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La tenis de masă

Selecționata Voința 
învingătoare în îniîinirea 

cu Septemvrii Sofia
BRAȘOV 30 (prin telefon). Vineri 

și sîmbătă s-a desfășurat la Poiana 
Brașov întiTiirea internațională de 
tenis de masă dintre echipele sei. 
Voința și Septemvrii Sofia. Meciu
rile s-au încheiat cu victoria sporti
vilor noștri 11—5 ia băieți și 8—1 
la fete. Concursurile individuale au 

fost cîștigate de asemenea de repre
zentanții sei. Voința : Soare, lones- 
cu și Marta Tomp.a.

Zemțov va trimite puternic din 
apropiere, dar Mureșanu, portarul 
selecționatei de tineret, va respinge 
in extremis.

Selecționata de tineret a țării noastre și Burevestnik (U.R.S.S.) 
victoriile în dubla întîlnire de poloși-au împărțit

Dubla întîlnire de polo dintre for
mația noastră de tineret și echipa 
Burevestnik din U.R.S.S., găzduită 
sîmbătă seara și duminică dimineața 
de ștrandul Tineretului, a indicat, la 
sfîrșit, egalitate perfectă, pentru că 
cele două echipe și-au împărțit vic
toriile, la același scor : 3—2 ; poloiștii 
sovietici au cîștigat primul joc, iar 
selecționata de tineret a țării noastre 
pe cel disputat ieri dimineața. Așa 
cum reiese și la simpla lectură a 
rezultatelor, ambele meciuri au fur
nizat dispute pasionante, captînd in

teresul spectatorilor pînă la fluierul 
final. Prin cite emoții n-au trecut 
însă și unii și alții pină să-și vadă 
încununate eforturile...

In primul joc, de pildă, la situația 
de 3—2, oaspeții au rămas în infe
rioritate numerică numai 10 secunde, 
care păreau că 
deoarece mingea 
lui Smirnov. A

(Continuare

BUREVESTNIK - SE- 
DE TINERET 3-2 

1—0). Au marcat : 
6,02). Ra.smad.jan

nu se mai termină, 
se juca in fața porții 
doua zi, a fost rin-
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Tinerii handbaliști romîni învingători 
în turneul de la Burgas

SOFIA 30 
re spend catul 
tea Burgas 
cerile din cadrul turneului internațio
nal de handbal in 7, la care iau par
te selecționatele de tineret ale orașe
lor Sofia, Botev. Plovdiv și Bucu
rești. Competiția a fost așteptată 
cu un deosebit interes, în primul rând, 
pentru că spectatorii bulgari aveau 
ocazia să asiste pentru întiia oară 
la un turneu internațional de hand- 
bal în 7 și, în al doilea rînd, pen
tru că la startul întrecerii < 
zenta Și echipa de tineret a 
reștiuiui, in 
o serie de 
tați.

In primul
ționatele orașelor Botev și Sofia au 
termin>at !a egalitate: 18—18 (7—6). 
Apoi a urmat întîlnirea dintre echi
pele București și Plovdiv. Net supe
riori, impresionînd prin viteza și tru

(prin telefon de la co- 
nostru). — In locaiita- 
au început vineri între-

se pre- 
i Bucu- 

rîndurile căreia evoluau 
tineri handbaliști talen-

joc al turneului selec-

musețea jocului lor tinerii handba- 
liști romîni au terminat învingători 
cu scorul de 40—13 (21—5).

TOMA HRISTOV

Sîmbătă : .’
LECTIONATA 
(0-0, 1-0, 1-2, 
Zemțov (min. 
(14,47), Kolesnikov (19,38) de la oas
peți si C. Marinescu (11,10), Culi- 
neac (13,05) de la sraz.de. Eliminări : 
Pireiko (1,47), Mărculescu (13,26), 
Hott (19,50). Arbitrul..................
a condus formațiile : 
NERET : Mureșanu. 1 
Mărculescu, Culineac. 
Chirvăsuță. Tăranu : _____
TNIK : Zmirnov. Kuznețov. 
Kalașnikov, Zemțov, Vozniuk, 
reiko. Egorov.

Duminică : SELECTION ATA
TINERET - BUREVESTNIK 
(0-1. 3-0, 0-0. 0-1). Au
Firoiu (5,09 și 7,30).
(9,52) pentru învingători 
nikov (1,18), Pireiko 
învinși. Eliminări: 
Mărculescu și Vozniuk (5,45). Culi
neac (9,16), Kolesnikov (9.32), Firoiu 
(11,59), Culineac și Kalașnikov (18,15), 
Firoiu (19,14).

E. Beniamin a condus echipele : 
SEL. DE TINERET : Mureșanu. Fi
roiu, îDanciu, Mărculescu. Culineac, 
C. Marinescu, Chirvăsuță : BURE
VESTNIK ; Egorov. Kuznețov, Hott, 
Kalașnikov. Zemțov. Kolesnikov. 
Vozniuk, Pireikov. Zmirnov. Ras- 
madian.

Mărculescu
N. Nicolaescu 

: SEC. DE TI- 
Firoiu, Danciu, 

C. Marinescu, 
BUREVES- 

Hott. 
Pi-

o-o.
DE
3-Z 

marcat : 
Mărculescu 

si Ko’es- 
(17,09) pentru 

Kalașnikov (4,32),

Sîmbătă și duminică în Capitală

Campionatele republicane 
de atletism ale seniorilor
La sfîrșitul acestei săptămîni, sta

dionul Republicii din Capitală găzdu
iește întrecerile finale ale campiona
telor republicane individuale de at
letism pentru seniori și senioare, pe 
anul 1961.

In vederea acestei importante com
petiții a atletismului nostru au fost 
programate recent o serie de con
cursuri cu caracter de verificare. 
Sîmbătă, pe stadionul Republicii, în

orașului București a avut loc un ast
fel de concurs. Iată citeva din re
zultatele înregistrate cu acest prilej:

(Continuare in pag. a 3-a)

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Romîne în drum spre Moscova

UNGHENI 30 — De Ia trimisul special Agerpees, C. Răducanu : 
Duminică 30 iulie ora 7 (ora locală) trenul oficial cu care călătorește 

spre Moscova delegația de partid și guvernamentală a Republicii Popu
lare Romîne, condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
ai C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat, a intrat pe teritoriul 
Uniunii Sovietice. Gara sovietică de frontieră Ungheni este pavoazată săr
bătorește. Sub razele soarelui care răsărea, flutură drapelele de stat ale 
Republicii Populare Romîne, Uniunii Sovietice și R.S.S. Moldovenești.

Pe frontispiciul gării se află portretele tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Nikita Hrușciov, Leonid Brejnev. Pe panouri purpurii, în limbile 
romînă și rusă, sînt scrise cuvintele: .Trăiască prietenia sovieto-romînă !", 
„Bine ați venit, dragi prieteni din Republica Populară Romînă!", .Trăiască 
unitatea și coeziunea de nezdruncinat dintre partidele comuniste și munci
torești !“, „Trăiască Republica Populară Romînă”.

fn intîmpinarea înaljilor oaspeți au venit tovarășii I. I. Bodiul, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comunist din R.S.S. Moldovenească, A. F. 
Diondița, președintele Consiliului de Miniștri al R.S.S. Moldovenești^ N. A. 
Melnikov și E. S. Postovoi, secretari ai C.C. al Partidului Comunist 

din R.S.S. Moldovenească, A. L. Orlov, adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., reprezentanți ai organizațiilor de partid și ai Soviete
lor locale, ai organizațiilor obștești, precum și numeroși oameni 
ai muncii din Ungheni.

Erau prezenți Nicolae Guină, ambasadorul R. P. Romîne la Moscova, 
și membri ai ambasadei.

In sunetele unui marș, de peronul gării se apropie încet trenul special 
din R. P. Romînă.

Din vagoane coboară membrii delegației de partid și guvernamentale.
Oaspeții și persoanele oficiale care au venit să-i întîmpine își string 

puternic mîiniie. Comandantul gărzii de onoare dă raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Răsună imnurile de stat ale Republicii Populare 
Romine, Uniunii Sovietice și R.S.S. Moldovenești.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer. Ivan Bodiul 
și Alexandr Diordița trec în revistă compania de onoare și salută pe ostașii 
sovietici.

Tovarășul Ivan Bodiul transmite un călduros salut de bun sosit 
delegației de partid și guvernamentale a țării noastre. Răspunde tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cuvîntările sînt subliniate de cei prezenți cu 
îndelungi aplauze. Cetățenii veniți în întîmpinare salută cu entuziasm și 
căldură pe membrii delegației, Ei flutură stegulețe roșii și tricolore. 
Grupuri de pionieri înmînează înalților oaspeți romîni buchete de flori.

Membrii delegației romîne se întrețin călduros cu cei veniți în întâmpi
narea lor.

