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Pregătiri în vederea „
AZI SOSESC OASPEȚII • LOTUL REPREZENTATIV AL ȚARII NOASTRE • A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL
Evenimentul sportiv intern cel mai 
iportant al acestui sfîrșit de săptă- 
înă este, fără îndoială, marea com- 
itiție de caiac-canoe „Regata Snagov”, 
re reunește Ia startul celor 7 probe 
e programufiii sportivi de certă va- 
are mondială : campioni olimpici, 
ondiali și europeni. Și, așa cum subli- 
am și într-un comentariu anterior, u- 
le dintre probe pot fi considerate ca 
e vâra te avanpremiere ale probelor o- 
upice, care se vor desfășura peste 
eva săptămîni la Roma. Cînd spu
rn acest lucru, ne referim în primul 
id la probele de canoe simplu și 
blu (1000 metri), la oare parti- 
>ă —- cu excepția concurentului hul- 
r Ivanov — cei mai buni performeri 
anului.

1 cursul zilei de azi sînt așteptați 
cască în Capitală oaspeții de peste

îrneul echipei de rugbi Rapid

București în R.D Germană

hotare, caîaciștii și canoiștii sovietici, 
maghiari și cehoslovaci, care se vor în
drepta, îndată după sosire, spre Snagov, 
unde vor fi cazați.

Lotul nostru și-a încheiat ieri pistele 
de verificare. Duelul dintre cuplurile 
Iacovici-Si dorov și Ismailciuc-Alexe a 
prilejuit din nou o cursă pasionantă ter
minată cu victoria primului cuplu cu a- 
vantaj de o secundă. La simplu, Rotman 
a câștigat și de data aceasta, așa că el va 
fi probabil primul nostru reprezentant 
în această probă.

Iată acum lotu] din care vor fi alcă
tuite cele două formații ale R.P. Ro- 
mîne în „Regata Snagov”:
- Caiac simplu 1.000 m: Husarenco, Iva 
nov. Antonio. Caiac dublu 1000 m: 
Teodorov—Nicoară .și Artimov—Con- 
țolenco. Ștafeta de caiac 4x500 m : Anas- 
tasescu, Verneacu, Sideri. Teodorov și 
Bărdaș, Mercurian, Nicoară. Husarenco.

I Caiac simplu și dublu fete 500 m.: Ma
ria Szckeli Elena Lipalit, Doina Pon-

I graț, Elena Crăcăoanu, Cornelia Bărdaș. 
i Canoe simplu 1000 m.: Rotman, Igor 

LipaKt, Ichirii Lipalit. Canoe dublu : 
Sidorov—Iacovici și Dumitru—Ismail- 
ciuc.

In privința programului a intervenit 
o schimbare. Probele nu se vor disputa

D.tfarțl dimineață a plecat în R. 
rmană, într-un turneu de mai multe 
•uri, echipa de rugbi Rapid Bucu- 
.ti, fruntașă în campionatul de cali- 
are.
•rimul Joc din cadrul turneului va 
îa loc în ziua de 24 iulie la Halle. în 
npania formației Lokomotiv Leipzig.

cord mondial Ia 1000 m plat 

Potsdam, atletul 
D. Germană) a 

cu timpul de 2:16,7. ^Re- 
a cest a ameliorează cu 1.1 sec. 
record mondial al suedezului 
erfț, stabilit în cursul anului

•e stadionul din 
gfrled Valentin (R. 
bilit un nou record mondial în pro- 
de 1000 m 

tatui 
•hkȘ** 
a 
3V'

icliștii belgieni participă la concursurile de fond
23 și 25

3 pistarzi
limbată și luni se desfășoară în 
pitaiă două importante competiții 
liste de fond, la oare participă și 
rezentativa Belgiei. Rutierii bel- 
ni Germain Bouvry, Roland Len- 
e, Marcel Leboutte și Willy Monty 
esc în Capitală astă-seară. între
ite se desfășoară sub semnul ven
irilor în vederea participării repre- 
tanților noștri la campionatele moti
le din R. D. Germană și Ia Jocu- 

Oiimpice de la Roma. Sîmbătă 
iineață la ora 8,30 se va da star- 
în cursa contra-cronometru pe 

ipe, 100 km (probă care figurează 
programul J. O). Competiția are 
pe șoseaua București — Urziceni, 

o porțiune de 16,666 km, care va 
icoperită de 6 ori de către concu- 
ți. Selecționatele olimpice ale țării 
stre vor fi formate din : G. Moi- 
nu, L. Zanoni, Ion Cosma și Au- 
Șelaru — echipa I ; Gh. Calcișcă, 

Vasile, Gh. Rădulescu și iW. 
gler — echipa a II-a. De aseme- 
, vor mai concura echipele C.C.A. 
i II și Victoria. Iată formațiile 
babile ale acestor echipe; Braha- 

J nouă promoție de absolvenți I.C.F 
îndreaptă spre satele și orașele patriei

fierii absolvenți ai Institutului de 
ură Fizică — promoția 1960 — 

prezentat zilele trecute în fața 
isiilor de repartizare pentru a-și 
>a.ște locurile de muncă. Voioșia 

domnea pe culoarele Institutului 
ițea de minunatele zile petrecute 
eună în timpul anilor de studen- 
de emoțiile dinaintea examenelor, 
bucuria împărtășită de întreg co- 
vul atunci cînd unul dintre ei rea- 
mi nou succes.

Joi 21 iulie 1960

La Htena va avea loc prima ediție 
a Balcaniadei de tenis

La prima sa ediție. Balcaniada de 
tenis va reuni la Atena, între 25 și 
29 iulie, reprezentativele masculine ale 
R.P. Bulgaria, Turciei, Greciei, R-P-F. 
Iugoslavia și R.P. Romîne.

întrecerile vor avea loc în nocturnă 
pe terenurile Tenis Club din capitala 
Greciei și se vor desfășura numai pe 
echipe bărbați după sistemul Cupei 

romîni concurează în R. D. G.
ru, Niculescu, Duță, Ariton (CCA I), 
Stoica, Mitroi, Neagoe, Grigore (CCA 
II), Munteanu, Poreceanu, Mihăilă. 
C. Moiceanu (Victoria).

Luni după-amiază, începînd de la 
ora 17, se va desfășura pe circuitul 
din str. Maior Coravu un concurs 
individual pe 80 km, la care vor par
ticipa cicliștii belgieni și cei mai va
loroși rutieri din țara noastră. Este 
interesant de urmărit comportarea 
tinerilor alergători remarcați cu pri
lejul celei de a XIH-a ediții a 
„Cursei Scinteii", în compania cicliș
tilor belgieni.

Pentru alergătorii din țara noastră 
deosebit de importantă este verifica
rea în proba de contra-cronometru pe 
echipe. După cum se știe, echipa clu
bului sportiv Dinamo (formată din 
cei patru componenți de bază ai lotu
lui olimpic) a realizat în cadrul fina
lei campionatului republican de semi- 
fond o performanță deosebit de bună, 
coborînd cu aproape un minut sub 
norma olimpică fixată. Membrii lotu
lui olimpic susțin acum ultima verifi

Adunați în mici grupuri, tinerii ab
solvenți I.C.F. își notau noile adrese, 
schimbau între ei fotografii, își luau 
rămas bun de la profesori și colegi, 
urîndu-și noi succese în munca no
bilă de instruire și educare a tinerei 
generații.

Am stat de vorbă cu mu Iți tineri*
V. TOFAN

★ 4 pagini 25 bani

Regatei Snagov"

de pe 
simplu 
simplu 
simplu 
1000 m

dimineața, așa cum se stabilise la în- 
cepul, ci după-amiază, adică la fel ca la 
Jocurile Olimpice. De altfel, programul 
„Regatei Snagov” cuprinde numai pro. 
be olimpice, care se vor desfășura în 
aceeași ordine și cu aceeași pauză între 
probe ca și cele de la 29 august de pe 
lacul Albano, la J.O.

Iată programul de duminică 
lacul Snagov : ora 16 : caiac 
1000 m băieți; ora 16,20: caiac 
500 m fete; ora 16,40: canoe 
1000 m : ora 17.00: caiac dublu 
băieți; ora 17,20: canoe dublu 1000 
m; ora 17,40: caiac dublu 500 m fete; 
ora 18.00 caiac 4x500 m (ștafetă).

Regulamentul competiției prevede că 
la „Regata Snagov“ se va alcătui și un 
clasament pe țări.

Din punct de vedere organizatoric, 
pe lacul Snagov s-au făcut intense pre
gătiri pentru o cît mai bună desfășu
rare a concursului. Pista a fost balizată 
cu 9 culoare. Pe ultimii 500 de metri 
a fost marcat fiecare culoar, cu balize 
speciale de material plastic. S-au luat 
măsuri pentru a se instala o stație de 
radioamplificare, prin care se va trans
mite — dintr-o barca c« va urmări 
cursele — fazele cele mai importante 
ale întrecerilor.

Davis- Adică în cadrul unei întîlniri 
interechipe se vor disputa un total de 
5 meciuri (4 siniplttri și un dublu).

Maestrul emerit al sportului Gheor. 
ghe Vizirii, campionul republican Ion 
Tiriac și Vasile Serester vor reprezenta 
țara noastră la ediția inaugurală a 
Balcaniadei de tenis de la Atena.

care înainte de participarea Ia cam
pionatele mondiale și Jocurile Olim
pice și ne așteptăm ca ei să con
firme valoarea arătată cu două săp- 
tămini în urmă.

