin_ golurile lui Popescu (min. 68 
și 73) și Balint (autogol). Jocul 
a corespuns doar timp de 35 de 
minute, după care oaspeții, mulțu
miți de rezultat, nu au mai insis
tat. In repriza a doua ambele echi
pe au jucat confuz. (St. lacob, co
resp.).

DEȘI AU DOMINAT MAI MULT, 
fotbaliștii de la C.S. Oradea au pă
răsit terenul învinși (0—2) în par
tida cu Rapid Cluj, care în min. 79 
â marcat prin Cîmpeanu, după o 
acțiune frumoasă, iar 7 minute mai 
tîrziu prin Avram, care a driblat 
3 adversari. De remarcat că orăde- 
nii au ratat prin Tiriac (în min. 
19) un penalti. (T. Balaș, coresp.).

JOC DE BUNA FACTURA TEH
NICĂ au furnizat Industria Sîrmei 
C. Turzii și C.F.R. Cluj (2—0). Lo
calnicii s-au mișcat mai bine, în 
special în repriza a doua, cînd au 
marcat două goluri prin Copil (min. 
65). și Suru (min. 87). (P. Tonea, 
coresp.).

DUPĂ O PRIMA REPRIZĂ DE 
JOC EGAL, în cea de a doua A.S.A. 
Sibiu și-a impus superioritatea 
față de C.F.R. Arad, înscriind de 
două ori prin Scînteie (min. 60) șî 
Nagy (min. 90). (Cornel Pitarii și 
Valeria Vlădoianu, coresp.).

SLAB S-AU COMPORTAT Gaz 
Metan Mediaș și Tractorul Orașul 
Stalin (1—1) în ultimul meci da 
campionat. Gaz Metan a jucat din 
min. 16 în zece oameni deoarece 
Jucan s-a accidentat la o ciocnire. 
Au înscris Vancea (nrin. 13) pen
tru gazde și Mileșan (min. 68) pen
tru oaspeți. (Dan VintMă, coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ A FĂCUT în 
compania Recoltei Cărei (5—0) cel 
mai frumos joc din actualul sezon. 
Atacul, în mare vervă de joc, a În
scris prin Năftănăilă (2), Palfi (2) 
și Popa. (V. Lazăr, coresp.).

SPORTUL POPULAR
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Danescu, Gh. Ion și V, Szabo învingători 
în prima faza a campionatului republican de motocros

traseul fazei I a campionatului

PROBELOR: clasa 
de recunoaștere a 
cursei, dinamovis-

Pe
republican de motocros, desfășurată 
Ia Oîmpina, s-au adunat peste 20.000 
de spectatori.

IATA FILMUL
175 cmc. In turul 
traseului favoritul
tul Mihai Pop, a încercat o potecă nouă 
într-un punct dificil al traseului. Pe 
această porțiune el a suferit o căză
tura care i-a avariat mașina. Ne
reușind s-o repare în timp util, M. 
Pop a plecat din start cu 1 minut 
în urma celor 14 concurenți.

Clasament: I. M. Dănescu (C.G.A.) 
8 p; 2. Tr. Macarie (Dinamo) 6 p; 
5. Ștefan Iancovici (Metalul) 4 p.

Clasa 250 omc. După un start gre
șit concurenții pleacă puternic. Chiar 
la prima poartă se produce o buscu
ladă care scoate din lupta pentru pri
mul loc pe doi dintre cei mai buni 
concurenți, V. Szabo și Grigore Be- 
reny.

Lupta pentru întîietate s-a desfă
șurat mult timp între doi reprezen
tanți ai C.C.A.: Gheorghe Ion și Glieor- 
ghe loniță. Acesta din urmă sa

Joi după-a miază pe stadionul Dinamo

Concurs de obstacole și dirt-track

răsturnat însă, astfel că Gh. Ion a 
cîștigat clar.

Clasament: 1. Gli. Ion (C.C.A.) 
8 p; 2. M. Cernescu (Dinamo) 6 p; 
3. Gr. Bereny (Metalul) 4 p.

Clasa 350 cmc, a avut de la început 
o desfășurare dramatică. Porniți în 
față și avînd șanse mari să se claseze 
în această ordine, Gh. loniță și Gh. 
Ion au fost obligați după două ture 
să cedeze conducerea dinaniovistului 
V. Szabo. Gli. Ion a suferit o defec
țiune la anibreiaj iar Gh. [onițâ a 
fost obligat să se oprească pentru că 
instalația electrică i se defectase din 
cauza apei.

Clasament: I. V. Szabo (Dinamo) 
8 p; 2. Gh. loniță 6 p; 3. Mircea Cer- 
nescu (Dinamo) 4 p.

H. NAUM

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE JUNIORI
CRAIOVA (prin telefon). — Intr-o 

organizare foarte bună, merit al co
misiei de gimnastică din localitate și 
al federației romîne de specialitate 
— s-au desfășurat, sîmbătă și dumi
nică în sala de sport, finalele cam
pionatelor republicane de juniori pe 
anul 1960. La întreceri au participat 
120 concurenți. băieți și fete, din ma
joritatea regiunilor. Iată rezultatele 
pe categorii de exerciții: JUNIORI 
CAT. A ll-A: sol : George Păttnescu 
(Craiova) 9,45 p.; oal : Harisis Cos
tachis (Buc) 9,20; bară: H. Costa- 
cliis 9,30; paralele: H. Costachis 9,25; 
sărituri : H. Costachis 9,30;
H. Costachis 9,15; individual 
pus: H. Costachis 55,25.

JUNIORI GAT. I : sol : 
Bogdan (Buc.) 9,45; cal : Alex. 
dan 9,35; bară: Alex. Bogdan 
paralele : Alex- Bogdan 9,90; 
turi : Ioan Popa (Galați) 9,40; 
Al. Bogdan 9,05; individual compus: 
Al. Bogdan 56,20.

EXERCIȚII, SENIORI CAT. A ll-A: 
so.1 : Carol Stark (Iași) 9,45; cal : 
Cornel Atanasiu (Buc.) 9,15; bară: 
G. Stark 9,20; paralele: Șerban Po
pescu (Buc.) 9,15; sărituri: Petre Mi- 
nca (Buc.) 9,10; inele: S. Popescu 
9,05; individual compus : C. Stark 
53,70.

EXERCIȚII SENIORI CAT. I : sol: 
Al. Szilaghi (Cluj) 9,40; cal : Al. 
Szilaghi 8,60; paralele: AL Szilaghi

inele : 
com-

Alex.
Bog- 
9,20 ;
sări- 

itiele:

pista de 
de dirt-track pen- 
500 cmc mașini

DUPĂ ETAPA A IlI-a
A CAMPIONATULUI CAPITALEI

Joi dupa-amiaza, începmd de ia ora 
17. iubitorii motociclismului din Ca
pitală vor putea asista pe stadionul 
Dinamo la un interesant concurs. 
Motocicliștii noștri fruntași își vor 
disputa întîietatea în cadrul unui con
curs de selecție pentru probele dc ob
stacole la clrisele 175, 250 și 350 cmc. 
In completarea acestei competiții vor 
avea loc și întreceri pe 
zgură, în alergări 
tru clasele 350 și 
speciale.

B* ■

■ A ■

9,25; bară: Iacob Beta (Cluj) 8,70; 
inele : Al. Szilaghi 9,45; individual 
compus : Al, Szilaghi 54,65-

JUNIOARE, GAT. A Ii-A: sărituri: 
Rodica Ampăteanu (Buc.) 8,65; hie
nă: Dorina Pop (Cluj) 8,70; paralele: 
Crizanti Dinu (Craiova) 8,95; sol: 
Crizanti Dinu 9,20; individual com
pus : Rodica Ampăteanu 35.15.