După 
partid și 
Moscova.

se urlă ședere trenul oficial se pune în mișcare. Delegația de 
guvernamentală a R. P. Romîne își continuă drumul spre

O

Campionatele republicane de juniori la volei

Titlurile au revenit celor mai buni:
C. S. S. Luceafărul Brașov (feminin) 

și Rapid București (masculin)

Fază din partida Rapid — S.S.E. Ploiești (3—1)
1’oto : P. Romoșan

Timp de trei zile 
ale clubului Știinja 
locul dc întîlnire a 
care au urmărit eu interes cele 12 par
tide programate în cadrul finalelor cam
pionatelor republicane de juniori. După 
o întrerupere de un an, cele mai bune 
echipe masculine și feminine de juniori

terenurilc dc volei
Bucureșli au lost 

sute de bucureșteni

au fost chemate din nou să participe 
la faza finală a campionatelor lor.

Meciurile de sîmbătă s-au caracterizat 
prin rezultate normale. Cu toate astea, 
echipele învingătoare alt trebuit să de
pună eforturi serioase pentru a cuceri

(Continuare in pag. a 3-a)

Răspundem grijii partidului prin noi succese in muncă
organizarea comisiei de atletism a

Constantin Dumitrescu (Știința București) în plin efort

O nouă dovadă 
a prețuirii muncii 

noastre
Partidul și guvernul nostru nu 

cunosc țeluri mai înalte decît 
bunăstarea celor ce muncesc. Și 
noi simțim din plin acest lucru. 
Recenta Hotărîre, privind sporirea 
salariilor și reducerea prețurilor 
la unele bunuri de consum, este 
încă o dovadă a grijii părintești 
pe care ne-o poartă partidul.

Este o mare fericire să fii azi 
medic, înconjurat de prețuirea în
tregului popor. Condițiile minuna
te pe care noi medicii le avem 
puse; h fit '"dispoziție de partid și 
guvern, au făcut ca științele me
dicale din țara noastră să ia un 
avînt „pemaiîntîlnit pină acum la 
noi, dubind faima medicinii ro-

mînești pînă in cele mai îndepăr
tate colțuri ale lumii.

Ca medic și ca lector universi
tar la Catedra de toxicologie spe- 
cialăt voi căuta ca și pe viitor 
să-mi ridic neîncetat nivelul pro
fesional, în scopul îmbunătățirii 
calității muncii mele atît în do
meniul medical cit și în pregăti
rea viitoarelor cadre medicale, 
răspunzînd prin aceasta prețuirii 
deosebite acordată de partid și 
guvern, personalului medico-sani- 
tar din tara noastră.

Dr. MIRCEA CR1STEA 
maestru al sportului la volei 

Imbold pentru noi 
realizări

Cu fiecare an, viața celor ce 
munceSc din țâra noastră devine 
mai bogată, mai frumoasă. Hotă-

rire* partidului și guvernului pri
vind creșterea salariilor și redu
cerea prețurilor la unele bunuri 
de consum o confirmă încă o dată 
cu tărie.

Pentru noi, muncitorii din in
dustria construcțiilor de mașini, 
Hotărirea prevede sporirea sala
riilor în medie cu 10 la sută. Este 
o nouă dovadă a grijii pe care 
partidul și guvernul o poartă ce
lor ce muncesc, grijă căreia tre
buie să-i răspundem prin noi suc
cese în muncă.

Voi munci cu și mai mult elan 
pentru că sînt conștient că de 
nmnca noastră, de realizările de 
zi cu zi, depinde creșterea în con
tinuare a bunăstării oamenilor 
muncii.

ȘTEFAN PURICE 
machetist la uzinele 

„Tudor Vladimirescu1*, maestru al 
sportului la aeromodele

sraz.de


O duminică la Pietrari SPORTURI NAUTICE

★ ★
Aproape în fiecare vineri dimineață, telefonista 

de la „inter-urban" ne cheamă, enunțîndu-ne pro
fesional : „Vă caută consiliul regional U.C.F.S. 
Argeș". Și de fiecare dată, în receptorul aparatului 
răsună ' r“~' .......... ..
siliului 
primim 
minică. 
sau la 
sportive". Prima parte a invitației rămîne mereu 
aceeași, doar numele comunelor se schimbă.

In satele argeșene această formă de activitate, 
în care acțiunile culturale se înmănunchează cu cele 
siportive, a devenit de mult tradițională. Tineri și 
tinere, bătrini și copii vin în ceasurile de răgaz 
pentru a participa Ia diferite manifestări cultural- 
sportive sau pentru a asista la desfășurarea lor.

Remarcabil este faptul că de-a lungul anilor, ex
periența consiliilor asociațiilor sportive cresc'nd, 
aceste manifestări ale culturii și sportului au evo
luat de 
care se 
ciației respective) spre forme mai complexe, ade
vărate

vocea tov. I. Oțeleanu, vicepreședintele con- 
regional, repettacl o invitație pe care o 
întotdeauna cu plăcere: „Veniți la noi du- 
La Corbeni sau la Dnagoslavele, la Boteni 
Coteana sînt organizate duminkj cultural- 

Prima parte a invitației rămîne mereu

la forme mai simple („duminici sportive** în 
întreceau cel mai adesea numai membrii a<so-

treceri în revistă ale celor mai bune for-

mafii culturale și sportive din mai multe sate și 
comune.

In numeroase cazuri inițiatorii concursurilor cul
tural-sportive (organizațiile U'.T.M. și asociațiile 
sportive) sînt preocupați de găsirea unor forme cît 
mai bogate, cît mai interesante Și atractive 
tinerii și tinerele ce doresc „să ia startul" în 
unor astfel de întreceri. Așa s-au născut 
piadele". Cu cîtva timp în urmă, de un 
succes s-a bucurat „Olimpiada Tigvenilor". 
mult comitetul U.T.M. și consiliul asociației spor
tive Victoria Pietrari a organizat „Olimpiada Pie
trarilor". Dînd curs invitației consiliului regional 
U.C.F.S. Argeș, neam deplasat la Pietrari unde, 
o zi întreagă, om fost martorii unei reușite între
ceri cultural-sportive. Tineri Și tinere din Pietrari, 
Bărbătești, ■
și-au măsurat 
tive sau pe 
din comună, 
frumoase — 
fără nici o _
ceasurile petrecute acolo am cules pentru cititorii 
noștri cîteva aspecte interesante pe care le redăm 
mai jos.

pentru 
cadrul 
„O lim
fe umos 

’Nu de

Stoienești, Dobriceni, Păușești-Otăsău 
forjele și talentul pe terenurile spor- 
scenele celor două cămine culturale 
Organizare foarte bună și concursuri 
iată calificativele ce pot fi acordate, 
rezervă „Olimpiadei Pietrarilor". In

★
SCURTA ISTORIE

Pietrărenii s-au îndeletnicit veacuri 
de-a rindul cu păstoritul, cu cărăușia, 
și cu migăloasa treabă a pomăritu- 
lui. Spre sfîrșitul verilor, ramurile 
prunilor de pe dealuri se încovoiau 
sub povara brumărie a poamelor și 
mîinile asprite 
deau, cu gestul 
rilor, pentru a 
apăreau vechilii 
dealurilor rămîneau tot atît de lip
siți de avuție ca moșii și strămoșii 
lor.

Fetele și feciorii trăiau o tinerețe 
tristă, săracă în clipe luminoase și 
în bucurii.

In cele aproape două decenii de 
la Eliberare oamenii din Pietrari, 
unindu-și eforturile, sub conducerea 
comitetului de partid din comună, 
au realizat lucruri mari: un nou 
local de școală, două cămine cultu
rale, magazin universal etc. Astăzi, 
tinerii și tinerele din Pietrari (ba, 
chiar și virstnicii) se îndreaptă ade
sea spre căminele culturale. Aci, 
joacă o partidă de șah, participă la 
repetițiile corului sau 
artistice, citesc un ziar 
nouă. Cu cițiva ani 
constituit și asociația 
început, feciorii dar mai ales fetele 
se cam sfiau să apară pe terenul 
de sport numai în chiloți sau în șor
turi, Timpul a trecut și asociația 
sportivă a devenit din ce în ce 
mai puternică, numărul membrilor 
cuprinși in secțiile sale fiind acum 
de ordinul sutelor,

„Olimpiada" Pietrarilor, este un 
fapt concludent pentru nivelul dez
voltării activității culturale și spor
tive de aci. Iar treptele cucerite pe 
scara sportului și culturii, spun 
multe despre nivelul de trai al oa
menilor.

de trudă se intin- 
secular al culegăto- 
aduna roada. Apoi, 
boierilor și oamenii

ale brigăzilor 
sau o revistă 
in urmă s-a 
sportivă. La

UN... „INTERVIU"
bîrna de la cursa G.M.A., prin 

ce înconjoară ca o dantelă 
terenul de fotbal, stau ca niște

Pe 
pomii 
verde 
ciorchini vii sute de prichindei. Fac 
galerie fotbaliștilor, voleibaliștilor și 
participă din tot sufletul la întrece
rile alergătorilor în saci.

Mă opresc lîngă cel mai apropiat 
de mine. Doi ochi mari 
mă privesc nedumeriți de sub 
lărioară verzuie, vînătorească.