• Marți au plecat în R.D.G., pen
tru a participa la citeva concursuri 
premergătoare campionatelor mondi
ale, pistarzii romîni Ion Ioniță, Va
sile Oprea și Petre Tache. Ei sînt în
soțiți de antrenorul Iulian Gociman.

(Continuare in pag. 2-a)

republicane 
trei clasa- 
regiuni, un 
și asociații

L« sfîrșitul acestei săptămâni, sta
dionul Republicii din Capitală va găz
dui întrecerile din cadrul etapei finale 
a campionatelor republicane de atle
tism pe anul 1960, pentru juniori și 
junioare. La aceste importante între
ceri vor lua parte echipele reprezen
tative ale celor 16 regiuni ale țării Ș* 
două echipe ale orașului București. A- 
ceste echipe au fost alcătuite în baza 
rezultatelor realizate de atleții partici- 
panți la concursurile din cadrul etapei 
regionale a campionatelor.

Cu ocazia campionatelor 
de juniori se vor alcătui 
mente : unul pe echipe de 
altul pe echipe de cluburi 
sportive și, în sfîrșit, al treilea indivi
dual, la fiecare probă în parte. Vor fi 
acordate puncte pentru primele 12 
locuri (locul 1—13 p; locul II—11 p; 
locul III—10 p etc). In stabilirea 
punctajului pentru locurile 7—12 la a- 
lergările cu serii, vor fi luate în con
siderare rezultatele obținute în semifi
nale sau în serii. 14» ștafete punctajul 
este dublu. In cazul în care. în cadrul 
întrecerilor de sîmbătă și duminică, nu 
vor fi realizate rezultate echivalente 
standardurilor fixate de F.R.A., concu
renței în cauză nu primesc punctaj.

★
Zilele trecute s-a încheiat tabăra de 

la Orașul Stalin, organizată de Ministe
rul Invățămîntului și Culturii pentru

Sîmbdtd în sala Dinamo

Intîlnirea de haltere
R. P. Romînă

găzdui 
de hal- 

anu.1 
noastre
R. D. 
Bucu-

Sîmbătă, sala Dinamo va 
prima întîlnirc internațională 
tere desfășurată în Capitală 
acesta. Reprezentativa țării 
va întîlni puternica echipă a 
Germane, care deplasează la
rești cea mai bună formație. Vor fi 
prezenți și halterofilii care fac parte 
din echipa unită a Germaniei la jocu
rile Olimpice.

Echipa R.D.G- prezintă cîteva indi
vidualități de certă valoare. Semiușo- 
ru! Georg Miska a ridicat la ultimul
concurs 315 kg (100, 95, 120), mijlo-j n . . M
ciul Gotthard Schulze 382,5 kg (122,5.; Șg țjgZVOită Uil ROI! COfltfU 
115, 145), iar greul Werner Arnold' 
430 kg (137,5, 127,5, 165). Acesta din 
urmă are posibilități și mai mari. 
Fără îndoială, prin prisma acestor re
zultate cei trei halterofili oaspeți sînt 
favoriți în întîlnirile cu reprezentan
ții noștri. (N. Amzuică, A. Vasarhelț/i 
și S. Cazan). La cat. cea mai ușoară 
atît Balaș Fiți cît și Ion Panait îl 
pot întrece pe Utve Schuchardt, care a 
totalizat 287,5 kg (95, 85, 107,5). La 
„ușoară", lupta dintre lonescu Lisias 
și Eberhard Hatt se anunță " foarte 
strînsă. Ambii halterofili obțin re
zultate în jur de 330 kg. Concuren
tul german a totalizat recent 330 
(95, 100, 135). La „semimijlocie", 
beriu Roman, poate să-l învingă 
Werner Dietrich (pe care l-a mai
vins de altfel). Acesta din urmă a 
totalizat nu de mult 355 kg (102,5, 
112,5, 140). L. Baroga (la „semigrea"). 

kg 
Ți
pe 
în

ceî mai huni atleți școlari din întreaga 
țară. In cadrul concursului de închidere 
a taberei, desfășurat pe stadionul Trac, 
torul, au fost înregistrate cîteva rezul
tate remarcabile : JUNIORI : 100 m 
— M. Cibu 11.2; «00 m — M. Cibu 
23,2; suliță (800 gr) — V. Ene 51,32; 
JUNIOARE : 100 m — Maria Vaida 
12.8 ; Melania Olteana 12,9; 200 m — 
Victoria Pazmany 27,1; 400 m — Ma
ria Barbu 62,0: Elena Croitorii 62,1; 
800 m — M. Barba 2:23,9; 80 mg — 
Elena Vasi 12.7< lungime — Maria la- 
mandi 5,04; înălțime — Elena Virlan 
1.48. Majoritatea elevilor care an luat 
parte la tabăra M.I.C. vor evolua la 
sfîrșitul acestei săptămîni în cadrul 
campionatelor republicane de juniori.

★
Ieri dimineață s-au înapoiat din 

R.P.F. Iugoslavia junioarele care au 
participat la intîlnirea de la Tuzla, în 
cadrul căreia au obținut o frumoasă 
victorie cu 60—54 p. Tov. Valeriu 
Maltopol, conducătorul lotului ne-a 
făcut următoarea declarație •• „Ti
nerele noastre atlete s-au comportat ad
mirabil, aruneînd în focul întrecerii 
toată energia și entuziasmul lor. Me
ciul a durat numai o oră și 45 de mi
nute. In acest scurt interval de timp 
unele din fete au trebuit să participe 
la 4—5 probe. Buna pregătire, asigurată

(Continuare în pag. a 3-a)

R. D. Germană

față 
mult

dacă va fi cotnplct restabilit, tre
buie să-l depășească pc Dieter Czech, 
(132,5+117,54-152,5 = 402,5) 
de care deține o performanța 
superioară.

Indiferent de rezultatul înlîlnirii din 
partea halterofililor noștri așteptăm 
performanțe cît mai bune. Ne referim 
în special la acei halterofili care s-au 
apropiat de normele .olimpice (Baroga, 
Balaș Fiți, I. Panait și T. Roman).

de sporturi nautice
Pe lacul din apropierea Reșiței, se 

desfășoară in ultima vreme o fru
moasă activitate de sporturi nautice. 
Lacul, cu o lungime de aproape 4 
kilometri, oferii excelente condiții de 
practicare a sporturilor nautice. Fap
tul că are o porțiune de peste 2000 
metri in linie dreaptă îl face apt să 
găzduiască șt concursuri oficiale, pe 
o pistă corespunzătoare cerințelor re
gulamentelor ini emoționale.

Tinerii muncitori reșițeni art îndră
git caiacul și canotajul academic. 
Prin grija asociațiilor sportive „O- 
limpia" și „Metalul" au fost procu
rate cîteva ambarcațiuni, iar un nu
măr de aproape 50 de sportivi și 
sportive sini legitimați la FRSN. Cî
teva concursuri au și fost organizate 
de organele locale ale UCFS și de 
asociațiile sportive respective.

in fotografia noastră, un aspect al 
lacului, cu cabana și debarcaderul 
„Olimpia".



activitatea soortivă de mase:

Întîlniri dinamice și arbitraje bune
„Cupeiîn semifinalele Eliberării66

" Joi seara, pe stadionul Progresul 
au avut loc meciurile de box din ca
drul semifinalelor competiției dota
tă cu „Cupa Eliberării". Intîlnirile 
au fost dirz disputate, spectatorii 
răsplătind cu aplauze prelungite pe 
învingători. O notă bună și pentru 
arbitrii-judecători care, prin decizii 
rorecte, au contribuit la buna desfă
șurare a galei. Au plăcut în mod 
deosebit meciurile „penelor" I. Cocoș 
—C. Fălcușan și Gh.- Anghel —M. 
Soare

I. Cocoș (S.P.C.) a întîlnit în C. 
Fălcușan (Constructorul) un adversar 
combativ., dar foarte dezordonat. Co
coș a boxat frumos, în linie, mizînd 
în special pe loviturile de întîmpi- 
nare care 1 au pus deseori în dificul
tate 
In u 
nu a mai putut evita 
Cocoș, acesta din urmă 
tașat la puncte?

Gh. Anghel (CC.A.) 
tat foarte bine și de

pe boxerul de la Constructorii!. 
Itima repriză Fălcușan, epuizat, 

loviturile lui 
cîștigind de-

reușind să-l învingă la puncte pe M. 
Soare (S.P.C.). Boxerul militar a 
atacat tot timpul cu lovituri variate 
la corp și față, evitînd cu ajutorul 
eschivelor și al „pasului înapoi" direc
tele de stînga ale lui Soare.

Așteptat cu mult interes de către 
spectatori, meciul dintre A. Gănescu 
(Progresul) și A. Tănase (Construc
torul) nu a satisfăcut. Aceasta da
torită lui A. Tănase care a acționai 
confuz, fără nici o concepție tactică. 
Gănescu. foarte bine condus din colț, 
a cîștigat destul de ușor punefind 
dur la figură cu directe de stingă 
Celelalte rezultate: S. Bălan (Cir. 
Roșie) b.p. C. Brezeanu (Metalul) ; 
I. Ioniță (Pasteur) b.p. N. Dumitru 
(Constructorul); I. Gropșan (Meta
lul) b.p. A. Tudor (T. Modernă) ; AIul) b.p. A. Tudor (T.
Belodi (Pasteur) b.k.o. I Gh. Tudor 
(Gr. Roșie) ; I. Tudor (Metalul) b.p.

s-a compor- 
data aceasta.