JUNIOARE, CAT. I : sărituri : 
Petruța Dragomir (Buc.) 8,55; bîr- 
nă : " — - -
8,55; 
9.00 ; 
9,00 ; 
Dragomir 34,35.

EXERCIȚII SENIOARE 
ll-A : < ’ ’
șoara) 8.75; birnă : 
glie (C-ța) 8,60; paralele: 
Dimoca (Buc) 9,35; sol: 
Gheorghe 8,80; individual 
Niculina Gheorghe 34,50.

EXERCIȚII, SENIOARE 
sărituri : Edme lie (Buc.) „„
nă: Cristina Andrița (Buc.) 8,90; 
paralele: Edme He 9,30; sol : Cris
tina Andrița 8,95; individual com
pus : Cristina Andrița 36,20.

CATEGORIA MAESTRE: sărituri: 
Ana Mărgineanu (Buc.) 9,30; hîrnă: 
Ana Mărgineanu 9,30; paralele : E- 
lena Niță (Buc.) 9,10; sol : Ana 
Mărgineanu 9,35; individual compus: 
Ana Mărgineanu 36,05.

R SCHULTZ, coresp. regional

Maria Chibuiceanu (Timișoara) 
paralele: '

sol : Ana 
individual

Petruța 
Ma tușea 
compus :

Dragomir 
(Reșița) 
Petruța

___ .... _________  CAT. A
sărituri : Agneta I'arago (Timi- 

Niculina Gheor-
Henriette
Niculina
compus :

CAT. I :
9,25; bir-

DE BILETELOCAȚIUNE
Biletele pentru concursul moto cu 

obstacole și dirt-track care va avea 
loc joi la ora 17 pe stadionul Di
namo se pun în vînzare azi, de la 
ora 13, la casele stadioanelor Dina
mo șt Republicii, la Agenția Centra
lă Pronosport (Calea Victoriei) și 
casa specială din str. Ion Vidu.

1B

(. ursele cu obstacole și-au cîștigat o 
binemeritată popularitate în rîndu- 
rile amatorilor de spectacole sporti
ve din Capitală, lată în ilustrația 
alăturată un aspect de la ultima în
trecere de acest pen care a avut loc. 
pe stadionul Dinamo din Capitala.

Duminică pe velodromul Dinamo

«S'. Mihalțeanu (Victoria) a devenit 
campion la urmărire individuala juniori

Activitatea competițională pe velo
drom a continuat duminică diminea
ța cu desfășurarea ultimei probe din 
cadrul campionatelor republicane de 
pistă, urmărire individuală (5 ture 
2000 m). Participant: 8 alergători, 
învingător: Simion Mthălțeanu (Vic
toria), un tînăr și talentat ‘ ciclist.

Iată clasamentul final: 1. S. Mihăl- 
țeanu 2:46,2; 2. D. Paraschiv (Vic
toria) 2:46,4; 3. C. Tudose (Victoria)

(Victoria) 
sportivă

Partida de dublu mixt Namian, Ca- 
ralulis (Progresul) — Ponova, Ți- 
nac (Dinamo) din cadrul întîlnirii 
Progresul—Dinamo a luat sfîrșit după 
reluare cu rezultatul fina! de 6—3, 
3—6. 6—I pentru primul cuplu.

în legătură cu desfășurarea întregii 
întîlniri, am reținut două aspecte mai 
importante. In primul rînd atitudinea 
cu totul nesportivă, netovărășească, a 
jucătorului Eugen " ’ ' 
care a refuzat să 
este obosit, că nu 
corespunzătoare, 
oboseală nu l-a
Cristea ca. în 
colegii lui se allau în toiul întrecerii cu 
tenismanii dinamoviști, să joace în 
imediata vecinătate a terenurilor de te
nis, un meci de fotbal în toată regula 
pe durata a 90 de minute I Faptele nu 
mat au nevoie de nici un comentariu. 
Am dori însă să știm și noi ce părere 
au tovarășii dm conducerea secției dc 
tenis de la Progresul, colegii de echi
pa ai lui Cristea despre această atitu
dine lipsită de răspundere ?

Iubitorii tenisului care au 
cu ocazia acestor întreceri 
campionului nostru republicați 
riac un au avut motive să fie încîti- 
tați. Deși a cîștigat cele două sim- 
pluri, Țiriac s-a prezentat destul de 
slab. Țiriac pune comportarea lui ge
nerala slabă din ultimul timp ca și 
faptul că în înfîlnirea cu Știința nu a 
jucat, pe seama oboselii. Este destul 
de ciudat ca ttn tînăr de 21 de ani, 
aiiat abia în primele luni de la înce
perea activității în aer liber să fie de 
acum obosit. De ce ? A depus atît de 
mari eforturi la antrenamente sau în 
competiții? Comportarea și rezultatele 
de pînă acum infirmă acest lucru. A- 
tunci ? In orice caz pregătirea lui 
Țiriac lasă de dorit și ar li bine ca 
antrenorul M. Bădin, conducerea clu
bului Dinamo și chiar . federația de 
specialitate să îndrume și să controleze 
mai de aproape activitatea acestui ju
cător, atît la antrenamente și competi
ții, cît și în viața particulară.

In cealaltă continuare. Știința — 
C.C.A., meciul de dublu mixt Ciogolea, 
Bădin — Roșianu, M. Vizirii a fost 
cîștigat de prima pereche cu 6—4, 4— 
6, 6—4. Cu această partidă încheiată.

Cristca (Progresul) 
joace, motivînd că 

are pregătirea fizică 
Această așa-zisă 

împiedicat însă pe 
același timp, cînd

urmărit 
evoluția 
Ion Ți-
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Știința obține frumoasa performanță 
a învinge echipa C.C.A. cu scorul 
10—9. In ceea ce privește contestația 
formației militare împotriva hotărîrii 
luate de arbitrul principal, Ionescu 
Nanciu, noi am considerat-o pe deplin 
îndreptățită. De altfel comisia orășe
nească de specialitate a admis contes
tația, 
Este 
anunțat, de cele două 
simplu juniori 1. Năstase (C.C.A.) — 
Guțu (Șt.) și Burciu (Șt.) — Șt. Po- 
povici (C.C.A.) desfășurate în prima zi 
și terminate cu victoriile primi lor spor
tivi. Pe motiv că nu a fost respectată 
ordinea prevăzută de regulament, ar
bitrul Ionescu Nanciu a anulat rezul
tatele de pe teren și a hotărît rejuca- 
rea, cînd I. Năstase și Șt. Popovici au 
pierdut prin iieprezentare. De fapt este 
vorba numai de un singur meci (I. 
Năstase—Guțu) unde hotărîrea arbi
trului a schimbat rezultatul; în celă
lalt. oricum fot Burciu ieșise învingă
tor. De ce a greșit arbitrul Ionescu 
Nanciu ?

I. Pentru că deși el și numai el 
avea obligația să programeze meciurile 
în ordinea prevăzută de regulament, 
dmte-o inadmisibilă atitudine de .gu- 
ră-cască", s-a trezit deodată cu -două 
meciuri jucate în prima zi în (Ioc de a 
doua zi. Deci vina aparține exclusiv ar
bitrului principal. 2. Cele două meciuri 
în litigiu trebuiau oricum să sc dis
pute, pentru că în prima zi partidele de 
juniori se desfășurau conform ordinei 
11 și 2—2, iar în a doua zi 1—2 și 
2—1. 3. Regulamentul, privind ordinea 
de joc, sc referă la situația cînd întîl- 
nirile au loc pe două terenuri, or la 
Știința s-a jucat pe trei și patru te
renuri. 4. Chiar în această întîlnire, 
programarea meciurilor n-a fost respec
tată, deoarece în prima zi în loc de a 
doua zi s-au disputat partidele feminine 
Roșianu-Ciogolea și S. Mihai-Lazaride, 
deci s-au făcut derogări de la regu
lament. 5. Textul regulamentului per
mite în anumite cazuri, modificări în 
programarea meciurilor.