Prima întrebare:
— Cum te cheamă ?
Răspunsul vine prompt, cu 

trebare însă ;
— Pă catalog ?
— Da, pă catalog.
— Dede Gh. Gheocghe.
— Cîți ani ai ?
— Merg pă nouă. Am trecut 

doua.
— Ce ți-a plăcut mai mult ?
— Mingea, răspunde piciul, trăgîn- 

du-se de bretelele pantalonașilor al
baștri. Apoi privește cerul și ochii-i 
par două boabe de smarald căzute 
printr-o întîmplare ciudată sub sprîn- 
cenele bălaie.

Ceilalți prichindel se apropie și pri
vesc 
deși coleg de clasă cu Dede 
maj

de copil
o pa-

0 în-

intr-a

cu interes. Ionel Comănescu 
pare 

mari, 
mi-a 
cîte- 

învă-

,,versat“ în 
Mie, nene,

relațiile cu cei 
, cel mai mult 

plăcut voleiul. Și noi jucăm 
odată, la școală, cu tovarășa 
țătoare.

In jurul nostru sînt Ion Fieraru, 
Constantin Neagu, Dumitru Petra- 
che... Ultimul, Dumitru Petrache, pe 
care-1 întreb ceva ascultă 
ment, 
unde se desfășurau alergările în saci.

Revăzîndu-mi notițele și 
mînd numeroasa asistență a prichin
deilor precum și imensa lor dorință 
de a fi prietenț cu „mingea", gîn- 
deam să-mi intitulez această scurtă 
convorbire: „Interviu cu viitorul".
Și cred că acest titlu cuprindea cel 
mai bine esența fenomenului. Aci 
se afla rezerva de aur a sportului 
din Pietrar; și știe dacă prin-.

un mo-
apoi o zbughește pe locul

aproxi-

prichindei, prezenti 
pe terenurile

tre nenumărații
în dimineața aceasta 
de sport nu se află un mare cam
pion.

.MOMENT” FOTBALISTIC
Cîteva clipe după începerea par

tidei de fotbal Păușești Otăsău — 
Stoienești. nu mai găseai un locșor 
liber pe marginea terenului. „Gale- 

își făceau din plin datoria și 
de la o

riile 
fotbaliștii alergau neobosiți 
poartă La alta.

este peste tot 
Cu pasiunj în tribune, 
la mijlocul terenului, cu 
ce taie respirația portarului 
în sudoare pe „omul care 
Gh. Avanu de la Păușești a fost 
supărat pe arbitru 85 de minute, 
adică 
lui a 
făcut 
finala 
trari...

...Două 
rezemat 
Pietrari, 
matice. 
mental îndelung pe teren și pe 
gini, dialoguri tăioase între supor- 

păușeștenilor. 
nervos 

un 
cu tîmplele argintate răs-

Fotbalul
cu

la fel. 
proteste 

„careuri" 
și scaldă 
execută".

pînă în clipa în care echipa 
marcat golul victoriei ce a 

ca Păușeștij să se califice în 
competiției, alături de Pie-

ceasurj mai tîrziu stăteam 
de bara porții echipei 
Se juca finala. Faze 

un penalti neacordat,

din 
dra- 
co- 

mar-

terii pietrărenilor și
Alături de mine, răsucind 
între degete o nuia de alun, 
bătrîn 
pundea monosilabic întrebărilor prie
tenului de aceeași vîrstă, mai pu(in 
„prins" de joc.

Un înaintaș din Păușești trage la 
poartă și mingea iese pe lîngă poar
tă. Bătrînul cu nuiaua face un gest ca

întrecerile juniorilor bucureșteni
Sîmbătă după amiază și duminică 

dimineaja cei mai buni juniori bucu- 
reșteni și-au disputat, pe lacul Heră
strău, dreptul de calificare pentru a- 
propiatele finale ale campionatelor re
publicane (11—13 august, pe Sna- 
gov). Au fost două zile de întreceri 
frumoase la capătul cărora am aplau
dat nu numai victoria învingătorilor 
ci și buna organizare (comisia orășe
nească de sporturi nautice) care a 
contribuit la succesul acestei compe
tiții.

In prima zi — rezervată juniorilor 
de categoria a II-a — au fost înre
gistrate următoarele rezultate : caiac 
simplu 500 m băieți: 1. V. Borde- 
ianu (SSE) 2:29,7; 2. 1. Albu (Voin-

1.000 m: băieți: 1. Flacăra roșie (V. 
Cocoresou—N. Taciopol) 
CSS (M. Paraschiv—M. Doară) 
3. Progresul (I. Gavrilă—L. 
4:12,6; canoe simplu 1.000 m: 
Ionescu (CSS) 6:01,5; 2. 1. 
(CSS) 6:27,7; 3. V. Marinescu 
6:56,3; canoe dublu 1.000 m: 1 .CSS 
(C. Panciu— E. Maximciuc) 5:22,2; 2. 
CSS (N. Niculescu—C. Iftode) 5:25,5; 
3, CSS (P.Geambașu—N. Sorovacu) 
5:37,5; caiac 4—1.000 m băieți: 1. CSS 
(D. Radu, G. Gabriel, 
Șerbănescu) 3:29,3; 2. 
3-35 0- .3 r'"' o.c--
500 m fete: 1 Cresa’ 
(Voința) 2:53,6; 2. Cristina Alterescu 
(Progresul 3:11,1); caiac dublu 500

3:55,3; 2.
" 4:09.0:

Lupu)
1. M.
Rusu 

(SSE)

C. Tibară, O.
Flacăra roșie

SSE 3:50,8; caiac simplu
Caragheorghe

ceva

Se dă startul, la canoe dublu 1000 m
noi care teh-

cu o
juniori categoria I

Foto : P. Romoșan

și cum ar vrea s-o stopeze și apoi 
o lovește. Cam slab.
spre noi

— La
greu...

— Dar
— Nicj

Se întoarce

mai înainte?
atunci... că 

mingea cu vîrful opincii 
rîzînd încet, bătrînește...

Partida se încheie cu victoria 
trărenilor.

— Avantajul terenului 
tifică Gh. Avanu de la 1

— Tehnica, frățioare 
punde un pietrărean 
fața transpirată 
înflorată.

— Bine, o să 
fiică, duminica

Dispute mari 
la tir, la probele de sprint, la aler
gările în saci. Un singur concurs 
a rămas fără cîștigător. Cel de 
popice. Motivul ? Simplu. S-au în
scris atîția participanți îneît 
a doua" a fost amînată 
duminica următoare.

Spre seară, baza sportivă 
mas singură. Oamenii s-au împărțit 
după preferințe și comune, la cele 
două cămine culturale, unde se des
fășurau concursurile culturale. Apoi, 
a urmat Carnavalul. Tinerii
dansat, s-au mai tachinat din cînd 
în cînd, s-au cunoscut mai LL._,

îngăuream
- răspunde

i — se
Păușești.

— îi 
ștergîndu-și 

batistă mare

vedem 
viitoare...
au fost și la volei,

manșa 
pentru

a ră-

au

bine, 
s-au împrietenit și și-au propus să 
se întîlnească cît mai des pe te
renul de sport și... la dans.

VALENTIN PAUNESCU

canoe

ța) 2:31,3; 3. D. Popescu (S.S.E.) 
2:32,2; caiac dublu 500 tn băieți: 1. 
Progresul (A. Slotescu— M. Mușat) 
2:13,2; 2. Voința (G. Constantin—I. 
Pălăgeanu) 2:13,5; 3. Flacăra roșie 
(D. Iuga—I. Stoica) 2:14,4;
simplu 500 m : 1. C. Missbach (SSE) 
3:07,5; 2. A Răduț (CSS) 3:33,4; 3. 
M. Ciobanu (SSE) 3:33,6; caiac sim
plu 500 m fete: 1. Mihaela Secelea- 
nu (Flacăra roșie) 2:48,0 2. Sanda 

Iorgulescu (SSE) 2:56,0; 3. Luminița 
Secanu (SSE) 3:15,0; caiac dublu 500 
m fete: 1. SSE (Anca Olivier-Car- 
men Popescu) 2:28,2; 2. SSE (Viorica 
Stoica—Urania Cristu) 2:38,1; 3. SSE 
(Ortansa Pretor — Valentina Șef

ia an).
Duminică, probele juniorilor de ca

tegoria I s-au terminat cu următoa
rele rezultate tehnice: caiac dublu

m fete: 
Petrica 
roșie
Ene) 2:31,3; caiac 4—500 m fete: 
CSS (Elena Diaconcscu, Luminița Co- 
mănescu, A. Săvescu, A. Kalinin) 
2:22,0; 2. SSE 2:450; caiac simplu 500 
m băieți: 1. Gh. Butnaru (Flacăra 
roșie) 2:34,0; 2. >M. Cioc (Flacăra ro
șie) 2:52,7; 3. Gh. Avram (Progresul) 
2:55,3; ’ ’ -..........................
Voin(a 
2:07,0;
Lupu) 
Grigorescu)

In urma 
mentul pe 
SSE 2 161 
Iar 105 p, 
Progresul 41 p, 5. Voința 38 p.