0 nouă promoție 
de absolvenți I. C. F.

se îndreaptă spre satele 
și orașele patriei

(Urmare din pag. I)

nona promoție de cadre didactice., 
ne-au spus că sînt hotârîți ca

din 
Toți 
o dată ajunși în comunele și orașele 
tinde au fost repartizați, să muncea
scă cu tot elanul lor tineresc pentru 
înfăptuirea Hotărîrilor cedui de al 
Ilf-lea Congres al P.M.R. privind dez
voltarea continuă a învățămîntului de 
cultură generala

— Noi am devenit profesori — ne-au 
spus noii absolvenți I.C.F., soții Anca 
și Atanase Angelescu — în anii plini 
de avînt ai construcției socialiste. 
Sub îndrumarea înțeleaptă a partidu
lui ne-am străduit să dobîndim înal
tele caracteristici ale omului educat în 
spiritul comunist. Vrem ca munca 
noastră în raionul Olteni, unde am 
fost repartizați, să exprime dragostea 
și recunoștința pe care o purtăm par
tidului nostru iubit, pentru tinerețea 
noastră fericită, pentru perspectivele 
care ne stau în față, pentru minuna
tele condiții de învățătură de care 
ne-am bucurat, pentru frumusețea 
muncii în patria noastră.

— lnsfîrșit, mi-am văzut visul cu 
ochii! — rie-a spus Iraian Gavriluță 
după ce s-a prezentat în fața comi
siei. Am fost repartizat în orașul 
Onești. Doream fierbinte să fiu repar
tizat într-un centru muncitoresc. Voi 
munci neobosit acolo pentru dezvolta
rea continuă a mișcării de cultură 
fizică și sport. In cunnd voi înființa 
acolo o secție de lupte, 
mi-am dorit 
institut.

— Eu am 
vorbit tînăra 
Augustin din 
Stalin. Acest 
mult. îmi place mult schiul.

așa cum
încă din primul an de

fost repartizată — ne-a 
Uta Speck — în comuna 
raionul Rupea, regiunea 
lucru mă bucură foarte 

____ __  ,__ 'I ' i ?, rn-am 
specializat in această frumoasă disci
plină sportivă și am posibilitatea aici 
să contribui 
schiului din

Rind pe
I.C.F. ne-au împărtășit din năzuințele 
Jor, din planurile lor avînfate.

Noi îi felicităm cu ocazia intrării 
lor în rindurile corpului didagfic și le 
urăm din toată inima noi succese in 
munca lor nobilă de răspiivdire a cul
turii în masele de oameni ai muncii.

efectiv la dezvoltarea 
ceasta regiune.
rînd, tinerii absolvenți

FI. Oprea (Șc. Sp. Progresul) ;
Constantin’ (Progresul) b.p. 
Dinu (Voința).

Gb 
Gh

P. HENȚ
★

Terenul de tenis din cadrul com
plexului sportiv Progresul (str. dr. 
Staicovici) găzduiește 
începînd’ de la ora 1 
„Cupei Eliberării". 
FI. Iancu (Gr. Roșie) 
(SPC), Al. Bariciu 
ban (Gr. roșie), A. 
sul)—S. Bălan (Gr.
(SPC)—Gh. Anghel (CCA), I. Flo- 
rea (CCA)—I. Gropșan (Metalul), 
O. Baciu (CCA)— 1. Ionele (Pro
gresul), Gh. Vasile (Gr. Roșie)—A. 
Gănescu (Progresul), H. Low (Se
mănătoarea)—Gh. Constantin (Pro
gresul). I. S. Loto-Pronosport va 
oferi cîștigătorilor numeroase premii.

: astă-seară,
19,30 finalele 

Iată programul : 
0. Grudu 

(SPC) -R. Șer- 
C.iucă (Progre- 

Roșie). C. Rusn

• In cadrul asociației sportive Rati spurlive. Cu acest 
norul Ploești funcționează zece secții 
pe ramuri de sport : volei, natație, po- 
pigț tenis de masă, handbal, fotbal, 
șah, tir, ciclism și turism. Datorită 
muncii desfășurate de consiliul asocia
țieiîn secțiile pe ramură de sport, aces- j’ 
tea organizează cu regularitate întreceri 
la către participă numeroși membri 
U.C.F.S. De asemenea, de multă popu
laritate Se bucură în asociația sportivă 
Rafinorul întrecerile din cadrul con
cursurilor „Cel mai hnn sportiv din 10" 
și „Campion al asociației sportive”.

GH. MOlSE-corespondent

prilej iubitorii sper
au propus consiliuluittilui din comună

asociației să dezvolte activitatea spor- 
tjyă și să contribuie Ia întărirea bazei 
materi ale.

V. BARBU — corespondent

C. S. M. Galați — Dinamo București 11 7
GALAȚI 18 (prin telețon). — Du

minică seara a avut loc pe arena 
C.S.M. din localitate în fața a 5000 
spectatori întîlnirea de box dintre 
echipele. C.S.M, Galați și Dinamo 
București- .Deși șcortif favorabil gaz
delor (11-7). a .mulțumit. publicul 
spectator, totuși dtspre nivelul tehnic 
al întîlnirilor. nu . se .poale, spune ace
lași lucru, cu mici excepții el fiind 
foarte scăzut. Rezultate tehnice: L. 
Ambruș (D) b.p. V. S'oica (CSM), 
Munteanu - (CSM) meci nul

Duță (D), P. Pavel (CSM) meci 
nul cu C. Toma (D) — decizie ero. 
nată, N. Popa (CSM) b. ah. 2- S. 
Bîrsu (D), T. v:. ,------ '
I. Radulescu (D), D.
(CSM) bp. P. Vizitiu ..
Gheorghe (D) b.p. M. Ioniță (CSM), 
Gh. Eremia (CSM) meci nul cu I. 
Dragnea 
meci al 
b. ab. 1

• Una din preocupările de baza ale 
consiliului raional U.C.F.S, Sibiu este 
aceea de a contribui prin activitatea sa 
la mărirea numărului de purtători ai in
signei G.M.A. In cadrul ..Zilei președin
telui" s-a pus un accent deosebit pe orga
nizarea cu regularitate a concursurilor 
pentru trecerea normelor G.M.A, Acti
viștii consiliului raional U.C.FS. sprijină 
permanent consiliile asociațiilor spor
tive pentru a obține noi succese în a- 
cest domeniu de activitate. Pînă acum 
fruntașe sînt asociațiile sportive Pălti- 
niș-Rășinari și Construclorul-Sadu care 
au obținut 72 și —- respectiv — 79 in
signe. O activitate bună desfășoară și 
asociațiile sportive Bumbacul. Mătasea 
roșie, Textilislul și înainte — toate din 
Cisnădie. i

ILIE lONESCU-corespondent

• In comuna Șoimoș, raionul Lipova, 
, s-a desfășurat — din inițiativa organiza
ției de bază U.T.M. — o frumoasă 
,cprsă ciclistă pe ruta Șoimoș — Băile 
Lipova — Șoimoș (14 km). Inirecerer. 
a fost cîștigată de către Dumitru Rochi 
care a parcurs distanța de 14 km ir, 
40 minute. El « fost urmat de concu 
rentul Vasile Vuculescu.

1. IZDREA —corespondent
La Tg. Mureș s-a desfășura 
interesant concurs îiiotociclis 
regularitate și rezistență 1: 
au participat concurenți «Iii 
Sibiu, Orașul Stalin, Tg Mu

s-a

Vișan (CSM) b. p.
Boiangiu 

(D). I.

(D) — a fost cel mai frumos 
reuniunii, Șt. Cojan (CSM) 
I. Ciocîrlan (D).

A. SCHENKMAN-coresp.

C. S. Oradea continuă să conducă 
în campionatul republican

In campionatul republican dc polo 
s-au desfășurat pînă în prezent cinci 
etape. Singura echipă care n-a pier, 
dut nici un punct este C.S. Oradea. 
Aceasta continuă, 
plutonul formațiilor 
această ediție- De 
siunea tinerei echipe 
rești, care — după înfrîngerea 
prima etapă — a realizat trei victo
rii la rînd .’ 
puncte, tot alît cît au acumulat și 
C.S. Tg. Mureș și C.C.A. In partea 
inferioară a clasamentului — situație 
neschimbata : cele trei formații bucu- 
reștene Dinamo (cu un singur meci 
la activ), Voința și Știința ocupă

astfel, să conducă 
. participante la 
remarcat aseen- 
Progresiil Bucii- 

din

și datorită lor... șase

mai departe ultimele 
clasamentul :

locuri. Dar iată

1. C.S. Oradea 4 4 0 0 24: 8 8
2. C S. Tg. Mureș 4 3 0 1 17:12 6
3. C.C.A. 5 3 0 2 21:15 6
4. Progresul Buc. 4 3 0 1 16:14 6
5. Știința Cluj 5 1 1 3 15:15 3
6. Dinamo Buc. 1 0 10 6: 6 1
7. Voința Buc. 5 0 1 4 12:26 1
8. Știința Buc. 4 0 1 3 7:20 1

Etapa viitoare (duminică 24 iulie); 
Progresul Bucnreșiti — C.S. Tg Mu
reș, Știința București—Voința Bucu
rești și C.C.A.—C.S. Oradea.