Se cuvine ca unii arbitri să-și reîm
prospăteze cunoștințele, să cîntărească 
fiecare hotărîre, pentru a nu mai co
mite grave greșeli dc genul aceleia a 
arbitrului Ionescu Nanciu.

Pregătiri pentru finalele camponatetor
anulînd decizia 

vorba așa cum
arbitrului, 
am mai 

meciuri de
Săptămîna viitoare se vor desfășura 

în Capitală întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane individuale 
de atletism, pentru seniori și senioare, 
întrecerile vor începe vineri 8 iulie 
și se voi- încheia în ziua de 14 iulie.

★
Ca o repetiție generală 

campionatelor republicane,
și joi (începînd de la ora 17) se vor 
desfășura pe stadionul Republicii în
trecerile din cadrul etapei a 11-a a 
campionatului de aHetisni pe echipe ai 
Capitalei.

C. COMARN1SCH1

2:47,8^ 4. Gh. Vasilescu 
2:49,8; 5. C. Porumb (Șc. 
Constructorul) 2:52,5.

In continuarea reuniunii 
Ioc întrecerile concursului 
„Revanșa campionatelor", 
cărora și-au <' . 
naliștii recentelor campionate. Deose
bit de atractivă a fost proba de vi
teză seniori. Vasile Oprea (C.C.A.) 
a reușit să-și ia revanșa asupra cam
pionului pe anul 196(1, Petre Tache și 
să învingă în finală pe experimenta
tul Ion loniță V. Oprea s-a dove
dit în vervă încă ~
unde a înregistrat 
al zilei (12,3 sec.) în compania 
E. Ungureanu (Din.). “ 
locuri în clasament: V. Oprea, I. lo
niță “(Voința), P. Taohe (Din.) 
C. Voku (C.C.A.).

Cursa de semi fond (75 t ure
sprint la 3 ture) a avut o desfășura
re spectaculoasă. Principalii anima
tori: N. Grigore, M. Voinescij și V. 
lordache, care au terminat întrecerea 
cu un avans de 2 ture față de ceilalți 
concurenți. Clasamentul final: M. Voi- 
nescu (Din.) 55 p, V. Iordache (Din.) 
40 p„ N. Grigore (C.C.A.) 26 p.

— tr. i. —

au avut 
denumit 

>H. , în cadrul
disputat întîietatea fi-

din 
cel

seriilc probei, 
mai bun timp 

iui 
Primele patru

Și
Cil

Corespondentul nostru L. Micșan. 
ne comunică că recent a avut Ioc la 
Timișoara faza regională a campio
natelor republicane. Iată cîteva din 
cele mai bune rezultate: BARBAȚI: 
100 m: R. Wolf (Reșița) 11.6; 200 m: 
I. Mesaroș (Timiș.) 23,3: 400 m: I. 
Cseman (T) 51,8; 800 m: Gh. Băruță 
(T) 2:01,0; 1.500 m: I. Pricop (T) 
4:00.2; 5000 m: I. Veliciu (T) 15:20,2; 
110 mg: I. Mesaroș 15,0; lungime: 
M. Schmitz (R) 6,75; înălțime: Mesa
roș 1,75; FEMEI: lungime: A. Mihăi- 
leseu (Arad) 5,36; înălfime: A. Mi- 
hăilescu 1,55.

★
La B-aia Mare s-a desfășurat un 

concurs cu caracter regional. Cores- 
intrcceri, pondentul nostru V. Săsăranu ne-a 

transmis cele mai bune rezultate: 
100 m: Al .Abordau (Sighet) 
110 mg: St. Cipler (S. Mare) 
greutate: Gh. Bolchiș (B. Mare) 
etc.

înaintea 
miercuri

★
La sfîrșitul saptămînii trecute au 

avut loc pe stadionul Portul roșu din 
Galați, concursurile dc juniori dotate 
cu „Cupa Moldovei". La î~t~c 
după cum ne informează corespon
dentul nostru A. Schenkman, au luat 
parte echipele de juniori ale regiuni
lor Galați, Bacău, Iași, Constanța și 
R.A.M. Organizarea a fost foarte 
bună. Iată cîteva rezultate: JUNIORI: 
100 m: Gh. Chescop (G) 11,5; HOmg: 
C. Gugeanu (R.A.M.) 15,9; 1.500 m:
P. L.ică (G.) 4:19,1; lungime: 
doslav (B)6,37; 4x400 m:
3:45,0 — nou record regional 
niori; JUNIOARE: 60 m: E. 
(R.A.M.) 8,2; 100 m: S.

11.3;
16.9;
12,02

A luat sfirșit 
circuitul regiunii P4o:ști

PLOEȘT1 (prin teieion). — In cir
cuitul ciclist al regiunii Ploești pri
mele tre: locuri în clasamentele gene
rale finale au fost ocupate după cum 
urmează: INDIVIDUAL: 1. W. Zie
gler (Dinamo) 10 h 25:45; 2. Ion 
Stoica (C.C.A. I) 10 h 27:37 ; 3. N. 
Niculescu (C.C.A. I) 10 h 
ECHIPE: 1. C.C.A. I 31.Cî."? 
namo 31:27,58; 3. Ploești I 32:28.19.

ȘTEFAN lONESCU-coresp.

2801.
1:24,59; 2. Di

R. Ra- 
Galați 
de se- 

Soos 
Bordan 

(R.AJVl.j 13,0; 400 m: E. Flaișer ,(B) 
60,6; 500 m: E. Croitoru (C) 1: 24,4; 
înălțime: M. Fulga (C) 1,45. Clasa
mentul general pe echipe are urmă
toarea înfățișare: 1. Galați 125 p; 2. 
Bacău 117 p; 3. Constanța 108 p; 
4. R.A.M. 103 p: 5. Iași 100 p.

★
Pe stadionul Libertății din Oradea, 

după cum ne-a informat corespon
dentul nostru Gh. Lorincz, au avut 
loc concursurile din cadrul fazei re
gionale a campionatelor republicane. 
Cîteva rezultate: BARBAȚI: 100 m: 
M. Mărunțelu 11.3; 400 mg: V. Pop 
57,7; lungime: N. 
jun.: N. Macovei 
(ime- I Tomcsik 
Soos 34,75.

Popa 6,24: 110 mg. 
15,3; FEMEI: inăl- 
1,45; disc jun.: E,

miercuri alergări de

In programul alergărUor ds 
figurează ..Premiul de Iunie" 
semi-clasică, care întrunește

TRAP
miercuri 
o cursa 

___  _______la start 
majoritatea concurenților, care au par
ticipat în Derbi. De data aceasta ei 
pornesc la distanțe diferite în raport 
cu recordurile și cu victoriile obținute. 
Proba se desfășoră pe 2600 metri șl 
prezintă mult interes. Sînt înscriși : 

2600 Sulamita (Ghinea Gh.). Holtei 
(Marcu Tr.), Coleta (Toderaș I.), Zefir» 
(Tănase Gh.). 2620 Postăvaru (Szabo I.), 
Zdravăn (Buțan N). Harcov (Ciobanii 
Gh.). Hrisov (Dinu Tr), 2610 Vîrtej VI 
(Avram G.). 2660 Breton (Oană I.), 2600 
Olirnp II (Ichim C.), Straja (Ștefănes- 
cu M.).