Să sporim ciorturiic pentru creșterea calitativă
a

Trecînd în revistă desfășurarea turu
lui campionatului categoriei A de rugbi 
și a celui de calificare, putem afirma, 
de la început, că aceste competiții la 
nivel republican au găsit majoritatea 
echipelor participante cu o bună pre
gătire. O mențiune specială pentru e- 
chipele bucureștene, participarea lor la 
„Cupa Grigore Preoteasa** constituind 
o foarte utilă „repetiție generală" în 
vederea campionatului.

Acum, 
titlu, 
A, se 
locuri 
(C.F.R.
greșul 
vincie.

Lupta 
echipă 
primele etape, 
Sie și C.C.A.. 
însă urmărite 
Un număr de 
situate de Ia 
către periferia . __ _____ _ ___ ___
puncte (21). Candidate la retrogradare 
sînt Rapid București si Olimpia Brașov.

Ca desfășurare, prima parte a 
pionatului a fost 
C.C.A. situîndu-se în 
primele etape. Ea 
meciul derbi cu 
în care pierzând (5—9) a fost nevoită 
să cedeze conducerea în clasament.

Campioana de anul trecut. C.F.R. 
Grivita Roșie, a intrat destul de 
greu în cadență. Ea a dat — mai 
ales în primele meciuri — multe emo

ții susținătorilor ei. Ne referim la meciu
rile cu Progresul, Dinamo si Metalul, 
cînd numai datorită rutinei unora din
tre jucătorii feroviari C.F.R. Grivita 
Roșie a scăpat cu fața curată...

C.C.A. a rămas aceeași echipă valo
roasă. Formația a beneficiat de o gră
madă bine sudată, de o linie de _trei 
sferturi 
ciu în 
factorii 
de un 
C.C.A.. 
namo, 
sfîrsitul 
însă 
semn© de oboseală.

Dinamo București, 
nerită, s-a „încălzit** 
tuație sensibilă de 
adevărat, Dinamo 
joace fără o 
chescu, Barbu); 
gul întregului sezon. Dinamo si-a re
venit însă, spre sfîrșit, aiungînd să se

la jumătatea drumului spre 
cercetînd clasamentul categoriei 
poate observa că în primele 6 
sînt situate 5 echipe bucureștene 
Gr. Roșie, C.C.A., Dinamo, “ 
și I.T.B.) si o echipă din 

Iași.
cucerirea titlului 

s-a dat, încă 
între C.F.R. Grivița 
cele două echipe fiind 

îndeaproape de Dinamo, 
alte 5 echipe se găsesc 
jumătatea clasamentului 

lui, cu același număr de

C.S.M.S. 
pentru 

campioană

Pro- 
pro-

de 
din 
Ro

.. cam- 
interesantă, echipa 

frunte încă din 
a condus pină la 

C.F.R. Gri vita Rosie, 
(5-9)

deosebit de rapidă si un Pen- 
formă excelentă. Aceștia ar fi 
care explică partidele strălucite, 
adevărat rugbi, practicat de 
în special în meciurile cu Di- 
Știința Cluj si Metalul.
turului, C.C.A. nu 

același randament.

Spre
a mai dat 
mani fetind

echipă înti-cu o
greu, avînd o fluc- 
formă. Este foarte 

a fost nevoită să 
serie de titulari (Iordă- 

indisponibili dc-a lun-

rugbiului romînesc
★

ION NIȚULESCU
Federației Romîne

Rugbi
Vicepreședinte al 

de

★ ★
anunță dreptomogenlzeze. Ea se 

chipă extrem de dificilă pentru 
adversarele ei, indiferent de locul 
îl ocupă în clasament.

Dintre echipele din 
lația 
tuit-o 
nată 
C.S.M.S.

o e- 
toate 
care

reve- 
consti- 
Antre- 

Fanellai, 
printre

provincie, 
turului campionatului a 
formația C.S.M.S. Iași._ 

cu pricepere de G.
Iași a ajuns astăzi 

fruntașele rugbiului nostru.
O mențiune specială echipelor I.T.B. 

și Metalul 23 August. I.T.B., o forma
ție tînără. încadrată de doi interna
ționali valoroși, Teofilovici si Sava, a 
reușit frumoasa performantă de a se 
clasa pe locul 6, luptînd de la egal la 
egal cu fruntașele clasamentului, 
celași timp. Metalul 23 
schimbat complet jocul, 
echipă tehnică,

O comportare sub așteptări a avut, 
în prima parte a campionatului, echi
pa Știinta Cluj. Deși în rîndurile ei 
joacă o serie de internaționali (De- 
mian, Cordoș, Călimăn), echipa n-a 
dat randamentul scontat, în multe în- 
tîlniri apărînd vlăguită 
rile cu I.T.B., Rapid și

Despre ultimele două 
puține lucruri de spus î 
tualul Iot nu poate emite pretenții la 
un Ioc mai bun. iar Olimpia Brașov 
nu-și X---------  ' • - - -
în prima

S £
central 

du-și atenția tot 
nica individuală, 
cui ară a jocului ______________
glija însă si acțiunile specifice 
tării. (C.C.A.. Dinamo. ,
Buc. și în mai mică măsură, __ ___
Grivita Roșie). Jocuri cu tendință de
fensivă au practicat echipele Progre
sul. C.S.M.S. Iași si uneori Metalul 
23 August. Afirmația noastră este în
tărită de numărul exagerat de meciuri 
nule înregistrat de aceste echipe. Con
siderăm că antrenorii Marinache, 
doveanu, Țenescu și 
să urmărească mai 
cului echipelor pe

stil ofensiv* ,.v i

In a-
August si-a 
devenind o 

cu mari posibilități.

(vezi meciu-
C.C.A.).

clasate, prea 
Rapid cu ac-

justifică dreptul de participare 
categorie a tării.
raport tehnic trebuie ____
în general antrenorii au pus 
practica 

de

spus

indicațiile colegiului 
antrenori, îndreptîn- 

mai mult către teh- 
către latura 
deschis, fără

I.T.B.,

specta- 
a ne- 
înain- 

Știința 
C.F.R.

Mol-
Faneila vor trebui 
atent dirijarea jo- 
car© le pregătesc.

1. CSS (Ioana Mezincescu— 
Bleja-n) 2:30,7; 2, Flacăra 
(Georgeta Reitma-n—Dumitra 

................................ 1.

caiac dublu 500 m băieți: 1. 
(R. Matei—Gh. C.rlngulescu) 
2. CSS (M. Ghiuretan—N. 
2:14,0; 3. CSS (Gh. Ene-M. 

2:29,0.
acestor rezultate, clasa- 

cluburi sportive este: 1. 
p, 2. Clubul sportiv ȘcJ • 
3. Flacăra roșie 75 p, 4.

Șl în acest an este de semnalat 
faptul că s-a pășit cu curaj la 
promovarea elementelor tinere. 
In acest sens trebuie evidențiate 

echipele I.T.B. (printre cei promovați 
se află jucători foarte talentall '•a 
Tuțuianu, Lanț, Coravu, Vasllescu), Di
namo (Ralitopol, Glugluc, Dragomir 
etc.l, Știinta Cluj (Petreanu, Pop). A- 
semenea exemple le oferă si echipele 
Rapid. Știinta București etc.

Dn factor îmbucurător a 
acela că jocurile 
campionatului s-au 

cu mici excepții, întn-o 
de sportivitate deplină.

fost si 
din turul 
desfășurat, 

mici excepții, întreo atmos
feră de sportivitate deplină, ceea ce 
dovedește că munca educativă în sec
țiile de rugbi se desfășoară într-un 
mod mai eficient. Excepția a consti
tuit-o echipa Olimpia Brașov unde, din 
cauza lipsei de exigentă față de com
portarea jucătorilor, s-au înregistrat 
cazuri de huliganism pe teren, atît la 
Brașov cît si Ia București. Biroul fede
ral, întelegînd să curme din rădăcini 
astfel de sithatii, a luat măsuri din
tre cele mai severe. Considerăm însă 
că antrenorul Al. Stefănescu trebuie să 
acorde o mai mare atenție muncii de 
educație si, în general, să fie 
ferm în relațiile cu jucătorii.

Un capitol important în buna 
fășurare a campionatului 
constituit arbitrajele. Spre 
osebire de anii precedenti. 

bitrii s-au străduit (si au reușit) să 
practice arbitraje de bună calitate. Re
marcați : Victor Vardella, Cornel Mun- 
teanu. Iile Milea. C. Galikovski, 
Ghiondea, N. Soculescu.
s. a.

Considerăm însă ca o lipsă 
rației și a colegiului central______
bitri faptul că numărul arbitrilor este 
încă insuficient, în special în provin
cie și că nu se organizează cursuri de 
reîmprospătare a cunoștințelor cu toti 
arbitrii, pentru a se ajunge Ia o in
terpretare unitară a regulamentului.