★
Meciurile de polo disputate recent 

în cadrul turneului de calificare pen. 
tru campionatul republican s-au sol
dat cu următoarele rezultate; C.F.R. 
Arad—Olimpia Reșița 14-6; C.S-M. 
Cluj—Voința Cluj 5-5, Voința Ora

• Ta începutul lunii iulie a avut loc 
în comuna Săcălășeni, regiunea Baia 
Mare, constituirea unei noi asociații

un 
de 
care 
Cluj, 
reș, Toplița etc. Competiția s-a desfă 
șurat de-a lungul a peste 500 de km îm 
părțiți în trei etape. In clasamentul p- 
echipe primul loc a fost cîștigat d 
sportivii din Sibiu care au totaliza 
54 de puncte penalizare, urinați de e 
chipa orașului Tg. Mureș (334 p. pe 
nalizare) și Orașul Stalin (334 p. pe 
nalizare). In clasamentul individual a 
cucerit medalii următorii concurenți 
Rezso Szabo (aur). Mult, Novak. Bat 
tenslrauch, Schuster, Bodor, Tatar. Bin 
Bajko (argint), Munteanu, Varga. Dre 
cea, Urszuly, Csiszer, Szilveszlei și Be 
roș (bronz). La femei locul 1 a foi 
cucerit de concurenta Ratal in Mult c 
0 puncte penalizare.

ION PAUȘ—corespondent

3- 3,
5-2,
4- 3

dea—Voința Timișoara 
Arad — C.S.M. Lugoj
Cluj—Voința Oradea 
Cluj—Voința Timișoara 3-3,

C.F.R.
Voința
C.S.M.

«gEff/TEtlIIS DE MASĂ.

..(up«i Eliberării8 8 99

ni
ce
n

In perioada de vară, jucătorii și ju- de pînă acum, concursul va arăta 
dul cum și-au însușit sport’vij în 
două luni de vară (iunie și iulie) 
cunoștințe tehnice, cum și-au îmbun 
tățit pregătirea fizică.

Competiția este deschisă tuturor j 
cătorilor și jucătoarelor din Capital 
indiferent de categoria de clasificat 
Jocurile vor avea loc la probele 
simplu seniori, senioare, juniori și j 
nioare. Intîlnirile se vor desfășura 
sala din str. Mendeleev nr. 34 UT 
mele înscrieri se mai primesc astăzi 
sala de concurs sau la sediul clubul 
Voința din sir. Lirei nr. 2.

cătoarele dc tenis de masj își desăvîr- 
șesc pregătirea fizică și efectuează dife
rite rectificări în executarea procedee, 
lor tehnice. Deci, jocul pe seturi a- 
proape nu există. De aceea, competiția 
ce se va organiza vineri, sîmbătă și du. 
minică de clubul sportiv Voința — do
tată cu „Cupa Eliberării” — prezintă și 
un anumit interes din punct de vedere 
tehnic. Aceste întreceri vor constitui 
primul prilej de verificare a pregătirii

Campionatul R. P. R. pe echipe

Rezultatele din returul etapei a ll-a a fazei 
interregionale

Sîmbătă și duminică s-au desfășu
rat întrecerile returului etapei a doua 
a fazei interregionale a campionatu
lui republican de popice pe echipe, 
lată cîteva rezultate transmise de co
respondenții noștri :

PLOEȘTI. Cu toate .că echipa lo
cală Petrolul a învins formația Uni
rea Roman la un scor destul de se
ver (5033—4878), tot oaspeții au fost 
aceia care s-au calificat în finala 
competiției deoarece ei au cîștigat 
mai detașat în prima întîlnire de la 
Roman. Cele mai bune rezultate in
dividuale au fost realizate de : C. 
silat 882 p.d., 1. Săvescu 837
(Roman) și Ivan Victor 872, C. 
nătoru 866 și I. Dragomirescu 
(Ploești). (FI. Albu — coresp.).

Va- 
p.d. 
VI-
841

ORAȘUL 
nire dintre
Stalin și Rapid București a revenit 
echipei locale. Scor : 4912—4706 p.d. 
" ' mai mare procentaj a fost obți- 

de jucătorul loan Ilieș (Metrom) 
p.d., de la învinși cel mai bine 
comportat popicarul Teodor Bu- 
care a doborît din 200 bile mixte 
p.d. (C. Gruia — coresp.)

SIBIU. Echipa feminină Voința din 
localitate s-a calificat fără emoții în 
finala campionatului. întrecînd din 
nou formația Chimistul Baia Mare 
la o diferență apreciabilă 1958—1748 
p.d. S-au remarcat Ana Felseghi 
(375), Elisabeta Orendi (345) de ia 
Voința și Elena Zolom (340) de la 
Chimistul. (C. Pitaru — coresp.)

Cel 
nut 
855 
s-a 
zea
824

STALIN. Și 
formațiile

a doua întîl- 
Metrom Or.

Din joi în joi •Din joi în joi • Din joi în joi
Baza sportivă din București, Calea Griviței nr. 70 este „valori

ficată”... prin chermeze care se țin pe terenurile de volei...

— Și chiar din locul ăsta, cind am tras o hombuăă!!!... 
Desen de MATTY.

De la Institutul 
de Cultură Fi- 1

Institutul de Cultură Fizică 
str. Maior Ene nr. 12, Raionul 
nin, organizează cursul de pregăt 
pentru admiterea candidaților în ar 
I (anul universitar 1960—1961) în 
25 iulie—31 august ,a.c.

Pot participa numai candidații bi 
sieri ai sfaturilor populare recomi 
dați de acestea.

La prezentarea la cursurile de p 
gătire, candidații vor aduce o dova 
eliberată de sfaturile populare r 
pective.

Pe tot timpul cursului de pregăt 
candidații vor beneficia de caz; 
gratuită la căminul institutului, 
masa va fi asigurată la cantițja Im 
tutului — contra-.cost.

Examenul de admitere pentru b 
sierii sfaturilor populare va avea 
intre 1 —11 septembrie I960..

Examenul general de admitere 
avea loc între 15—25 septembrie i 
Înscrierile la acest examen an 
între 15 august și 14 septembrie 
secretariatul Institutului.

c
I

Constanța, 
bucătărie

pe arena 
parte din antrenori se găseau la colțul boxe- 

costume de stradă, contrar regulamentului

La reuniunea de box desfășurată sîmbătă seara, 
Progresul, o

rilor în

Echipamentul de fotbal al echipei Voi 
din comuna Baia, 

ținut într-un i
i regiunea 
dulap de

Antrenorul : — Șterge-te singur ! Sper că nu vrei să-mi mur
dăresc cel mai bun costum l Desen de GRAD

— Asta iar a întârziat la echipare și s-a îmbrt 
la nimereală. Desen de N. CLAUDIL



■rit—

Turneul de baraj pentru categoria B

Azi, la Bacă», penultima etapă
La Arad meci

încă patru zile și se vor încheia și ora actuală situația
jocurile grupei a III-a din turneul de următoarea : 
baraj pentru categoria B și o •■dată cu 1. Acad. M:araj pentru categoria B și o-dată cubaraj pentru categoria B și o ■dată cu 1. Aead. Militară 
ele vor lua sfîrșit și emoțiile- echipe- 2. Rapid 
lor și ale suporterilor. Astăzi are loc 3. C.F.R. 
la Bacău penultima etapă, care pro- Â r'*'—- 
gramează următoarele jocuri :

Academia Militară București* — Ra
pid reg. Ploești

C.F.R. Roșiori — Chimia Tirnăveni.
Dintre aceste echipe, Academia Mili

tară are o situație cit se ppate de 
favorabilă, care o pune la adăpost de 
vreo surpriză neplăcută : în trei jocuri 
disputate a totalizat un punctaj ma
xim (6 puncte) și beneficiază și de un 
golaveraj foarte bun (15:2). Azi, bu- 
cureștenii susțin ultimul meci, în 
— în baza comportării avute pînă 
acum — au prima șansă. In 
caz, poate spera cel puțin intr-un meci 
nul, cu care să fie și mai sigură de 
primul loc. Partida de azi are o mai 
mare importanță pentru Rap'd, care se 
află în cursă pentru locul II, ca șl 
C.F.R. Roșiori și Chimia Tirnăveni, 
de altfel. Și cum aceste din urmă 
echipe se întîlnesc și ele azi. rezultă 
că se dispută o etapă foarte impor
tantă pentru ocuparea locului 2. La

O reușită manifestare sportivă :

pentru locul doi
în clasament este Brad cuprinde cîteva

i 3
2
2
2
3

cum se

3 0
1
1
1
0

0
0 
0
0

15:2
7:4
4:4
5:9
5:17

6
2
2
2
0

4. Chimia
5. Marina

Ultima etapă, 
loc duminică.

MECI SUPLIMENTAR LA ARAD
Tot azi se dispută la Arad meciul 

dintre Dinamo Săsar și Voința Ora
dea pentru stabilirea ordinet acestor 
echipe în clasamentul final al grupei I. 
După consumarea 
din cadrul acestei 
formații au ajuns 
fectă :

Dinamo Săsar
Voința Oradea
Pentru departajarea lor s-a recurs, 

conform regulamentului, la acest joc 
de baraj.