PALMIRA A CÎȘTIGAT DERBIUL
Reuniunea Derbiului a obținut unul 

din cele mai frumoase succese. Clasica 
probă s-a desfășurat în bune condițiuni 
și după ce Micșunica a asigurat cursei 
o cadență vie. lupta s-a angajat în li
nia dreaptă între Cărăbuș, strecurat pe

coardă. Vifor 
sută de metri 
și trece victorioasă linia sosirii în a- 
plauzele numerosului public, care um
plea tribunele pînă la refuz. La do! 
ani au învins Băetana și Minunea, iar 
pe, garduri Glod și-a întrecut adversa
rii, depășind pe Gal și Codaș.
REZULTATELE SÎNT URMATnARELE:

I. Băetana (Soare Gh.), Prieten. Mun- 
teanca. Cota : ' ““

II. Minunea 
Cota : 10,70 -

III. Ga zel a
Frumos. Cota : 8,90

IV.
Cota : 2,70 

v. r_i_.
Snagov. Cota : 8.30

VI. ...................  '
gar. Cota : 6,40

VII. “ *
Justin.

VIII. 
Gratis.

și Snagov. La a doua 
de potou, Palmira atacă

1,30 - 8,10 lei.
(Ghițâ A.), Picup, Scoția. 
81,90 - 15,60 lei.
(Socrate E.), Gutin, Făt 

----  55,50 - 76.70 lei.
Glod (Manea N.), Gal. Slănic. 

: 2,70 - 14 - 23,10 lei.
Palmira (Cîmpeanu M.), Cărăbuș. 

“ ' 7.10 - 20.90 lei.
Miracol (Baldovln). Podoaba. O- 

34,80 - 24 lei.
Crainic (Stoian Gh.), Neluța. 
Cota : 1.50 - 9.00 - 33,50 lei. 
Norocoasa (Drăgiiici), Letopiseț, 
Cota : 8,90 - 41,60 - 30,50 lei.



întâlniri internaționale ale sportivilor noștri
Joi, ora 19, pe velodromul Dinamo

O interesantă înfîlnire internațională de lupte
Pnblicul bucureștean, care n-a asis

tat de multă vreme la o reuniune 
internațională de lupte desfășurată 
în aer liber, va avea această ocazie 
la mijlocul săptămînii, cînd reprezen
tativa noastră va întîlni, în 
primul meci, pe velodromul Di
namo puternica formație maghia
ră, care a avut anul acesta o fru
moasă și bogată activitate internațio
nală. La ultimul turneu de la Buda
pesta, caire a avut loc în luna mai 
și ia care au participat opt națiuni, 
reprezentativa R. P. Ungare a ocu
pat locul 1. De asemenea, sportivii 
maghiari au învins, nu de mult, cu 
7-M selecționata olimpică a Italiei. 
Trebuie să arătăm că printre luptă
torii, maghiari se numără sportivi de 
valoare mondială, cum sînt: dublul 
campion mondial Imre Polyak (62 kg) 
Toth Gyula al treilea clasat la 
„Cupa Mondială" din 1958, Imre 
Hodoș și Peter Kozina (125 kg.) 
unul dintre cei mai tineri și valoroși 
„grei" de pe continent. In meciul cu 
Italia, Kozma a învins detașat la 
puncte pe cunoscutul Bulgarelli, me
daliat al J.O. de la Melbourne.

Sportivii romîni se pregătesc intens 
în vederea acestei întîlniri. Antrenorii 
vor stabili în zilele care urmează lo
tul definitiv. Deocamdată, la cate
goriile mici și mijlocii, specialiștii nu 
au întîmpinat greutăți în ceea ce pri
vește selecția. Problema cea mai di
ficilă este la categoria grea, unde 
noi nu avem încă un luptător bine 
pregătit din toate punctele de ve
dere și — mai ales — care să cores
pundă ca... greutate. Atît Lazăr Bu
jor, cit și I. Radu sînt cu aproape 30 
kp mai ușori decît sportivul ma- 
gîiar! Totuși, dacă luptătorii noștri 
se vor prezenta la adevărata lor va- 
loire, putem spera într-un rezultat 
ban al reprezentativei R.P.R. Sîmbă- 
t? va avea loc tot pe velodromul Di- 
nimo, ora 19, cea de a doua întîlnire 
s»b numele București — Budapesta.

SUCCESELE CĂLĂREȚILOR ROMÎNI IN CONCURSUL DE LA LEIPZIG
Călăreții romîni au terminat dumi

nică la Leipzig cel de al IV-lea con
curs hipic din cadrul turneului inter
național întreprins în mai multe țari 
din Europa. Dacă facem un scurt 
bilanț al comportării lor de pînă 
afum, vedem că la Viena, Wiesbaden, 
și Leipzig (mai puțin la Lucerna, 
Tide au concurat sub posibilități) 
sportivii romîni au reprezentat cu 
cinste ecliitația de la noi din țară, 
cucerind mai multe locuri fruntașe 
în clasamentele probelor. In lungul 
și dificilul turneu întreprins, călăreții 
romîni au fost handicapați în multe 
cazuri de indisponibilitatea cailor, 
care abia la Leipzig și-au revenit 
in forma cea bună. Astfel, cai valo
roși ca Mindir, Sucitu, Machedon ș.a. 
au putut fi folosiți în concurs doar 
în ultimele probe.

Întrecerea triunghiulară de la Leip
zig a reunit la start pe cei mai buni 
călăreți din R.P. Polonă, R.P. Romî- 
nă și R.D. Germană. în acest concurs, 
reprezentanții noștri au avut o com
portare excelentă, ei ocupînd majo

La începutul săptămînii trecute a avut loc la Sofia un important tur neu internațional de box, la care au fost prezenți pugiliști din șase țări: R. P. 
Romînă, R. P. Ungară, R, Cehoslovacă, R. P. F. Iugoslavia, Turcia și R. P. Bulgaria. Pupă cum se știe, dintre boxerii romîni cea mai frumoasă comportare 

a avut-o biicolae Mindreanu, care a terminat competiția neînvins. Mindreanu o ocupat locul 1, după ce a întrecut trei adversari, lată-l în fotografia din 
stingă, trimițind cu precizie un croșeu de dreapta, pe care adversarul său. T alineat (Turcia), nu l-a putut evita.

Fotografia din dreapta reprezintă o imagine a meciului dintre Kellner f R. P. Ungară) și Petre Zăinescu. Tinărul nostru boxer a avut o comportare 
bună in fața valorosului pugilist maghiar, pierzînd de puțin la puncte. Foto : T. Horissian.

Bulgarska Fotografia

R. P. Romînă-R. P. Ungară

Gh. Pop ft viei și-a dus adversarul într-o poziție dificilă, în care „tușul” 
este aproape inevitabil

Concursul internațional
LEIPZIG, 27 (prin telefon). —
Concursul internațional de tir a 

continuat cu probele de armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri și pistol vi
teză manșa I.