In campionatul de calificare 
remarcă — pentru prima oară 
istoria rugbiului nostru — o 
fluență considerabilă a echipelor 

din provincie. Acest sport al curajului 
a ajuns să se practice în multe orașe 
de pe malurile Dunării, Ia. Giurgiu, 
T. Severin, Oltenița, în inima pădu
rilor seculare — P. Neamț, în puter
nice centre muncitorești ca Bacău, Ga
lați si Brăila. In confruntarea care ur
mează să desemneze cele două echipe 
demne să participe în categoria A 
sînt angrenate un număr considerabil 
de formații cuprinse în 5 serii și re
partizate aproape în toate regiunile 
tării. La sfîrșitul turului, capi de se- 

sanse de califica sînt:

se

V.

mai

des- 
l-au 
de
ar-

N.
Cișmaș

a Fede- 
de ar-

se 
în 
a-

Petrol-Chimie, Abatorul. Farul Con
stanta, Rulmentul Bîrlad si Știinta Ti
mișoara.

Și pe plan internațional, rugbistii 
noștri au avut si în acest se
zon un proKram deosebit de 
rodnic. Participarea si cuceri

rea pentru a treia oara consecutiv a 
„Cupei Păcii» a dat posibilitate echi
pei noastre să-și verifice potențialul^ 
în ultimă instanță in vederea meciului» 
revanșă cu 15-le Italiei, perfectat ini
tial pentru luna iunie. Rugbistii ita
lieni neputind însă face deplasarea la 
București, federația a hotărît - pen
tru a nu rămîne cu calendarul inter
national descompletat — să organi
zeze un turneu cu participarea unei 
echipe franceze. S-a apelat astfel la 
federația franceză de rugbi care, bine
voitoare ca totdeauna, a aprobat ve
nirea Ia noi a redutabilei formații 
F. C. Lourdes, de mai multe ori cam
pioană. Se poate spune că echipa fos
tului căpitan al naționalei Franței, 
Jean Prat, a oferit celor peste 50.000 
de spectatori din București, cit si ce
lor 6.000 de spectatori ieșeni, adevăra
te spectacole rugbistice. menite să 
popularizeze această ramură sportivă. 
Selecționata orașului București, deși a 
învins pe F.C. Lourdes, nu a prac
ticat însă un joc la adevărata ei va
loare (dosi număra o serie de interna
ționali din lotul R.P.R.). Un 
de prestigiu l-a realizat. în 
C.S.M.S. Iași. care, la nrimul 
international a reușit să întreacă 
dutabila formație '

Indiferent însă 
tactul cu sportivii 
pe lingă o bună ______ _____  ______
rugbiului. si un mesai do prietenie în
tre sportivii celor două țări.

Mergînd ne linia îmbogățirii cunoș
tințelor echipelor noastre federația a 
aprobat organizarea - către sfîrsitul 
sezonului — a turneelor echipelor Lo
komotiv Leipzig si Dukla 
echipe care au evoluat si 
orașe din provincie (Cluj, 
Bîrlad).

I oncluzia noastră este 
cest sezon rugbistic au fost ob- 

r tinute o serie de succese. Cu- 
noscîn^ însă faptul că nu neste 

campio- 
„ — ----- ------ — susținut

pe plan international o întîlnire deo
sebit de dificilă, revanșa cu naționala 
Franfei, în fața Federației, a cluburi
lor și asociațiilor sportive, a antreno
rilor și jucătorilor stă sarcina. de 
mare răspundere, de a contribui Ia 
ridicarea nivelului rugbiului nostru. 
Trebuie depuse toate eforturile pen
tru eliminarea tuturor lipsurilor care 
mai există în procesul de pregătire, 
îndeosebi pentru 
tehnice, trebuie 
perseverentă.

Să facem ca 
de rugbiul romînesc 
mea condițiilor1 create de partid si a 
prestigiului de care se bucură în în
treaga lume mișcarea noastră spor
tivă, -i -------- ‘ ■

c

pe

ne

rezultat 
schimb, 
ei ioc 

re-să
franceză.
de rezultate, con- 
francezj a însemnat 
propagandă făcută

Bratislava, 
în diferite 
Constanța,

că în a-

mult timp va începe returul 
natului si că vom avea de

stă 
de a 

rugbiului 
toate eforturile 

eliminarea tuturor lipsurilor 
există in procesul de 

«sporirea cunoștințelor 
muncit cu răbdare si

rezultatele înregistrate 
să fie la înălti- 

5 de



Au început întrecerile din „Cupa Eliberării"
REG. HUNEDOARA-REG. 

TENIA 13-17
OL-

telefon), 
stadionul 
spectatori

Pregătiri... pregătiri... pregătiri...

HUNEDOARA 30 (prin 
Sîmbătă scara a avut loc pe 
Corvinul în fața a 2.000 dc 
întîlnirca dintre echipele regiunilor Hu
nedoara și Oltenia. Oaspeții au cîștigat 
cu scorul de 17—13. Aceasta se da- 
torește faptului că echipa Hunedoarei 
a fost incompletă precum și arbitrajului 
părtinitor prestat de arbitrul V. Bcrc- 
zovschi (Craiova). REZULTATE 
NICE : T. Semcnescu (II) egal cu I. 
lluțiu (0), C. Ccrățcanu (II) b.p. M. 
Marinescu (O), M. Goanță (O) b.ab. 
2 V. Prorocu (II), G. Gavrilă (H) b.p. 
C. Bogdan (O), M. lonescu (O) b.p. 
P. Osman (11), N. Tudor (II) b.p. 
Gh. Buzatu (0), P. Deca (O) cîștigă 
fără adversar. Dc asemenea, T. 
păru (O) obține decizia fără luptă.

întrecut categoric pe I. Maidan (D) 
într-o partidă în care ne-a amintit de 
perioada afirmării sale. Marcu a do
minat de la început pînă aproape de 
sfîrșitul partidei, în primul rund el 
reușind să-și trimită adversarul la podea 
în urma unui puternic croșeu la fată. 
Spre sfîrșitul meciului constăn(eanul a 
avut o sclipire dar care nu a mai putut 
schimba cu nimic soarta partidei. ALTE

REZULTATE : cat. pană: A. Gărdescu 
(A) b.p. V. Barbu (D) ; semimijlocie: 
Gh. Maidan (D) b.p. C. Tudor (A); 
mijlocie: Gh. Neagu (D) b.k.o. 1 I. 
Grăjdeanu (A); semigrea: I. Ivan (A) 
b.ab. 1 I. Low (D). I. Marin (A), N. 
Stoenescu (D) și I. Olteanu (D) an 
cîștigat prin neprezentarea adversarilor.

c- R. O.

TEll-

REG. ARGES-REG. DOBROGEA 
' 19-16

Așteptată cu interes, întîlnirca dintre 
echipele regiunilor Argeș și Dobrogea 
disputată duminică dimineață la Cîinpu- 
lung Muscel, a corespuns așteptărilor. 
Cei peste 1000 de spectatori prezenți 

această
a fi 
dîrzc, i 

deloc.

'a 
de 
de 
iaț 
prilejul de 
lor (scor: 
pe deplin, 
gazdele cît 
luri" 
î. diminuat interesul spectatorilor pentru 
această întâlnire. De subliniat că deci
ziile și arbitrajele prestate de arbitrii 
B. Robert, C. Tudose și L. Nițaclie au 
fost fără cusur.

Reuniunea a fost deschisă dc „muș
tele” I. Optășcanu (A) și A. Nuri (D). 
Constănțcanul a cîștigat detașat impre- 
sionînd prin varietatea loviturilor pe care 
le-a aplicat. Semiușorii Gh. Manea (A) 
pi I. Cătălui (D) au oferit o partidă 
palpitantă în care s-au schimbat lovituri 
violente. Cîmpulungeanul a atacat ma
joritatea timpului sufocîndu-și adver
sarul cu lovituri repetate, îndeosebi la 
cap și firește a obținut decizia. Manea 
s-a dovedit un clement talentat, cu fru
moase perspective. I. Marcu (A) l-a

i reuniune au avut satisfacția 
martorii unor partide extrem 
în care boxerii nu s-au mena- 

In plus, localnicii au avut 
a aplauda victoria echipei 
19—16), victorie meritată 

Este însă regretabil că atît 
și oaspeții au prezentat „go- 

în formațiile respective, fapt care

In curînd campionatele feroviare de Ia Magdeburg

Pregătiri intense 
tabăra boxerilor ceferiști

Majoritatea echipelor noastre au reînceput pregătirile în vederea 
noului campionat. Unele formații, deocamdată, efectuează antreramente 
în care se pune accent pe pregătirea fizică și tehnică, altele au și 
susținut primele jocuri amicale- J -...................
echipelor noastre de categoria A

rZTEL.I — SELECȚIO
NATA PITEȘTI 7—1 (3—0)

DINAMO PITEȘTI

V. ALBU — coresp.

Iată un aspect din memorabilul meci care a opus pe Mihai Stoian (stingă) lui 
Harry Perry (Anglia) la prima ediție a campionatelor europene feroviare de la 

București

Simpozion sportiv
Societatea pentru Răspîndirea 

Științei și Culturii, Lectoratul 
Central și Comisia Sportului Avia
tic și Radioamatori U.C.F.S. oraș 
București, organizează azi, orele 
19, simpozionul : L-am cunoscut 
pe Aurel VI aicu — primul zburător 
romîn

Vor lua cuvîntul colaboratori și 
contemporani ai marelui pionier al 
aviației rominești, ing. prof. Radu 
Stoica, ing. șef Constantin 
teanu, Ion Ciulu — maistru 
continuare va rula filmul 
mentar „Aurel Vlaicu" și

Siliș- 
șef. In 

docu 
filmul 

artistic „Avionul pleacă la ora 9".
Simpozionul va avea loc în sala 

Lectoratului Central S.R.S.C. din 
strada Bis. Amzei nr. 5—7. Bi
letele se găsesc la casa sălii.