AURUL BRAD, UN ÎNVINGĂTOR 
MERITUOS

Grupa de la Ploeșfi a dat un cîști- 
gător merituos: Auriul Brad (antrenor 
I. Reinhardt), care prin comportarea 
sa generală, prin jocul său tehnic și 
bine orientat, s-a dovedit a fi cea mai

0
1
1
1
3

știe, va avea

bună. Echipa din 
individualități de valoare certă, ca 
extremul dreapta Schlet, mijlocașii 
ivan și Petrean și centrul înaintaș 
Dula. In partida de duminică, cu 
Electroputere Craiova, Aurul Brad s-a 
menținut pe linia evoluțiilor prece
dente. Meciul a fost egal în general, 
iar scorul final (1 — 1) exprimă rapor
tul de forțe.

Electroputere (antrenor I. Dunărea- 
nu) are un stil de joc diferit de cel 
al echipei din Brad : se bazează pe 
pase lungi în adîncnne, pe viteza ju
cătorilor, din rîndul cărora se deta
șează fundașul stingă Romeo Octavian 
(un bun acroșer) și stoperul Roșianu.

In cealaltă partidă, Chimia Govora 
(antrenor 
mai bună 
trenor A. 
vora sînt 
mai bine 
ceput și desfășurat. Față de ocaziile 
avute, Chimia merita un scor mai 
mare. Foarte bun este portarul Sanda. 
Stoperul Nedescu a dat deplină sa
tisfacție, iar interul Anescu s-a dove
dit cel mai combativ înaintaș. Minerul 
din Oravița s-a comportat timid, nu 
a depășit nota de modest.

in cinstea „Zilei Unionale a sportului” t
Zilele trecute a avut loc în grădina „Casei prieteniei romîno-sovietice" *- 

din Capitală o reușită manifestare sportivă organizată de Consiliul oră- * 
șenesc U.C.F.S. București în colaborare cu „Casa prieteniei romîno- ■ 
sovietice" A.R.L.U.S. în cinstea Zilei Unionale a sportului.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de maestra emerită a sportului - 
Aurora Popescu, care a arătat în cuvinte calde 
sportivii romîni și cei sovietici. In continuare, 
mitru Cuc a vorbit despre frumoasele amintiri 
sovietici. Au urmat reușite demonstrații sportive, 
meroșii spectatori. Primii care au evoluat au 
sportiv Progresul, după care gimnastele de la Dinamo au făcut o fru
moasă demonstrație. Halterofilii de la Victoria și luptătorii de Ia Rapid 
au completat acest frumos și interesant program.

După evoluția sportivilor a urmat filmul artistic sovietic cu subiect 
sportiv, „Startul tinereții".

strînsa prietenie dintre 
maestrul sportului Dn- 
ce-1 leagă de sportivii 
mult ap-eciate de nti- 

fost scrimerii clubului

N. TOKAGEK — corespondent

orice

ultimelor partide 
grupe, cele două 
la egalitate per-

A. teodorescu) a fost 
decît Minerul Oravița 

Glasz). Jucătorii din 
mai tehnici și au un 

organizat, mai bine

care

In loc de concluzii serioase
Despre părerile unor antrenori

CU

După încheierea turneului de volei de la Constanța, ne-am adresat celor 
ce s-au ocupat de pregătirea echipelor noastre, în dorința de a prezenta citi
torilor o serie de concluzii care să arate cauzele reale ale slabei comportări 
avute de voleibaliștii și voleibalistele echipelor noastre reprezentative, lată 
răspunsurile primite și concluziile care se impun:
I. TAKACS, antrenor federal : „Tur

neul a avut ca, scop verificarea poten
țialului echipei noastre masculine 
înaintea turneului de la Budapesta și 
a campionatului mondial de la Rio de 
Janeiro. In același timp, el a consti
tuit o verificare și a posibilităților 
echipei feminine. Băieții nu au fost în 
formă maximă; au ieșit în evidență, 
în special, imprecizia paselor și lipsa 
blocajului. Ca un punct pozitiv: ser
viciul a devenii mai puternic. Fără în
doială, echipa masculină poate mai 
mult. In ceea ce privește pe voleiba
listele noastre, ele au fost complet de- 

la capitolul pregătirii morale și 
K voință. Trebuie menționată fru
moasa comportare a echipei mascu
line de tineret, pentru vigoarea și do
rința de a învinge, arătate in acest 
turneu.

Toate echipele noastre au avut insă 
o lipsă comună : insuficienta pregătire 
fizică "

N. R. Am fi vrut să aflăm care sint 
cauzele mai adinei ale s abei compor
tări avute de echipele noastre. Ar fi 
trebuit să se spună că în cadrul pre
gătirii efectuate înaintea turneului ju
cătorii nu au lucrat cu toată convin
gerea. socotind că turneul nu este 
important și că datorită celor două 
victorii anterioare asupra selecționa
tei masculine a R.S. Cehoslovace, a 
treia va veni de la sine ! De aseme
nea. că nici echipei masculine și nici 
celei feminine nu li s-a insuflat do
rința de victorie pentru care să hipte 
cu toată dîrzenia. Este surprinzătoare 
seninătatea cu care antrenorul federal 
enumeră lipsuri de bază și autoliniști- 
rea sa că dacă echipa masculină are, 
în general, o pregătire necorespunză
toare. în schimb are... servicii puter
nice ! Ne îngăduim să-l întrebăm și 
dacă pregătirea morală și de voință 
nu face parte din programul de ins- 
truire-antrenament ?

N. SOTIR, antrenor prim al echipei 
masculine: „Echipa noastră nu s-a 
prezentat in formă bună, fiindcă nu 
am avut posibilitatea să omogenizăm 
pregătirea jucătorilor: unii erau obo
siți, alții bolnavi. Mai avem mult de 
lucrat in ce privește precizia paselor, 
eficacitatea atacurilor, îmbunătățirea 
blocajului, a apărării din linia a 11-a 
fi a mobilității în teren."

N. R. Ar fi fost mai important dacă 
N. Sotir ne-ar fi spus că din obiec
tivele propuse în vederea turneului de 
la Constanța nu s-a realizat nici unul I 
Scuzele pe care le aduce, că voleiba
liștii de care răspunde nu s-au pre
zentat în formă bună fiindcă nu a 
fost timpul necesar omogenizării echi
pei, cad de la bun început. In ce cons
tă atunci măiestria unui antrenor ? 
Și de ce jucătorii noștri au fost atît 
de obosiți ? Nu au cerut ei și antreno
rii echipelor lor de club cîf mai multe 
întîlniri internaționale, pentru că în 
aceasta ar consta „secretul" progre
sului ? Se spune, de pildă, 
voleibaliștii tie la Dinamo că au fost 
extrem de obosiți în urma turneului de la

despre

Sopot. Să amintim însă tovarășului 
N. Sotir că reprezentativa R.P. Un
gare a fost alcătuită pe scheletul for
mației Dozsa Budapesta, cîștigătoarea 
turneului de la Sopot și că voleiba
liștii unguri n-au părut a fi obosiți. 
Dimpotrivă ! In concluzie: cind crede 
tovarășul N. Sotir că va putea pune „pe 
picioare" echipa la înălțimea cerințe
lor celor două mari competiții ?

V. SURUGIU, antrenor secund al 
echipei masculine: „Concluziile sint 
mai multe: 1. perioada prea scurtă ae 
omogenizare a formației; 2. incon
stanța ridicătorilor; 3. gîndirea tactică 
rămasă în urmă ; 4. turneul a priA uit 
prima apariție a reprezentativei noas
tre masculine In anul campionatelor 
mondiale, ceea ce este foarte tîrz'.u ca 
dată calendaristică “

N. R. Sintem de acord că prima 
apariție a reprezentativei noastre mas
culine s-a făcut anul acesta la o dată 
tîrzie, ceea ce este greșea'a Biroului 
federal, care nu s-a îngrijit de asigu
rarea unui calendar competițional co
respunzător anului mondialelor. Dar 
în loc de concluzii temeinice, de tehni
cian, tov. Surugiu ne prezintă tot o 
serie de scuze cu care nu putem fi de 
acord

GH. CONSTANTINESCU, antrenor 
prim al echipei feminine: „Turneul de 
la Constanța a fost binevenit, pentru 
că s-a putut menține contactul cu u- 
nele echipe feminine fruntașe în vo
leiul mondial, au fost verificate o se
rie de jucătoare 
dat posibilitatea 
perspectivele de 
deficiențe față 
mari: n-avem jucătoare complete, to
cul nu e variat, bagajul de deprinderi 
al unor voleibalist^ e încă nemulțu
mitor. Cauze • 1. insuficienta pregătiri 
la asociații și cluburi; 2. nivelul scă
zut al competițiilor interne; 3. lipsa de 
sudură a lotului; 4. orientarea tac
tică deficitară. Socotesc că față de 
turneul de anul trecui de ia Bucu
rești, s-a făcui un important pas 
înainte. Media de vîrstă a echipei 
(21 ani) este foarte bună. Se cere o 
continuitate in pregătire, mai multă 
atenție antrenamentelor efectuate. in 
secții și îmbunătățirea nivelului com
petițiilor interne. Cu o pregătire bună, 
în condițiile arătate, putem spera la 
rezultate frumoase."