I ată rezultatele: armă liberă cali
bru redus 3x40 focuri, poziția culcat : 
1. Mars (R.D.G.) 395 p.; 2. Kocher 
(R.D.G.) 394 p.; 3. Koen (R. P. B.) 
393 p.; 4. I. Sîrbu (R.P.R.) 390 p. 
...6. N. Rotaru 388 p. ...12. M. Fere- 
catu 385 p. poziția in genunchi: 1. 
Koeher 382 p.; 2. Gosper (R.D.G.)
381 p.; 3. Kosert (R.D.G.) 381 p.

ritatea locurilor fruntașe. Cel mai 
bun călăreț în proba de viteză de la 
Leipzig s-a dovedit, și în acest an, 
concurentul romîn Vasile Pinciu. El a 
terminat parcursul pe calul Bîrsan, 
fără nici o penalizare, ocupînd un 
binemeritat loc I. O altă victorie pre
țioasă ne-a adus-o călărețul Gheor- 
ghe Langa cu calul Rubin, cîștigînd 
o probă de mare prestigiu: „trofeul 
R.D, Germane". Cel de al treilea 
călăreț romîn, Virgil Bărbuceanu, pe 
calul Robot, nu s-a lăsat nici el mai 
prejos. In proba de „șase bare", 
Bărbuceanu s-a clasat pe primul loc 
înaintea călăreților polonezi și ger
mani.

Proba cea mai grea a concursului, 
„Cupa Națiunilor", a fost viu dispu
tată între reprezentanții țării noastre 
și gazde care, la fel ca acum doi 

Imagini de la turneul internațional 

de box de la Sofia

de tir de Ia Leipzig
...8. N. Rotaru 376 p.; 9. 1. Sîrbu 
376 p. ...16. M. Ferecatu 370 p. 
Poziția in picioare: 1. I. Sîrbu
365 p.; 2. Golla (R.D.G.) 363 p. 3. 
Mars 362 p. ... 9. N. Rotaru 349 p. 
...14. M. Ferecatu 348 p. Pe trei po
ziții: 1. Golla 1.132 p.; 2. Mars 1.131 
p.; 3. 1 .Sîrbu 1.131 p. ...9. N. Ro
taru 1.113 p. ...16. M. Ferecatu 1.103 
p. Pistol viteză, manșa I: 1. St. Pe
trescu 290 p.; 2. Iacobi (R.D.G.) 290 
p.; 3. P. Mocuță 289 p. ...5. G. Ma
ghiar 288 p.

ani la București, s-au dovedit concti- 
renți redutabili în probele pe echipe. 
De altfel pînă la urmă, călăreții ger
mani au reușit să păstreze prețiosul 
trofeu, clasîndu-se înaintea călăreților 
romîni. Rezultatele înregistrate în 
acest concurs demonstrează că în 
prezent călăreții romîni se află într-o 
formă bună pe care trebuie să o con
firme și în marea întrecere de la 
Aachen, unde vor evolua peste cîteva 
zile.

De la Leipzig călăreții romîni se 
îndreaptă astăzi către Aachen, unde 
se desfășoară imul din cele mai mari 
concursuri hipice internaționale ale 
anului. Călăreții romîni au obținut 
și în anii precedenți succese însem
nate la Aachen. Ei sînt hotărîți să 
reprezinte și de această dată cu cinste 
sportul călare din țara noastră.

Pentatloniștii noștri fruntași trebuie 
să-și intensifice eforturile in antrenamente!
Printre competițiile internaționale 

ale pentatlonului modern, concursul 
organizat în R. P. Romînă ocupă de 
acum un loc de frunte. Concursul nos
tru, ajuns în acest an la cea de a 
VP-a ediție, se bucură de o faimă 
binemeritată peste hotare, întrecerile 
sale fiind urmărite cu mult interes 
de specialiștii de pretutindeni. Anul 
acesta, lă întreceri au participat 6 
echipe din 5 țări: U.R.S.S., R. P. 
Ungară, R. P. Polonă, Finlanda și 
R. P. Romînă cu 2 echipe. Ținând 
seama de faptul că întrecerile au avut 
loc cu numai cîteva săptămîni înaintea 
marii confruntări olimpice de la Ro
ma, concursul internațional al R. P. 
Romîne a fost așteptat cu legitim in
teres de fiecare participant. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît rezultatele de 
acum aveau să decidă asupra formării 
echipelor olimpice a fiecăreia din ță
rile competitoare.

In Uniunea Sovietică, de exemplu, 
se știa că Igor Novikov este selecțio
nat pentru Roma. Marea sa valoare 
și forma constant superioară- mani
festată de-a lungul ultimilor ani și 
recent în concursul de la Lvov, i-aii 
dat tot dreptul să fie reprezentantul 
nr. 1 al echipei sovietice. Nikolai Ta- 
tarinov și-a cucerit și el dreptul de

călărie scrimă

U.R.S.S. 2036,5 2316
R.P.U. 1964 2240
R.P.R. I 1251 2240

Și acum, în legătură cu acest tabel,
cîteva . precizări privind comportarea 
celor trei sportivi care au alcătuit 
prima formație a R. P. Romîne: Cristu 
Lichiardopol, Dan Ionescu și Wilhelm 
Roman. Se știa că sportivi noștri sînt 
buni călăreți. Această apreciere a fost 
făcută în baza rezultatelor obținute 
de ei în majoritatea concursurilor in
ternaționale din ultimii ani. Tocmai 
de aceea s-a așteptat cu încredere e- 
voluția lor în proba de călărie. în
crederea aceasta a sporit în momentul 
în care s-a văzut că ei trăseseră la 
sorți cai foarte buni. Mai mult chiar. 
Lichiardopol și Roman trăseseră doi 
cai pregătiți special pentru proba com
pletă de călărie, și care fuseseră îm
prumutați pentru acest concurs. Din 
păcate, Lichiardopol și în special Ro
man, n-au reușit să facă față și să 
conducă cu succes acești cai puternici 
și rapizi. Roman n-a reușit să totali
zeze nici măcar un punct, iar Lichiar
dopol a obținut numai 514 p. Echi
pa noastră a intrat în concurs, 
după călărie, cu un handicap 
pe care nu l-a mai putut re
face de-a lungul celorlalte probe. 
Acum, după terminarea concursului, 
ne gîndim că în prima probă s-a pier- 

tir înot cros generalcălărie scrimă

Pahomov 737,5 790 900 1070 748 4245,5
Deringhin 702 850 820 1050 748 4170
Faklia 654 880 760 980 649 3923
Seig 597 790 960 835 727 3909
•Sdobnikov 485,5 790 840 1000 754 3869,5
Lichiardopol 514 850 760 985 745 3854
Din desfășurarea Concursului inter- Cristu Lichiardopol este un element

ațional al R. P. Romîne a reieșit că talentat. Cu punerea la punct
a probej de tir și chiar a celei de

a fi inclus în echipa olimpică. Dar, 
pentru celelalte două locuri (unul în 
echipă și o rezervă) problema era încă 
uerezolvată. Cei mai îndreptățiți con- 
curenți pentru aceste două locuri e- 
fait... -patru: Pahomov, ' Deringhin, 
Selg și Sdobnikov. Toți aceștia au e- 
voluat în concursul de la București, 
urmînd ca cei mai buni doi dintre ei 
să completeze echipa olimpică a 
UR.S.S.

In ce ne privește, întrecerile recent 
încheiate trebuiau să arate antrenori
lor și tehnicienilor roadele muncii de 
pînă acum și, ceea ce era mai impor
tant,, ce anume le-a mai rămas de 
făcut în săptamînile care ne mai des
part de Jocurile Olimpice.

Desfășurarea concursului a rezolvat 
multe din problemele în discuție, pen
tru cei mai mulți dintre participantă 
Sportivii noștri au reușit, într-o com
panie valoroasă, să se claseze pe locul 
III, înaintea echipelor olimpice ale 
R. P. Polone și Finlandei, dar apre
ciem că fără slaba comportare de la 
ttr Șt" cu rezultate Ia valoare normală 
la călărie, echipa noastră ar fi putut 
ocupa locul II. Tabelul următor, cu 
puncta jele pe echipe la fiecare probă, 
este elocvent în această privință :

tir înot cros general

12210,5
11237
10076

2680 2955 2223
252C 2725 1785
1940 2835 1812

dut — practic — locul II pe echipe, 
după cum fără nici un fel de exage
rare, tot acolo a pierdut și Cristu Li
chiardopol posibilitatea de a lupta 
de Ia egal pentru primul loc al clasa
mentului general individual.