La numai două luni după campio
natele europene de la Belgrad, iată 
că numeroși boxeri, de pe continentul 
nostru sînt chemați din nou la star
tul unui... campionat european. De 
d.ata aceasta însă este vorba de cam
pionatele europene feroviare care vor 
începe peste cîteva zile la Magde
burg (R. D. Germană).

Prima ediție a acestei întreceri a 
avut loc la București, în 1958. Atunci, 
pe stadionul Giulești, boxerii cefe
riști s-au întrecut pe sine cucerind 
— prin Turcu, Morăruș, Stoian și 
Ciobotaru — patru titluri de cam
pioni europeni feroviari. In plus, în 
finale, s-au mai calificat boxerii " 
ceanu, Czegeli, Cojan, Vlădescu 
Zaharia.

„Avem datoria, ne spunea ieri 
LAZAR EUGEN din conducerea 
ției de box a clubului Rapid, să apă
răm prestigiul pe care și l-au cucerit 
boxerii noștri. Iată de ce antrenorii 
Luca Romano și Gh. Lungu depun 
toate eforturile pentru a aduce echi
pa în cea mai bună formă sportivă. 
Desigur, misiunea boxerilor noștri va 
fi de data aceasta mai grea. Avem 
însă încrederea că tinerii noștri, ani
mați de o mare dorință de afirmare, 
se vor comporta la înălțime".

După reuniunea de selecție care a 
avut loc de curînd, antrenorii cefe
riștilor au fixat definitiv echipa și au 
continuat pregătirile cu maximum de 
efort, trecînd în același timp la „re- 
tușarea" unor procedee tehnice. In

fieoare zi boxerii feroviari pot fi vă- 
zuți în curtea stadionului Giulești, 
antrenîndu-se de zor. Dăm o mare 
atenție — ne-<au spus antrenorii —■ 
atît pregătirii fizice (ținînd seamă 
că se va boxa după sistemul campio
natelor europene — două reuniuni pe 
zi), cît și celei tehnico-tactice.

R. CALARAȘANU

Bo
ți

tov. 
sec-

Noua promovată în categoria A, 
Dinatno Pitești, a reînceput pregăti
rile pentru noul campionat sub con
ducerea antrenorului Ilie Savu. Dumi
nică, dinamoviștii au întîlnit selecțio
nata orașului Pitești. Jocul amical 
de antrenament a fost cîștigat de 
Dinamo cu scorul de 7—1 (3—0). Au 
înscris Lovin, Constantmescu, Hala- 
gian, Butnaru, Apostol, Pîntea, Ște
fănescu. Pentru selecționata orașu
lui a marcat Zgardan. (AL. MO- 
METE, coresp. regional).

Iată cîteva detalii privind pregătirea 
și B.

Tomescu, Matei (Popescu). Geor
gescu — Nițescu, Petrescu (Prandea) 
— Cruțiu (Moisescu). Mureșan, lor-i 
dache, Prodanciuc (Stiber), Munțiîi,

C.CJL C.C.A. (tineret) 3—3 
(0-3)

Continuîndu-și pregătirile, în ve
derea întîlnirii cu echipa pariziană 
Racing, C.CM. s-a antrenat duminică 
dimineața, pe stadionul „23 August", 
în compania echipei sale de tineret.

A fost un „joc-școală“ de două re
prize a 45 de minute la care a 
participat întreg lotul, mai puțin 
Alexandrescu, Bone și Cacoveanu. Au 
înscris Tăteru (2) și Matei pentru 
prima echipă Și Comisar (2), Stă- 
noeia pentru tineret.

C.F.R. PAȘCANI - METALUL 
IMS. ROMAN 7—0 (4—0)

Ferovarii, deși lipsiți de 5 titulari, 
au avut o comportare bună. Au în-; 
scris: Lazăr (3). Rozolea, Andrieș, 
Simina și Călinescu (autogol). (C. 
ENEA, coresp.).
C.S.M. BAIA MARE — OTELUL 

BAIA MARE 13—1 (5—0)
Echipa băimăreană și-a reluat pre-: 

gătirile sub conducerea noului antre
nor V. Mărdărescu. In prezent se 
urmărește omogenizarea echipei șî 
cristalizarea formației care va întîlni 
la începutul lunii august echipa so
vietică lrtiș Omsk. Duminică C.S.M. 
a întîlnit formația Oțelul, campioana 
orașului Baia Mare. C.S.M. a cîștigat 
cu 13—1 prin golurile înscrise de 
Trif (3), Dragau (2), Suta (2), Papp 
(2), Gergely (2), Vlad și Mălăieru. 
Pentru Oțelul a marcat Neuschli. 
(V. SĂSÂRANU, coresp. regional).-

ȘTIINTA CLUJ — ASM. CLUJ
8—2 (2—0)

Pronosport
t

Intîinirea amicală între Știința și 
A-S.A. a prilejuit un joc frumos, în 
care studenții au marcat 8 goluri 
prin Mateianu (2), Marcu (2), Ivan- 
suc, Popescu, Munteanu și Constan
tin. (N. TODORAN, coresp).

CARAIMANUL BUȘTENI — META
LUL TÎRGOVIȘTE 1—2 (1—1)

Metalul a cîștigat cu greu prin 
golurile înscrise de Mureșan (min. 
19) și Stiber (min. 49). Pentru local
nici a marcat Petrișor (min. 44). 
Iată formația Metalului; Andrei —

Așa arată o variantă cu 12 
tate la concursul Pronosport 
etapa din 30 iulie 1961.

I. Csepel—Ferencvaros 
II. M.T.K.—Salgotarjan

Pees—Tatabanya
Vasas—Gyor
Szeged—Komlc 
Dorog—Honved 
Kecskemet—Miskolc 
Budafok—Penzugyorok 
Szallitok—Szekesfehervar 
Borsodi B—Cegled 
Nyiregyhaza—Szolnok 
Șopron—Sztalinvaros 

depuse

rezul-
nr. 31 j

III.
IV.

V.
VI. 

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI. 
XII.
Variante 

197.220.

x
1
3
1
2
2
x
1
2
x
1
1

aproximativ :

Campionatele republicane de juniori
(Urmare din pag. 1)

în clasament. Astfel, 
a întrecut după patru

cele două puncte 
Luceafărul Brașov 
seturi de luptă formația Corvinul Deva, 
care în prima etapă pierduse fără drept 
de apel meciul cu C.S.S. București. Este 
drept, ambele formații mai au multe de 
învățat din tainele voleiului, dar însu
flețirea cu care au luptat, a suplinit 
greșelile lor de ordin tehnic sau tactic.

In cealaltă partidă feminină de sîm
bătă, formația Clubului sportiv școlar 
București, evoluînd din nou sub posi
bilitățile sale, a furnizat o partidă de 
slabă calitate în compania Școlii spor
tive de elevi Piatra Neamț. Acestea din 
urmă, cu toate că au luptat mult pen-

Campionatele republicane ale seniorilor
gescu (PI.) 15,4 ; 400 mg i C. Paghi-(Urmare din pag. 1)

3ARBAȚI: 100 m: P. Mănescu (Prog.) 
1,4 ; 400 m: Gr. Enache (CCA) 51,2 ; 
. Sandu (Rapid) 51,8; 800 m: Gh. 
îoghean (CCA) 1:59,6; I. Sandu 
5:03,3; 3.000 m juniori: G- Purdea 
ITB) 9:21,0; 5 km marș: Gh. Mafiei 
CCA) 24:04,8. I- Zițeanu (Surdo-muți) 
■4:24,8; înălțime: Gr. Marinescu (St.) 
,88; R. Iana (Șt-) 1,80; triplu: N.
dărășescu (CCA) 14,58 ; D. Vlădescu 
Met. 23 August) 14,49; greutate: C. 
topescu (CCA) 13ț33; disc: E. Vîlsan 
CCA) 45,93; suliță: Al. Crăciunescu 
ITB) 55,99; 400 mg. : I. Ehedi (Șt.) 
7,6; A. Cranțov (CCA) 59,9; FEMEI : 
00 m: G. Palade (Șt.) 12,9; 80 mg: 
T. Slancu (CCA) 12,4; înălțime: A. 
’rodea (Rapid) 1,50; E. Knall (Șt.) 
,45; greutate: M. Wittgenstein (Prog.) 
2,09. Proba de suliță femei nu s-a 
•utut desfășura pentru simplul ma
in că din magazia stadionului Repu- 
•licii lipsesc asemenea sulițe?! Ar fi 
oarte bine să se facă o reinventarle- 
e a materialelor de care dispune sta- 
ionul Republicii și să se ia măsuri 
rabnice. pentru înlocuirea, nțateriale-.

lor degradate și completarea acelora 
care la ora actuală lipsesc din maga
zie (sulițe, greutăți etc.).