N. R. Toate par a fi bune și viito
rul... foarte roz, numai că turneul de 
Ia Constanța este, în deours de un 
an, al treilea în care echipa noastră 
feminină se clasează pe ultimul Joc ! 
Și, nu uitați, Ia ultima ediție a cam
pionatelor mondiale (Paris. 1956) echi
pa noastră s-a clasat pe locul II! După 
părerea noastră concluziile sint altele. 
In primul rînd se cere mai multă ho
tă rîre, 
partea 
multă 
cerea 
nescu 
pierde" la meciurile grele, „calitate1 
pe care a transmis-o și jucătoarelor

de la Dinamo, care alcătuiesc — în 
marea lor majoritate — și echipa na
țională.

N. TARCI1ILA, antrenor secund al 
echipei feminine: „Trebuie să 
cim foarte mult și rezultatele 
crește. Avem nevoie insă și de spri
jinul F.R. Volei în special la 
tuirea calendarului internațional, 
asemenea, avem nevoie 
meros in pregătire, de 
dezvoltate fizicește, cu 
jurul lui 1,70 m.“

N. R. Avem nevoie... 
avem nevoie. Dar cine 
acestea dacă nu antrenorii ? Nu strica 
mai mult simț autocritic!...

mun- 
vor

alcă- 
De 

de un lot nu- 
jucătoare bine 
o înălțime in

avem nevoie... 
să facă toate

Luptătorii clubului sportiv Rapid eu făcut o frumoasă demonstrație 
-•prilejul Zilei Unionale a sportului.

Foto : B. Ciobanii

tinere, ceea ce ne-a 
să vedem care sint 
viitor. Avem multe 
de celelalte echipe

spirit critic și autocritic din 
antrenorului. De asemenea, mai 
atenție la alcătuirea și condu- 
formației. Tov. Gh. Constanti- 
este un bun tehnician dar „se 

la meciurile grele, oaiHa»»"

CONCLUZIILE REDACȚIEI. A- 
preciem că declarațiile făcute ziaru
lui nostru ocolesc problemele princi
pale, pe care le vom dezbate intr-un 
număr viitor. In orice caz. Biroul 
F. R. Volei trebuie rd analizeze 
comportarea echipelor noastre repre
zentative in turneul de la Constanța 
și să tragă concluziile care se im
pun. Socotim că dacă echipa mas
culină nu va face o cotitură hotărită 
in concepția de joc și de pregătire 
și dacă jucătorii nu vor înlătura bla
zarea care i-a cuprins, e greu de con
ceput participarea la campionatele 
mondiale.

Mai multă seriozitate la antrena
mente și spirit critic, mai multă su
doare și o muncă de educație mai 
susținută — iată ceea ce trebuie, 
după părerea noastră, echipelor 
prezentative de volei. Federația, 
trenorii și sportivii respectivi 
euvintul.

Zimbrul Tecuci—Foznania
TECUCI 19 (prin telefon). Echipa 

poloneză de rugbi Poznania, care în
treprinde un turneu în țara noastră, 
a întrecut marți formația Zimbrul Te
cuci cu 9-3 (3-3).

Jocul începe în nota de dominare 
a gazdelor, dar după cîteva minute 
se echilibrează. In min. 10 Bartkoviak 
(Poznania) înscrie de la 25 m din-

(R. P. Polonă) 3-9 (3-3) 
tr-o lovitură de picior căzută. Trei, 
minute mai tîrziu, Glavonschi (Zim
brul) egalează (încercare netransfor
mată)- La reluare, Kaidan (Poznania) 
profită de o greșeală a 
culcă balonul în terenul 
vers. In min. 64 Trytt 
mărește scorul la 9-3.

E. SOLOMON coresp.

fampionatele republicane 
pentru juniori și junioare

(Urmare din pag- 1)

colectivul de antrenori al lotului,

re-
an-
au

de
le-a permis să realizeze acest lucru in 
bune condițiuni. Dintre, atletele care ou 
evoluat cu acest prilej se cuvine să re
marc în primul rînd pe Anca Curău, 
Crista Maksay, Maria Burlan, Maria 
Mihai, Aurora Mihăilescu, Elena Flai-

șer. In general, însă, toate fetele merită 
u fi evidențiate pentru felul in care 
ou luptat pentru victoria echipei noas
tre”.

Și atletele care au concurat dumi
nica trecută la Tuzla vor lua parte la 
întrecerile din cadrul campionatelor 
republicane de juniori

Duminică, penultimul concurs al lunii iulie
Iată premiile" tori'cursiibii PRONO- 

ȘPORT nr. 29 din 17 iulie: '33;20 
variante cu 12 rezultate exacte a 
cîte 1783 lei; 617,60 variante cu 11 
rezultate exacte a cîte 115 lei ; 4444,20 
variante cu 10 rezultate exacte a cîte 
23 lei-

Fond de premii : 236.796 lei.
Fiecare variantă . eîștigătoare 

meș*e, suplimentar, cîte un 
„EXPRES OLIMPIC",

★ >
Duminică se desfășoară penultimul 

concurs Pronosport al lunii iulie, 
care beneficiază de asemenea de 
fondul suplimentar în valoare de 
200.000 lei, dintre care i»n autoturism 
„Moskvici". In plus, ca și la con
cursul de duminica trecută, fiecare 
variantă eîștigătoare primește — su
plimentar — cîte un bilet Expres 
Olimpic. Iată cum. prin Pronosport, 
puteți ajunge la Jocurile Olimpice de 
la Roma șait în posesia unuia sau 
a mai multor premii în obiecte : mo
tociclete, scutere, motorete, aragazuri, 
aparate de radio etc.
IN PREAJMA ÎNCHIDERII VINZĂ- 
RII PE ȚARĂ LA EXPRES OLIM

PIC
• Tragere suplimentară cu premii 

în bani pentru bilețele necîșiigătoare.

anunțat, închiderea 
la Expres

pri- 
bilet

Olimpic

Olimpic 
tragerile

După cum s-a 
vînzăfii pe țară 
are loc la 26 iulie a. c.

Posesorii de bilete Expres 
au participat pînă acum la
din 6, 13 și 20 iulie, pe bază de bu
letine Pronoexpres, cu 
s-au distribuit premii în obiecte în 
valoare de peste 300.000 lei.

care ocazii

GERE SUPLIMENTARA CU PRE
MII IN BANI IN VALOARE DE 
250.000 LEI PE BAZA PARTICIPĂ
RII LA CONCURSURILE PRONO
SPORT DIN 14, 21 $1 28 AUGUST 
A. C.

Deci, folosiți aceste ultime zile de 
vînzare a biletelor Expres Olimpic, 
pentru a vă mări șansele de cîșiig 1

PRONOEXPRES

5 agfonosport
La 27 iulie ei mai participă la o 

nouă tragere pe bază de buletine 
Pronoexpres,. la care se atribuie premii î„ --- ->- .mmn
apoi marea tragere de la 7 
cu cefe, peste 10.000 premii în 
re de peste 2.000.000

Dar numeroasele 
posesorilor de bilete 
nu se opresc aici. I. 
NOSPORT A LUAT MĂSURĂ CA 
BILETELE NECÎȘTIGATOARE LA 
MAREA TRAGERE DE LA 7 AU
GUST SA PARTICIPE LA O TRA-

preș, Ia care se atribuie pre 
în valoare de 100 000 lei. Vine 

august 
valoa-

Ieri a avut loc Ia București tragerea 
premiilor suplimentare pentru’ posesorii 
biletelor „Expres Olimpic", care au 
participat și la concursul Pronoexpres 
din 20 iulie a.c.

S-au distribuit: 1 motocicletă (în re
giunea Iași), 3 scutere (București 2 
și reg. Stalin), 3 motorete (Bacău, 
Constanța și Cluj) și alte premii de 
valoare.

lei.
avantaje
Expres Olimpic 
S. LOTO-PRO.

oferite

★
La tragerea concursului Pronoexpres 

de ieri 20 iulie, au fost extrase din 
urnă următoarele numere:

18 26 23 12 19 34
Numere de rezervă : 41 4
Fond de premii : 573.000 lei.

Rubricg redactată de L S. Loto- 
Pronosport.



după eliberarea de sub jugul fascist, 
poporul poîo-

producția jn- 
iar venitul ei

polonez aniversează mîine o sărbă-
16 ani de la e iberarea de sub jugul 
de la întemeierea Po'oniei noi, poptt- 

istoria

Oamenii muncii din patria noastră, uniți prinfr-o 
prietenie ou vechi rădăcini istorice de poporul polonez 
constructor al socialismului, urmăresc cu satisfacție 
și bucurie succesele acestuia, prețuiiidu-!e ca pe pro
priile lor succese. Pe baza Tratatului de prietenie 
și asistență mutuală dintre cele două țări, a cunoscut 
o continuă dezvoltare în anii din urmă colaborarea 
frățească dintre R. P. Romînă și R, P. Polonă. Au 
crescut continuu schimburile economice romino-poione 
și ajutorul reciproc în construirea socialismului. Atît 
- “ ~ ' cit și R. P. Romînă promovează în mod 

politică de pace și coexistență pașnică, 
contribuție activă la consolidarea păcii

Poporul-frate 
toare scumpă : 
fascist, 16 ani 
lare — evenjmentul cel mai însemnat din 
acestui popor harnic și talentat. Cotitura hotar toare în 
viața poporului polonez — de la robie la libertate — 
a avut ca factor determinant evenimentele din vara 
anului 1944, cînd glorioasele oști sovietice, d nd lovi
turi nimicitoare hoardelor hitleriste în retragere, au 
început eliberarea Poloniei de sub jugul fascist. Ală
turi de eroicii ostași sovietici și-au vărsat sînge'e 
pentru înfăptuirea acestui măreț țel patrioții polonezi, 
unitățile armatei poloneze renăscute.