După o comportare mulțumitoare ia 
spadă, a urmat proba de tir. Rezul
tatele obținute de sportivii noștri în 
atîtea și atîtea antrenamente lăsau 
speranța că ei vor fi la înălțime în 
proba de pistol viteză. Dar, rezultate
le lor în concurs au fost neașteptat de 
slabe! La ultimele două probe (îno
tul și crosul) pentatloniștii noștri s au 
reabilitat printr-o comportare bună, 
dar era prea tîrziu pentru a mai putea 
să ajungă echipa R. P. Ungare.

In eondițiuni normale, socotim că 
echipa noastră ar fi putut obține un 
punctaj general mai bun cu cel puțin 
1400—1500 puncte decît cel pe care 
l-a obținut, iar în ceea ce-1 privește 
pe Lichiardopol, cu numai 300 de 
puncte în plus la călărie și cu 100 de 
puncte la tir (rezultate de care este 
oricînd capabil) el ar fi avut toate 
șansele să termine întrecerea pe pri
mul loc. Spre exemplificare, iată punc
tajele, pe probe, ale primilor șase cla
sați : 

călărie, el nu poate lipsi de pe primele 
locuri ale clasamentului oricărui con
curs internațional de pentatlon mo
dern. Dan Ionescu trebuie să mai in
siste, în special, asupra antrenamentu
lui la cros, pentru a putea aduce și 
această probă la nivelul celorlalte pa
tru. Wilhelm Roman va trebui să lu
creze încă cu și mai multă rîvnă in 
special pe ultimele trei probe.

In orice caz antrenorii și tehnicienii 
care se preocupă de pentatlonul mo
dern din țara noastră trebuie să re
flecteze foarte serios asupra celui de 
al treilea component și asupra rezervei 
primei noastre echipe, deoarece la ora 
actuală Roman, Marinescu și Toraiue 
nu dau randamentul scontat. Oricum, 
din desfășurarea Concursului interna
țional a reieșit limpede că toți pen
tatloniștii noștri fruntași trebuie să-și 
intensifice eforturile în cadrul antre
namentelor, în special la tir. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît Jocurile O- 
limpiee bat la ușă I

ROMEO VILARA
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Noi modificări pe tabela 
recordurilor lumii la atletism

Vă prezentam

5 participante la turneul zonal de șah
Apropierea Jacurilor Olimpice se 

face tot mai mult simțită, prin „agi
tația* pe care o înregistrează perma
nent listele celor mai bune perfor
manțe. Suita neîntreruptă a între
cerilor preolimpice a dat posibilitate 
sportivilor lumii să-și verifice forma 
de mai multe ori și în companii di-

Spre 5000 puncte la pentatlon !

Sîmbătă și duminică tinăra I- 
rir.a Press a adăugat noi puncte re
cordului său mondial de pentatlon, 
apropiindu-se tot mai mult de limita 
celor 5000 puncte. Irina Press ui

Cum s-a alergat 10.0 sec. pe 100 in

Krasnodar
13-14.9.1959

Tuia
21-22.5,1960

Tuia
25-26.6.1960

greutate 14,20 15,00 15,18
înălțimi 1,58 1,57 1,50
200 ra 24.8 21,3 24,5
80 u»g 10.9 11,2 10,9
lungime 5,82 5 G7 6,17

4.8W p 4.902 p 4959 p

Cu o „olimpiadă" în urmă, înaintea 
Jocurilor de la Melbourne, a fost 
„ruptă” bariera celor 10,2 sec pe 100 
metri. In decurs de trei zile noul 
record de 10,1 sec a căpătat doi deți
nători. Williams și Murchison, primul 
reușind de două ori performanța. In 
patru ani acest uimitor timp a mai 
fost egalat de încă patru atleți: King- 
1956, Norton-1959, Tidwell și Styron- 
1960. E drept că în acest interval, 
mai precis în t958, campionul euro
pean Armin Hary a alergat suta de 
metri exact în 10,0 secunde dar per
formanța sa n-a putut rezista condi
țiilor atît de meticuloase ale proce
sului de omologare. Și asta, pentru 
simplul motiv că pista pe care fugise 
Hary, avea înclinarea cu un centime
tru peste limita admisă (10 cm la 
100 m). Rezultatul a constituit un 
serios „avertisment" dat recordului și 
o confirmare a părerilor unor spe
cialiști care afirmaseră că limita vi- 
tezii umane nu se oprește la 10,1 
sec pe 100 metri...

Foarte recent, Armin Hary a do
vedit aceasta 1 Luînd parte la un 
concurs internațional la Zurich pe a- 
ceeași pistă pe care Lauer își sta
bilise anul trecut recordul mondial 
de 13.2 sec pe 110 mg, atletul ger
man a reușit să oficializeze performan
ța de 10,0 sec, dar nu fără să fi tre
cut din nou prin mari emoții...

In prima cursă, după cum relatea
ză ziarul „Sovetski sport", Hary a 
plecat formidabil dar.-, „pe pistol"! 
Starterul a ezitat să-i întoarcă pe 
concurenți și să repete plecarea. Ar
bitrii au cronometrat pentru învingă
tor ; 9,9 — 10,0 — 10,0 sec. Record 
mondial! In acest moment însă ju
riul de arbitri a hotărît să anuleze 
cursa (și implicit rezultatul ei) dic- 
tînd realergarea, în ciuda protestelor 
veherr.ente ale lui Hary. La start 
s-au aliniat doar trei atleți: Hary și 
doi elvețieni Miiller și Schlittler, Ab- 
dou Seve, cronometrat în prima 
cursă 10,3 sec, a renunțat să mai 
alerge.

De data aceasta corectitudinea star

Fotbal pe glob
O nonă etapă în campionatul

U.R.S.S.

Seria I: Spartak Erevan—Torpedo 
Moscova 1-1, Zenit Leningrad—Pah- 
taktor Tașkent 4-1. Daugava Riga — 
Kalev Tallin 4-0, Moldova Chișinău— 
S.K.A. Rostov 0-0, Avangard Har
kov—Dinamo Tbilisi 0-2. Serra a 
II-’: T.S.K.A.—Kairat Alma Ata 0-1, 
Belarus Minsk—Șahtior Stalino 2-3, 
Admiralteeț Leningrad—Aripile So
vietelor Kuibîșev 2-2, Spartak Vil
nius— Lokomotiv Moscova 1-1, Spar
tak Moscova—Neftianik Baku 1-2. In 
cele două serii, pe primele locuri se 
află Torpedo Moscova 21 p, S.K.A. 
Rostov — 16 p, Dinamo Tbilisi, Spar
tak Erevan, Zenit Leningrad — cu 
cite 15 p (seria I) și Lokomotiv Mos

terite, înaintea marii confruntări de 
la Roma.

Zilele din urmă au fost rodnice 
pentru atleții lumii. De pe diferite 
stadioane ne-au parvenit veștile unor 
strălucite performanțe, ale unor noi 
recorduri.

mește, pur și simplu, prin constanța 
rezultatelor sale deosebit de înalte. 
Excepționalele sale posibilități, în di
ferite probe, apar evident din simpla 
lectură a performațelor obținute la 
ultimele evoluții record:

tului im a mai prezentat nici un du
biu. Și după cîțiva pași Hary se afla 
mult în față. El a sosit primul cu un 
avans de 3 metri, față de următo
rul clasat. I In cronometru a marcat 
10,1 sec, dar celelalte două: 10,0
sec. Viteza vîntului: 0,6 m/sec. Deci 
toate condițiile ca recordul să fie 
valabil. Al doilea clasat, Miiller — 
10,3 sec (record elvețian).