POIANA BRAȘOV 30 (prin telefon). 
Pe stadionul din Poiana s-a desfășu
rat sîmbătă și duminică un intere
sant concurs dotat cu „Cupa Poiana 
Brașov". Competiția a fost dominată 
categoric de reprezentanții regiunii 
Brașov care au cîștigat majoritatea 
probelor. Iată cum arată clasamen
tul general 1 al întrecerilor : 1. reg.
Brașov 236,5 p (145,5 la băieți și 91 p 
la fete); 2. reg. Bacău 165,5 (105 -f-
60.5) ; 3. reg. Dobrogea 124 (53,5
-4-70,5); 4. reg. Galați 119 (84,5-ț-
34.5) ; 5. reg. Ploiești 65 (50,5 14,5).

La întreceri au luat parte 140 de 
participanți, cite 28 de fiecare echi
pă. Cele mai bune rezultate : BĂR
BAȚI : 100 m: M. Mureșan (Br.) 11,0; 
R. Zaharia (D) 11,1 ; 200 m : D. Com- 
șa (Br.) 23,4 ; M. Mureșan 23,5 ; 400 
m: H. Schmidt (Br.) 51,8; 800 m: C 
Ștefănescu (PI.) 2:02,8; 1.500 m: V. 
Florea (Bac.) 4:02,6 ; I. Buiachi (D) 
4:05,6; 3.000 m: Gh. Ungureanu (Gl.) 
9:17,2 ; 5 km marș : I. Baboie (Br.) 
23:53,0 ; A. Hîrjui (Bac.) 24:23,8 ; 110 
HMli I. - Carolea (Br.) 15,3; y„ Geor-

das (Bac.) 58,6 ; lungime : H. Haler 
(Br.) 6,69 ; triplu : H. Haler 14,11 ;
înălțime : R. Capțan (Bac.) 1,81 ; N. 
Popa (D) 1,81; prăjină: S. Blaga
(Bac.) 3,70 ; greutate : C. Constantin 
(Gl.) 14,15 ; disc : C. Constantin 40,69 ; 
suliță : II. Wentzel (Br.) 63,08 ; G. Pi- 
kulski (Br.) 59,74 ; ciocan : Fr. Amels 
(Br.) 50,61 ; 4x100 m: Brașov 44,4.; 
4x400 m : Ploiești 3:34,8 ; FEMEI : 
100 m : S. Schmidt (Br.) 12,6 ; Ec. 
Cheșu (Gl.) 12,7 ; R. Gabel (Br.) 12,8; 
200 m: Ec. Cheșu 26,2 ; R. Gabel 
26,4 ;400 m : S. Gîță (Gl.) 60,2; V. 
Cosa (D) 61,0 ; V. Gabor (Br.) 61,7 : 
80 mg : El. Croitoru (D) 12,5 ; U. Po
pescu (Br.) 12,6; V. Bufanu (Bac.)
12,6; înălțime: U. Popescu 1,55; M. 
Fulga (D) și V. Bufanu 1,49 ; lungi
me : U. Popescu 5,28 ; disc: L. Du
mitru (D) 35,22 ; suliță : B. Halmen 
(Br.) 34,24 ; 4x100 m : Brașov 51,7.

Participînd în afară de concurs a- 
tleții din lotul republican au obținut 
următoarele rezultate: 110 mg: M. 
Axente și V. Pop 15,6 înălțime : C. 
Porumb 2,03 ; C. Dumitrescu 2,03 
- rec. personal; disc : K. Sokol 45,83. 
(C. GRUIA, coresp. regional).

tru o comportare cît mai frumoasă, au 
deocamdată posibilități tehnice limitate. 
Desigur însă că dragostea lor pentru 
volei — arătată cu prisosință Ia aceste 
finale — le va ajuta să-și remedieze 
aceste lipsuri.

Cu mult interes a fost așteptat jocul 
masculin Rapid București — Ș.S.E. 
Ploiești, care, conform previziunilor, 
urma să fixeze primele două clasate. 
Bucureștenii, prea siguri de victorie, 
an făcut nenumărate greșeli în primul 
set, dînd posibilitate ploicștenilur să-l 
cîștige. In continuare însă Rapid joacă 
mai bine și obține victoria cu 3—1.

Duminică dimineața a avut loc derbiul 
feminin, disputat de C.S.Ș. Luceafărul 
Brașov și C.S.Ș. București, singurele 
formații neînvinse. Spre surprinderea 
generală, voleibalistele din Brașov au 
reușit să cîștige partida (3—2) și cu 
aceasta titlul de campioane republicane. 
Cele două echipe au fost egale ca po
sibilități tehnice, tactice și fizice, dar 
ceea ce a făcut ca balan(a victoriei să 
se încline spre Luceafărul, a fost puterea 
de luptă, dîrzenia, dorința de victorie. 
Din acest punct de vedere jucătoarele 
de la C.S.Ș1 București ar trebui să ia 
exemplu.

Două ore și 20 minute a durat întîlni- 
rea feminină Ș.S.E. Piatra Neamț 
Corvinul Deva ! A fost nu numai 
mai lungă partidă a finalelor, ei și 
mai palpitantă. In setul al cincilea
toria a surîs pe rînd celor două formalii, 
revenind în cele din urmă voleibalistelor 
cu o pregătire fizică superioară

Dar Cea mai mare supriză 
se întâmple în jociil masculin 
București — Pandurul Tg. Jiu.
din nou înfumurați pe teren și acționînd 
in consecință, tinerii sportivi feroviari 
au pierdut primele două seturi, în care 
voleibaliștii de la Pandurul au făcut 
din plin dovada calităților lor. De altfel 
aceștia au constituit o surpriză plăcută 
de-a lungul întregii competiții. Avînd 
în față spectrul înfringerii și pierderea 
titlului, feroviarii au acționat cu mai 
multă hotărire în următoarele trei seturi, 
cîștigîndu-le pe merit. Și cu aceasta, 
și titlul. Juniorii Rapidului conțină în 
acest fel șirul de victorii al colegilor 
lor mai mari. Ar trebui însă ca antre
norii lor, prof. Sonia Colceriu și prof.

Nicolae Răducanu să se ocupe și mai 
mult de educația juniorilor pe care-i au 
în grijă.

A urmat apoi festivitatea de premiero 
a echipelor. Cîștigătoarcle au aliniat 
următoarele formații: C.S.Ș. LUCEAFĂ
RUL BRAȘOV (antrenor prof. V. Papuc): 
Adriana Nedelcu, Emilia Mihai, Elena 
Stanislav, Elena Clrneci. Irina Kepert, 
Maria Dima, Lucia Mere), Elena Ilie, 
Viorica Goia, Sucana Szucs. RAPID 
BUCUREȘTI : liadu Ion, Nicolae Baciu, 
Constantin Toie, Victor Fedoriac, 
Pica, 
V irgil 
Bălan.

Mihai Coțoveanu, Carol 
Popa, Daniel Bărăsca,

Rezultate tehnice :

era 
cea 
vie-

era să 
Rapid 

Intrînd

Nicolae
Sittner,
Cornel

SIMBATA — feminin: C.S.S. Lu
ceafărul Brașov—Corvinul Deva 3—t 
(14—16, 15—11, 15-5, 15—7); C.S.S. 
București — S. S. E. Piatra Neamț 
3-1 (14-16, 15-6, 15-5. 15-8).
Masculin: Rapid București —Ș.S.E. 
Ploiești 3—1 (14-16, 15—9. 15—9,
15—6); Pandurul Tg. Jiu—Ș.S.E. Ba
cău 3—0 (8, 10, 13). DUMINIOA- 
feminin; Corvinul Deva — Ș.S.E. Pia
tra Neamț 3—2 (15—9, 2—15, 15—10,
2— 15, 17—15); C.S.Ș. Luceafărul Bra
șov — C.S.Ș. București 3—2 
7—15, 15—11, 9—15, 15—5). 
lin: Ș.S.E. Ploiești—Ș.S.E.
3— 1 (15-6, 15—12, 7—15. 
Rapid București — Pandurul 
Jiu 3—2 
15—12).

(15-7, 
Mascu-
Bacău

15-7); 
Tg.

(8—15, 8—15. 15—4. 15—Oj

Clasamente finale

Feminin

1.

2.
3.
4.

C.S.Ș.
Brașov
C.S.Ș.
Corvinul Deva
Ș.S.E.

Luceafărul
3309:3 (165:121) 6

București 3 2 1 8:4 (157:109) 5
3 1 24:8 (103:168) 4

P. Neamț 30 3 3:9 (128:155) 3

Masculin

București 3309:3 (165:105) 6
Ploiești 32 1 7:4 (137:133)5

1. Rapid
2. Ș.S.E.
3. Pandurul Tg. Jiu

3 1 25:6 (125:137) 4 
3031:9 ( 90:142) 34. Ș.S.E. Bacău



Pe șosea și pe pistă...
Șoseaua București — Giurgiu t și ve

lodromul Dinamo din Capitala au găz
duit simbătă după amiază competiția 
ciclistă dotată cu „Cupa 23 August*. 
Organizate de consiliul raional U.C.l'.S. 
„1 Mai“ aceste întreceri au fost un bun 
prilej dc verificare a stadiului de pre- 
g* lire a cicliștilor noștri fruntași.