Dintr-o tară cunoscută în trecut ca un iad atît 
pentru milioanele de țărani săraci cît și pentru oa
menii muncii de la orașe, exploatați nemilos, Polo
nia s-a transformat, după eliberarea de sub jugul 
fascist, intr-o țară nouă, socialistă, care pășește în 
prezent din succes în succes spre înfăptuirea visului 
de aur al omenirii — comunismul. Conduși cu înțe
lepciune de către partid, oamenii muncii polo
nezi au înfăptuit în anii puterii populare, uriașe
transformări revoluționare în toate domeniile. Cu 
ajutorul Uniunii Sovietice și al celorlalte țări socia
liste poporul polonez, muncind cu eroism, a vindecat 
rănile grele lăsate de către cotropitorii fasciști. Au 
apărut noi obiective economice de mare însemnătate 
pentru triumful cauzei socialismului. Astfel, e grăitor 
faptul că î'n urma traducerii în viață a ideii leniniste cu 
privire la industrializarea socialistă, Polonia ocupă în 
prezent locul 5 în Europa la capitolul producției in
dustriale. In comparație cu anul 1938, 
dustrială a Poloniei a crescut de 6 ori, 
national a sporit cu 2,7 ori.

R. P. Polonă 
consecvent o 
aducîndu-și o 
în lume.

In anii de
condus și îndrumat de către P.M.U.P.
nez a obținut importante realizări și pe tărîm sportiv. 
Au fost construite numeroase baze sportive, printre 
care grandiosul stadion din Varșovia — ,,A X-a ani
versare a eliberării", construit și dat în folosință 

optime de 
seri merii, canotorii și cei- 
populare au repurtat fru- 

crească tot

aniversarea 
muncii din

acum șase ani. Bucurîndu-se de condiții 
dezvoltare, atieții, boxerii 
lalți sportivi ai Poloniei 
moașe succese internaționale, făcînd să 
mai mult prestigiul patriei lor.

Cu prilejul sărbătorii sale naționale — 
eliberării de sub jugul fascist — oamenii 
patria noastră, sportivii roinini transmit un călduros 
salut poporului polonez-frate și-i urează ca, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
să obțină noi și însemnate succese pe drumul construirii 
vieții noi, socialiste.

♦

Varșovia. Stadionul „A X a aniversare a eliberării” în timpul unei demonstra ții sportive de mase.
Foto : C.A.F. Varșovia

La Moscova, ă fost dat în folosință

Cel mai mare bazin de înot 
din Europa

Finalele campionatelor internaționale 
fie tenis ale R- P. Ungare

In întîlnirile finale ale campionatelor 
internaționale de tenis ale R. P, Un
gare. încheiate ieri la Budapesta, jucă- 
toarea maghiară Zsiizsj Kbrmoczi a re
purtat un frumos succes. In proba de 
simplu feminin, ea și-a adjudecat titlul, 
dispun în d în finala de tenismana engle
ză Ann Haydon după o luptă dîrză : 
1—6, 8 6 8—6. Finala masculină a
revenii ușor jucătorului sudat ri can Jan 
Vermaak, care l-a învins pe Bora Iova- 
novici (fuffoslavia) cu 7—5, 6—2, 6—2.

Al 11-lea tur ciclist
al Iugoslaviei

Cel de-al ll-lea tur ciclist al Iu
goslaviei va începe la 26 iulie din 
orașul Subotita și se va termina la 
Bl iulie la Belgrad după ce concu- 
renții vor parcurge aproximativ 1.100 
kilometri în șase etape.

Traseul este în mare parte muntos, 
cea mai importantă dificultate fiind 
vîrful Vîrșici (1.700 metri).

Pînă în prezent și-au anunțat par
ticiparea la cursă echipe din Belgia, 
R. P. Polonă, Tunisia, R. P. Ungară, 
R. P Bulgaria, R. P. Romînă și 
Iugoslavia. (Agerpres).

Campionatul mondial
l In cea de a IVa rundă a campio
natului mondial studențesc de șah, ce 
se desfășoară la Leningrad, s-au în
registra* următoarele rezultate: 
U.RS.S. — Anglia 3—I, SU.A. — 
Olanda 3—0 (1), R.D.G- — Belgia 
3—1, Iugoslavia — R.P. Ungară 
3—1, R.S. Cehoslovacă — Suedia 
ll/j— l*/s (1), R.P. Mongolă — Fin
landa 1—0 (3). Pînă la consumarea 
celor cinci ore reglementare de joc,

A început concursul internațional 
de tenis de la Sopot

SOPOT 20 (prin telefon). Luni 
după-amiază au început în această 
frumoasă localitate poloneză între
cerile concursului internațional de 
tenis la care participă jucători cu- 
noscuți din Australia (Lane), 
U.R.S.S. (Leyus, Moser, Potanin, Li- 
haciov, Kuzmenko), R. P. F. Iu
goslavia (Pletchevici, Sully, Tomo- 
vici), Pakistan (Pirsada), R. S. Ce
hoslovacă (Iavorski. Schonborn, Pu- 
jezova), R. P. Romînă (Julieta Na- 
mian. Mina Ilina, Bosch. C. Năstase), 
iar din partea țării gazde concurează 
numeroși tenismani în frunte cu Sko- 
necki, Gasiorek, Piatek etc.

Iată primele rezultate înregistrate: 
simplu bărbați, turul I : Bosch— 
Bosakovski (R.P.P.) 6—2, 7—5, Năs
tase—Kunievicz (R.P.P.) 3—6, 6—4, 
6—4, turui If: Bosch—Kovaicevski 
(R.P.P.) 4—6, 6—4, 6—2, Iavorski 
(R. S. Cehoslovacă) — Năstase 6—3, 
9—7. In setul II, Năstase a avut 
6—5, 30—15 și mingea favorabilă de 
40—15 dar a ratat. Simplu femei, 
turul I : Mina Ilina—Merțova (R.P.P.) 
6—0, 6—0, turul II : Mina Ilina— 
Schmidova 6—1, 6—2, Julieta Na- 
mian—Rilska (R.P.P.) 12—10, 6—1.
Alte rezultate, simplu bărbați : Vor-

stimențesc de șah
în întîlnirea dintre R.P. Romînă și
R. P. Bulgaria nu se încheiase nici o 
partidă- Alte rezultate din partidele 
întrerupte: S.U.A. — R.P.R. 4—0, 
Anglia — R.P. Ungară 3—1, R P. 
Mongolă — Belgia 3—1, R.P. Bulga
ria — Suedia 3—1, UR.S-S. — 
Olanda 2—1 (1). înaintea terminării 
partidelor întrerupte din primele 
patru runde, în clasament conduce
S. U.A. cu 14 p. urmată de U.RS.S, 
(12 p. și o partidă întreruptă).

nikovski (R.P.P.) — Potanin
(U.R.S.S.) 6-2, 11 — 13, 9-7, Lane 
(Australia)—Piatek (R.P.P.) 16—14, 
4—6, 6—4, Schonborn (R. S. Ceho
slovacă)—Moser (U.R.S.S.) 7—5,
0—6, 6—2.

întrecerile continuă. Bosch urmează 
să întîlnească în sferturi de finală 
pe cehoslovacul Schonborn, și tot în 
același tur, Julieta Namian va juca 
cu Pujezova (R. S. Cehoslovacă), 
iar Mina Ilina va primi replica unei 
jucătoare poloneze. în caz de victo
rie, Mina Ilina se va întîlni în semi
finale cu sovietica Kuzmenko.

FOTBAL
O NOUA ETAPA ÎN CAMPIONATUL

U.R.S.S.

In cursul acestei saptăniîni, în cam
pionatul de fotbal al Uniunii Sovietice 
s-a disputat o nouă etapă, astfel că 
pînă la încheierea campionatului au 
mai rămas doar două etape. Dintre cele 
șase echipe care vor participa la tur
neul final pentru desemnarea campioa
nei și-a asigurat calificarea doar Tor
pedo Moscova (seria I), uruiînd ca ce
lelalte două echipe din seria I și toate 
trei din seria a II-a să fie cunoscute 
de-abia după consumarea ultimelor 
jocuri din serii. Rezultatele înregistrate 
îrt ultima etapă : SERIA I : Dinamo 
Moscova—Spartak Erevan 2—1, Dau
gava Riga—Torpedo Moscova 1—0, Ze
nit Leningrad—Kalev Tallin 6-0, Dinamo 
Tbilisi—Moldova Chișinău I—1, S.K.A. 
Rostov—Paliîaktor Tașkent 4—2. Con
duce Torpedo cu 27 p, urmată de 
S.K.A. Rostov (22 p), Daugava și Di
namo Tbilisi (20 p.), Dinamo Moscova 
(17 p.) etc. SERIA a II-a: Aripile So
vietelor—Spartak Moscova 1—0, Șah-

MOSCOVA (Agerpres). — De 
curind, la Moscova, pe cunoscutul 
chei Kropotkinskaia, s-a dat în fo
losință cel mai mare bazin de înot 
din Europa. Constructorii sovietici 
au amplasat acest bazin pe un lac 
artificial a cărui suprafață este de 
13.000 mp, cu diametru de 130 m și 
nn volum de 25.000 mc de apă. 
Printr-tin sistem modern de filtrare 
apa bazinului este permanent prime
nită iar pentru folosirea lui și în zi

S-A ÎNCHEIAT CONCURSUL DE PENTATLON MODERN
DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA 20 (prin telefon). 
Cea de a patra probă a pentatlonului, 
cursa de înot 300 m, s-a desfășurat 
marți în bazinul de pe insula Mar
gareta. Proba a fost dominată de 
sportivul maghiar Balczo, care a 
cîștigat-o realizînd un timp foarte 
bun: 3:47,9 (echivalent cu 1065 p.). 
Locurile următoare din clasamentul 
probei au fost ocupate. în ordine, de: 
2. Faklya 3:58,3 (1010 p): 3. Mona 
4:02,2 (990 p); 4. Nemeth 4:36.5
(970 p); 5. Foldi 4:06,7 (970 p); 6. 
Nagy 4:08,0 (960 p);-.. 10. Lichiar- 
dopol 4.11,5 (945 p).