Doi mari favoriți pentru Roma

Cursa de obstacole figurează de 
multă vreme în programele J.O. Dis
tanța însă pe care s-a alergat pro
ba a fost modificată de mai multe 
ori. La început ea a măsurat 4.000 
m (1900) apoi 2.500 m (190-4), 3.200 
m (1908), consaorîndu-se însă, în 
1920, pe parcursul a 3.000 m. Ani 
la rînd proba nu avea recorduri, ci 
doar „cele mai bune performanțe". 
Explicația : nu exista un regulament 
precis de aranjare a obstacolelor și 
mai cu seamă a gropii cu apă. Abia 
din 1954, cînd a fost „omologată" 
pista standard, au apărut deținătorii 
oficiali ai recordului lumii. Primul a 
fost cîștigătorul probei la campionatele 
europene de la Berna, S. Rozsnyoi— 
8:49,6. Recordul a evoluat astfel: 
Karvonen 8:47,8 — 1955 și 8:45,4 — 
1955 ; Vlasenko 8:45,4 — 1955 ; Chro- 
mik 8:41,2 si 8:40 2 — 1955; Rjscin 
8:39,8 — 1956 și 8:35,6 — 1958;
Chromik 8:32,0 — 1958.

Sîmbătă, în cadrul meciului 
R.S.F.S.R. — R. P. Polonă desfășu
rat la Tuia, atletul polonez Zdislaw 
Krzyszkowiak (dublu campion al Eu
ropei în 1958 la 5.000 m și 10.000 m), 
a făcut alături de Nikolai Sokolov 
(al doilea la Campionatele noastre 
internaționale din acest an) o cursă 
splendidă, încheiată cu rezultate ex
cepționale. Atletul polonez a realizat 
8:31,4 — nou record al lumii, iar 
Sokolov cu 8:32,4 a înregistrat un 
nou record al Uniunii Sovietice. A- 
ceste rezultate îi recomandă cu au
toritate drept mari favoriți în finala 
olimpică a probei.

cova — 18 p, Spartak Moscova. 
T-S.K.A., Belarus, Admiralteeț — cu 
cite 17 p (seria a Il-a).

Punct final în campionatul 
R.P. Ungare

A luat sfîrșit campionatul R. P. 
Ungare, ediția 1959—1960. Titlul de 
campioană și dreptul de a reprezenta 
R. P. Ungară în „Cupa Campionilor 
Europeni" a revenit echipei Ujpesti 
Dozsa din Budapesta. Szombathely și 
B.V.S.K., clasate pe ultimele două 
locuri, au retrogradat în categoria 
secundă. Rezultatele ultimei etape: 
Ujpesti Dozsa—M.T.K. 5-4, Csepel— 
Ferencvaros 1-2, Salgotarjan—Hon- 
ved 1-0, Szombathely—B.V.S.K, Bu
dapesta 3-2, Dorog—Diosgvor 2-0,

Mai sînt numai cîteva zile pînă cînd Sinaia, frumoasa localitate 
de la poalele Bucegllor, va deveni loc de întîtnire pentru cele mai 
bune șahiste dintr-o serie întreagă de țări europene, angajate în între
cere pentru calificarea în turneul candidatelor la titlul mondial. Vă 
prezentăm aci portretele — creionate toarte pe scurt — a trei dintre 
șahistele de peste hotare, care și-au anunțat participarea la turneul 
zonal de la Sinaia.

Kveta Eretova

Campioana 'R. 
Cehoslovace se 
prezintă la acest 
concurs cu o foar
te bună „carte de 
vizită". Ea a ob
ținut titlul de 
maestră interna
țională în anul 
1957, eu prilejul 
turneului zonal de 
la Krakovia, îrî 
care a ocupat lo
cul doi. în urma 

reprezentantei noastre Maria Pogo- 
revici. Un important succes al E- 
retovei este scorul de 100 la sută
realizat în preliminariile campionatu
lui mondial pe echipe de la Emmen 
(Olanda), în vara aceluiași an. Kve

înaintea confruntării d'ntre halterofilii
maghiari și romîni

Multă vreme sportul cu haltere în 
R. P. Ungară a fost puțin dezvoltai, 
caracterizîndu-se prin rezultate slabe, 
printr-un număr mic de. halterofili, 
printr-un adevarat anonimat pe plan 
internațional. In ultimii doi ani situa
ția aceasta s-a schimbat radical. Hal
terofilii maghiari au doborit nu mai 
puțin de 100 de recorduri naționale 
în acest răstimp, reușind să se afir
me și pe plan internațional. Echipa 
R- P. Ungare s-a clasat pe primele 
locuri atît la campionatele mondiale 
de la Varșovia cît și la campiona
tele europene de la Milano. „Cocoșul" 
Foldi și „semiruijlociul" Veres au 
ocupat fiecare locul secund la „euro
pene".

Astăzi, echipa- R. P. Ungare — deși 
nu este încă suficient de omogenă, 
avînd titulari mai slabi la catego
riile mari — constituie o formație 
valoroasă. In această direcție, victo
ria repurtată recent de echipa ma 
gliiară asupra selecționatei Finlandei 
cu 5—2 este suficient de concludentă. 
Cu acest prilej, Foldi a corectat re
cordul țării la cat. cea mai ușoară 
312,5 kg. — performanță excelentă, 
bine cotată și pe plan mondial- Celă
lalt halterofil în plină ascensiune - 
Gydzo Veres — promite pe ctirînd un 
rezultat de 410 kg. la cat. semimiilo- 
cic.

Halterofilii maghiari se pregătesc 
cu multă conștiinciozitate în vederea 
întîlnirii cu echipa R. P. Romîne care 
va avea loc sîmbătă la Budapesta 
Specialiștii noștri socotesc că la anu
mite categorii lupta va fi foarte echi
librată. Cu doi ani în urmă, la Ora
șul Stalin, echipa R. P- Ungare a ob
ținut o victorie ușoară, dar. nu trebuie 
uitat faptul că atunci reprezentativa

Pecs—Tatabanya 1-0, Vasas—Szeged 
3-0.
1. Ujpesti Dozsa 26 17 6 3 52:26 40
2. Ferencvaros 26 14 7 5 56:31 35
3. Vasas 26 12 8 6 44:29 32
4. M.T.K. 26 10 9 7 39:33 29
5. Diosgyor 26 10 7 9 35:30 27
6. Tatabanya 26 10 7 9 33:32 27

Steaua Roșie Belgrad — 
campioană a Iugoslaviei

A luat sfîrșit și campionatul iugo
slav. In ultima etapă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Sloboda — 
Steaua Roșie 1—5, Dinamo Zagreb — 
Rijeka 5—4, Radnicki — Sarajevo 
4—4, Buducinost — Haiduk 2—3, Voj-

Au retrogradat Buducinost și Sloboda.

vodina Novisad — Partizan Belgrad
2—2
1. Steaua Roșie 22 15 3 4 47:25 S3
2. Dinam i 22 14 4 4 48:20 32
3. Partizan 22 11 5 6 49:20 27
4. Vojvodina 22 10 7 5 36:22 27
5. Haiduk 22 10 6 6 47:26 26

ta Eretova a cucerit pentru prima 
oară titlul de campioană a R. Ceho
slovace în anul 1955, succes repetat 
și la ultima ediție a campionatului.
Edith Keller-Hermann

Numele excelen
tei șahiste din R. 
D. Germană este 
încă de multă vre
me cunoscut în 
rmduriie iubitorilor 
jocului pe 64 pă
trate- Oricine își 
amintește că în 
anul 1949, la Mos-. 
cova, la primul 
turneu pentru de
semnarea campioanei lumii, Edith 
Keller a obținut un rezultat remarca
bil. Ea s-a clasat pe locul V, în urma 
a patru șafitste sovietice, fiind deci

R.. P. Romîne a aliniat, o formați» 
cu mai multe rezerve. Acum haltero
filii romîni se situează la o valoar» 
mult mai bună, și de aceea, forțele în 
meci vor fi echilibrate. Din partea 
formației gazdă se așteaptă victorii 
la „cocoș" (Foldi), „ușoară" (Husz» 
ka), „semimijlocie" (Veres) și „mij
locie" (Toth), iar din partea romî- 
nilor la „pană" (Birău), „semigrea" 
(Baroga) și „grea" (Cazan). Dar..- 
să așteptăm mai bine să vedem co 
„spun" halterofilii celor două țări...