Miercuri, înainte de prînz, pe o | 
căldură de-a dreptul sufocantă, s a ; 
desfășurat ultima probă a concursu
lui, crosul. întrecerea a avut loc pe 
un traseu foarte greu pe „Valea Lu
pilor", în apropierea capitalei R.P. 
Ungare.

Clasamentul probei de cros: 1. 
Makeev (U.R.S.S.) a acoperit cei 
4.000 m ai cursei în 13:16,0 pentru 
care a primit 1-312 p; 2. Balczo 
13:28,6 (1.276 p); 3. Bodi 13:34,3 
(1.258 p): 4 dr. Tarok 13:37,2 (1.249 
p); 5. Nemeth 13:47,8 (1.219 p); 6. 
Sdobnikov 13:48,0 (1.216 p): -.10. Li- 
chiardopol 14:130 (1.141 p).

O dată cu terminarea ultimei probe, 
juriul concursului internațional de la 
Budapesta a făcut cunoscut clasa
mentul general al întrecerii :

1. I. Nagy (RPU I) 5.221,5 p; 2. dr

Turneul de șah 
de la Buenos Aires 

înaintea ultimei runde !
Cu o zi înainte de încheierea tur

neului de la Buenos Aires, V. Korci
noi (U.R.S.S.) l-a egalat în fruntea 
clasamentului pc S. Reshevsky 
(S.U.A.), amîndoi avînd 12 1/2 puncta 
din 18 posibile. In runda a 18-a, Kor- 
cinoi l-a învins pe campionul argen
tinian Wexler, iar Reshevsky a făcut 
remiză cu Unztcker. In ajun, amîndoi 
liderii ctștigaseră partidele lor: Kor- 
cinoi—Pachman 1—0, Reshevsky—Ro- 
ssetto 1—0 Iată alte rezultate mai 
importante: Szabo—Wade 1—0, Olaf- 
sson—Uhlman 1—0, Guimard—Elis- 
kases 1/2—1'2, Fischer—Gligorici 1/2 
—1/2, Pachman—Guimard 1/2—1'2, 
Szabo -Benko 1/2—1/2, Ivkov—Gligo- 
rici 1/2—1'2. In clasament. Korcinoi 
și Reshevsky sînt urmați la distanță 
de 1 1/2 p. de Szabo. Rossetto (Arg.) 
are 10 1/2 p. In programul ultimei 
runde figurează printre altele parti
dele Korcinoi—LfWman și Oiafsson— 
Reshevsky.

PE GLOB
tior Stalino—Lokomotiv Moscova 2—2, 
Kairat Alma Ata—Belarus Minsk 6—1, 
Neftianik Baku—Spartak Vilnius 2—0. 
Pe primul loc în serie a trecut din nou 
Lokomotiv cu 22 p, urmată de Admiral- 
teeț Leningrad (21 p.), Spartak Mos
cova, Ț.S.K.A. și Belarus cu cîte 19 p. 
etc.

• La Phenian, selecționata orașului 
a întrecut eu 1—0 echipa Dinamo Ber
lin (R.D.G.).

• Avangard Nikolaev (U.R.S.S.), 
care întreprinde un turneu în R.P. Un
gară, a întîlnit la Szeged selecționata 
orașului. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 2—1.

• Echipa feroviarilor din Debrețin 
(R.P. Ungară) a cîștigat cu scorul de 
4—2 întîlnirea susținută în compania 
formației cehoslovace Jednota Kosice,

• La Țiențin, (R.P. Chineză) selec
ționata de juniori a orașului a între
cut cu 2—0 echipa sovietică „Textilis- 
tul” din Ivanovo. 

lele reci apa poate fi încălzită. La 
construcția bazinului s-au folosit be
ton armat, aluminiu, ceramică și 

sticlă. Bazinul este înconjurat de o 
piajă pe care se găsește nisip fin de 
mare. In această uriașă și ultramo
dernă piscină pot înota în același 
timp 2.000 de oameni- Pentru cei 
care vor să învețe înotul funcționea
ză permanent echipe de instructori 
sportivi, cnooscuți maeștri ai spor
tului din Uniunea Sovietică.

Torok (RPU-ind.) 5.115,5 p; 3. Ne
meth (RPU 11) 5.072 p; 4. Foldi 
(RPU I) 4.813 p; 5. Balczo (RPU 1) 
4.779 p; 6. Sdobnikov (U.R.S.S.) 4-717.5 
p; 7. Szabo (RPU 11) 4-7015 p: 8. 
B-odi (RPU I) 4.600 p; 9. Szaniszlo 
(RPU II) 4.519 p; 10. Faklya (RPU 
II) 4.501 p; 11. LICHIARDOPOL 
(R.P.R.) 4-482 p; 12. Mona (RPU- 
ind.) 4.372 p etc.

Clasamentul pe echipe: /. R.P. Un
gară I (Balczo, Nagy, Foldi) 14.813,5 
p; 2- R.P. Ungară II 14.292.5 p; 3. 
U.RS.S. 12.452 p.

De pe pistele de atletism
• Cîteva rezultate înregistrate în 

cadrul campionatelor de atletism ale 
Republicii Socialiste Cehoslovace: 
BĂRBAȚI : 200 m Mandlik 21,1 sec.; 
1500 m — Zvolenski 3:49,-6 ; 3000 m 
obstacole — Brîica 8:53,4; greutate — 
Skobla 17,66 m; lungime — Neto- 
pilik 7,56 m ; înălțime — Lanskj 2,02 
m ; disc — Nemec 53,75 m ; FEMEI: 
80 m.g. — Stolzova 11,2 sec.; 800 m

— Kulhava 2:09,9; înălțime — Da
vidova 1,60 m; greutate — Cerna 
14,70 m; disc — Nemcova 52,03 ni; 
suliță — Zatopkova 52,50 ni.

• Peste 40 de concurenți din 6 țări 
au participat duminică la campiona
tul internațional de maraton desfășu
rat pe o căldură caniculară în orașul 
Szeged (R. P. Ungară). Victoria a 
revenit sportivului austriac Gruber 
eu timpul de 2 h 32:02,4, urinat de 
Toldi (Iugoslavia) 2h36:31,2, Essa- 
hli (Tunisia) 2 h 36:34.6 etc. (A&. 
pres)

A fost alcătuită echipa R. 0. li
căre va participa la campionatele 

mondiale de ciclism
In urma unui concurs ciclist des-' 

fășurat în R. D. Germană (circuitul 
munților Hartz) pe o distanță de 
200 km la care au participat și alergă
tori olandezi și italieni, a fost alcă
tuită echipa R. D. Germane care va 
participa la campionatele mondiale 
de la Leipzig. întrecerea a fost cîș- 
tigată de G. Schur în 5hl6:20,0, 
urmat de Hagen la 1,25 min. și de 
italianul De Rosso. Iată numele ce
lor 12 cicliști care vor reprezenta 
Rl D. Germană la campionatele rnon-l 
diale: Adler, Ampler, Braune, Gai
ning, Eckstein, Grunczik, Hagen. Hdh- 
ne, Lorke, Sclieibner, Schur și Weiss- 
leder.

PE SCURT
• In cadrul unui concurs desfășu

rat pe velodromul din Tuia, echipa 
olimpică de urmărire a U.R.S.S. a 
parcurs distanța de 4000 m în 4:35,0, 
corectînd cu 3,7 sec. recordul unional. 
La 1000 m cu start de pe loc R. Var- 
gașkin a fost cronometrat în 1:10,1.'

• Pe stadionul olimpic din Helsin
ki campionul polonez la aruncarea 
suliței Iamisz Sidlo a înregistrat re
zultatul de 80,98 ni.
• Alte rezultate ale echipelor fran

ceze de baschet, în turneu în U.R.S.S.: 
Sel. olimpică U.R.S.S.— Villcurbaune 

•Lyon 81—35; Spartak Moscova — 
P.U.C. 38—37 (feminin).
• In vederea participării la Jocu

rile Olimpice, Federația de atletism 
a R. S. Cehoslovace a. selecționat 19 
atleți și 10 atlete. Printre cei care vor 
reprezenta culorile Cehoslovaciei la Ro
ma se află Mandlik, Jurek, Skobla, 
Lanski, Zatopkova, Mertova etc-
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