SUBERT ZOLTAN 
corespondentul ziarului 

„Sportul popular" la Budapesta

Pe pistele
• Meciul de atletism dintre selec

ționatele R.S.F.S.R. și R. P. Polone, 
disputat la Tuia, s-a încheiat cu o 
dublă victorie a sportivilor sovietici: 
110,5—101,5 la bărbați și 80 — 48 la 
femei. In ziua a doua a concursului, 
atleta sovietică Rima Koseleva a ega
lat recordul mondial pe 80 m.g. — 
10,6. Alte rezultate mai importan
te : Bărbați, ciocan: Samoțvetov
(R.S.F.S.R.) 65,85 m; 10.000 m: De- 
siatcikov (R.S.F.S.R.) 29:00,0; 1.500 rn: 
Momotkov (R.S.F.S.R.) 3:42,8, Lewan
dowski (Pol.) 3:44,3. Femei: 100 m. 
Irina Press (R.S.F.S.R.) 11,6; 800 m. 
Nina Parliuk (R.S.F.S.R.) 2:06,8.

• La Sarajevo (R. P. F. Iugosla
via) s-a desfășurat un concurs pre- 
olimpic cu participarea unor atleți din 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă, Gre
cia, Italia și R. P. F. Iugoslavia. Iată 
cîteva rezultate: 110 m.g. Lorger
(Iug.) 14,5; 100 m Georgiopulos (Gr.) 
10,8; 400 ni. Grusici (Iug.) 48,1;
800 m. Ingolici (Iug.) 1:52,5; 1500 m. 
Vasici (Iug.) 3:48,4 : 3000 m. obst. 
Papavasiliu (Gr.) 8:55,8; înălțime 
Majtal și Marianovici (Iug.) 2,00 m; 
prăjină Hristov (Bulg.) 4,30 m.

...și de apă
• Ln cei de al doilea meci dintre 

echipele olimpice de polo ale U.R.S.S. 
și R.P.F. Iugoslavia, la Moscova, ju
cătorii sovietici au repurtat victoria cu 
scorul de 3—1 (2—1). Prima întîlnire 
revenise, de asemenea, echipei sovie
tice cu 3—2 (2—2).
• In cadrul unui concurs de natație 

disputat la Los Angeles, înotătorul 
american George Harisson a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
400 m mixt cu timpul de 5:05,3. Ve
chiul record era de 5:08,8 și aparținea 
scoțianului Ian Black.

• La Rostock s-a desfășurat întîl- 

prima dintre concurentele cele. > ■ 
țări europene. Șahista german:; r> 
lipsit apoi de la nici unul din 
mătoarele turnee ale candidatele, 
titlul mondial, otținînd de 1 
dată locuri fruntașe: 1952 — V, 
— III, 1959 — V. Pentru frumoasele 
sale rezultate, ea a primit din partea 
F. L D. E. titlul de maestră inter
națională. Important de notat 
că la meciul de șah R.P. Rom
R.D. Germană, disputat în toamnă 
la București. Edith Keller—Hero - -a 
a întîkiit două dintre viitoarele sale 
adversare de la Sinaia. Ea a ' ii- 
gat la Elisabeta Polihroniade, dir a 
fost învinsă — după o partidă spec
taculoasă — de tinăra noastră șaiiis- 
tă Alexandra Nicolau. Un ama • 
interesant : Edith Keller—Her... . ., 
multiplă campioană a R.D- Genu ine, 
nu deține actualmente acest titlo. In 
absența sa, campioană a devenit il 
trecut Waltraud Schameitate, car’ 
fi și ea printre participantele turneu
lui de la Sinaia.

Liisa Vuorenpăă

Din nordul Eu
ropei va călători 
spre București cea 
mai bună șahistă a 
Finlandei, o jucă
toare care deține 
și ea un palmares 
demn de luat în 
seamă. Liisa Vuo
renpăă a cîștigat 
de trei ori conse
cutiv titlul de cam
pioană de șah a 
Finlandei : 1957,
1958, 1959. Dar 
important obținut pînă acum de ,ii- 
sa Vuorenpăă a fost prilejuit de 
campionatul țărilor nordice, desf iții, 
rat anul trecut. întrecere în care șa
hista finlandeză a obținut primul 'oc. 
Iată deci încă o candidată autorizată 
la primele trei locuri ale turneului de 
la Sinaia, care asigură calificarea in 
etapa următoare a campionatului 
mondial. >.A

— rd. v. —

de zgură...
nirea triunghiulară de caiac-canoe 
tigată de echipa R. D. Germane ’, 
125 p., față de R. Cehoslovacă 10!'. 
și R. P. Polonă 88 p.

• lnotătoarea franceză Rosa 1 
centini a stabilit un nou record 
țării sale în proba de 100 m sparte 
Ea a fost cronometrată în timpni 
1:12,8.

ULTIMELE ȘTIR
• în turneul de tenis de la Wi 

bledon s-au jucat ultimele d«i 
optimi de finală la simplu bărb'> 
Ayala (Chile) — Lundquist (Suc1 
9_110—6,6—1, 10—8, 6—4; Emer • 
(Australia) — Llamas (Mexic) 2 
6—0, 6—2, 9—7. In sfert de fiu F 
australianul Fraser l-a învins 
Bucliolz (S.U.A.) prin abandonul 
cestuia în setul patru la situația 
4—6, 6—3, 4—6, 15—15.
• In runda a 4-a a turneului " 

șah de la Buenos Aires s-au înre- 
trat rezultatele: Korcinoi (U.R.S.S) 
Olafsson (Isl ) 1—0; Unzicker (R.FT ) ■ 
— Guimard (Arg.) 1—0, Reshew !d 
(S.U.A.) — Bazan (Arg.) 1 
Uhlman (R.D.G.) — Wade (N. Zeel ).. 
1—0. Cu remiză s-au terminat pro
tidele Gligorici (lug.) — Taimau 
(U.R.S.S.) și Szabo (R.P.U.) 
Eliskases (Arg.). Conduc la egalitate 
Szabo, Pachman, Gligorici și Unzu 
ker cu cîte 2‘/2 p fiecare.

• A doua etapă a Turului FranȚ. 
(Bruxelles — Dunkerque, 206 km) 
revenit ciclistului francez Privat
5 h 10 min. 8 sec. In clasamentul 
neral conduce Nencini (It.) urmat . 
Simson (Ang.) la 20 sec., Anglader 
(Fr.) la 31 sec.. Van Est (Ol.) "a*
51 sec., Adriaenssens (Belg.) la 
min. 24 sec., Riviere (Fr.) la 1 n;r . 
32 sec. i