„Triatlohul” de pe velodromul Dinamo 
nu s-a mai bucurat de participarea în
tregului lot de pistarzi fruntași. Uncie 

Petre Tache (Dinamo) — învingătorul probei de viteză — îl întrece cu ușurință, 
in cadrul unei serii, pe colegul său de club M. Voinescu

Foto : I. Popa

absente — motivate sau nemotivate — 
au știrbit din valoarea concursului, iar 
bîlbîielile juriului de arbitraj au fost un 
nou semnal de alarmă pentru comisia 
de ciclism a orașului București care 
are datoria să-i supună pe actualii <r- 
bitri unui sever examen. De serviciile 
celor care dovedesc un bagaj de cuno
ștințe redus comisia trebuie să se dis
penseze. Aceasta pînă cînd un curs or
ganizat dc același for va asigura acelor 
arbitri cunoștințele necesare oficierii la 
competițiile cicliste.

Turneul de viteză a oferit întreceri 
spectaculoase. „-Vulpoiul" pistei — Petre 
Tache (D inamo) — și-a impus din nou 
cunoștințele de ordin tactic și a învins 
întregul lot de participant! total izînd 
5 victorii din lot atîtea posibile. Sin
gurul care trebuia să-i opună o mai 
dîrză rezistență — C. Voicu (C.C.A.)

Campionatul republican 
de zbor fără motor
STREJNIC 30 (prin telefon). Cea de 

a treia probă „100 km cu țel fix" 
Strejnic-Balaci a fost cîștigată de 
planoristul Ovidiu Popa cu 1000 p, 
urmat de Nicolae Mihăiță 880,709 p, 
Mereke Waclav (RS. Cehoslovacă) 
850,853 p, Mihai Bîndea 793,778 p, 
Zbigniew Kirakowski (R. P. Polonă) 
793,456 p, Vladimir Pislaru 793,113 p, 
Viorel Cișmaș 789,466 p, Szeredai Pal 
(R.P. Ungară) 775,720 p, Francisc Da
vid 755,706 p, Valentin Romașcu 
740,690 p, Emil Iliescu 731,813 p ș.a.

Simbătă, in cadrul probei de „200 
km cu țel fix'* Strejnic-Rm. Sărat- 
Strejnic, Mihai Bîndea a ocupat lo
cul I cu 1000 p. Au venit in ordine 
Nicolae Mihăiță 995,470 p. Ion Alexa, 
Gheorghe Gilcă, Mereke Waclav »i 
Szeredai Pal toți cu 945,651 p-

După patru probe in clasament 
conduce Szeredai Pal cu 3123,978 p, 
secundat de Mihai Bîndea 2852,413 p, 
Nicolae Mihăiță 2818,627 p, Valentin 
Romașcu 2643,994 p, Ion Alexa 2631,995 
p, Zbigniew Kirakowski 2596,562 p, 
Mereke Waclav 2252,319 p. etc.

Azi, participanții la cea de a VIII-a 
ediție a campionatului republican de 
zbor fără motor și-au disputat intiie- 
tatea in cadrul probei „țel fix dus- 
întors" Ploiești — Clavacioc (156 km).

Iată protagoniștii acestei probe: 
Viorel Cișmaș, Ovidiu Popa, Nicolae 
Conțu și Nicolae Mihăiță

Selecționata de tineret a tării noastre
și Burevestnik (U.R.S.S.) și-au împărțit victoriile 

in dubla întilnire de polo
(Urmare din pag. 1) 

dul gazdelor să-și apere, cu străș
nicie, victoria în final de partidă.

Cele două întîlniri au însemnat și 
o confruntare între două stiluri de 
joc. In timp ce oaspeții (care au 
prezentat o echipă alcătuită din ju
cători bine dotați fizicește, atleți în 
adevăratul sens al cuvîntului, și cu 
viteză mai mare de ot) au avut ca 
„armă“ principală contraatacul, jucă
torii noștri au căutat drumul spre 
poartă pe „căi mai ocolite", cu aju
torul unor scheme tactice, bazate pe 

— s-n lăsat copilărește păcălit cu mai 
bine de 300 m înaintea liniei de spșire. 
Clasament final : 1. I’elre Tache 5 v ; 
2. C. Voicu 4 v; 3. M. Voinescu (Di
namo) 3 v; 4. D. Budișleanu (Flacăra 
roșie) 2 v ; 5. D. lloiaru (C.C.A.) 1 
v; 6. E. Bărbulescu (Dinamo) 0 v. 
Proba dc 1.000 m cu start de pe loc 
a reunit numai trei participante Ea a 
luat sfîrșit cu un rezultat surpriză : 
dinamovistul Mihai Voinescu a realizat 

un nou record personal cu 1:14,0 și a 
cucerit pe merit primul loc. In continuare 
s-au clasat: 2. E. Bărbulescu 1:14,2 și 
D. lloiaru 1:16,4.

Semifondul — principala probă a zilei
— a avut —- cat „contribuția" arbitrilor
— o desfășurare încllcilă. A cîștigat 
Eugen Bărbulescu (un tur avans și 16 
puncte) urmat de Dan Penescu 87 p; 
V, lordaehe 53 p : Ion Vasile 50 p ; D. 
Rotaru 25 p; M. Voinescu 22 p ; Dan 
Budișteanu 5 p.

întrecerile de fond s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : avansați — N. 
Grigore (C.C.A.) a parcurs 100 km în 
2 li. 27:07; juniori — M. Takacs 
(Flacăra roșie); semicursc — Tonta 
Angliei (Metalul); oraș — I. Andreeseu 
(Metalul).

★
Socotim că pe viitor va trebui să 

se acorde mai multă atenție competițiilor 
organizate pe velodrom atît de cluburile 
sportive, prin înscrierea unui număr mai 
mare de concurcnți, cît și de forul de 
specialitate care trebuie să delege oauien' 
pricepuți să conducă astfel de concursuri.

HRISTACHE NAUM

Trei noi recorduri
Trei noi recorduri mondiale au fost 

stabilite în prima zi a concursului 
de haltere organizat la Londra cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de la în
ființarea Federației engleze de hal
tere. Principalul performer a fost 
renumitul campion sovietic Iuri Vla
sov care a ridicat la stilul „aruncat" 
o halteră în greutate de 206 kg, co-

Cicliștii romini peste hotare
DUPA PATRU ETAPE IN 
„TURUL IUGOSLAVIEI"

Etapa a IlI-a a „Turului Iugosla
viei" s-a desfășurat pe ruta Rijeka— 
Pola (105 km). Victoria a fost obți
nută de ciclistul maghiar Megyerdi 
cronometrat cu timpul de 2 h. 32:19. 
El a fost urmat de olandezul Pass și 
danezul Pingel.

C. Moiceani' Gh. Radulescu și I. 
Stoica au sosit cu o întîrziere de a- 
proximativ 4 minute, iar W. Ziegler 
la 17 min.

Etapa a IV-a a avut loc duminică 
pe ruta Pola—Nova Gorica (213 km), 
învingător: iugoslavul Sebenic 5 h. 
50:04, urinat de Stamusz (R. P. Un-

pătrunderi în zona adversă de reali
zare.

Echipa noastră a manifestat slăbi
ciuni Ia „capitolul tehnică". S-au e- 
fectuat numeroase pase la adversar, 
s-a șutat slab la poartă și mai ales 
din poziții contra-indicate (Danciu. 
Chirvăsuță). Sînt lipsuri care nu vor 
putea fi remediate, dacă tinerii 
noștri jucători nu vor Înțelege să 
acorde pregătirii tehnice timp r ai 
mult și bineînțeles și seriozitate ; o- 
rită. De asemenea, fiecare jucător in 
parte trebuie să-și îmbunătățească 
viteza de înot.

Voleibalistele din selecționata studențeasca’ 
a R. P. Romine învingătoare la Sofia

SOFIA 30 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Meciurile revan
șă dintre selecționatele studențești 
ale RP Romine și R.P. Bulgaria, 
deși s-au disputat pe o căldură înă
bușitoare în cursul dimineții de azi, 
au fost superioare celor de vineri. 
La aceasta au contribuit mai ales 
sportivii romini care au luptat cu 
mult elan pentru a se reabilita în 
urma jocului slab prestat în urmă cu 
două zile. Ambele meciuri au fost 
echilibrate, pentru desemnarea învin
gătorului, fiind necesare cîte cinci se
turi.

In întîlnirea feminină, studentele

ui de eed Progresul — UBrUs ffleleor
Un public numeros a urmărit simbătă 

după-amiază desfășurarea partidelor 
cuprinse în primul tur al meciului de șah 
dintre selecționatele Progresul București 
și Voros Meteor din K. P. Ungară. 
După consumarea timpului regulamentar 
de joc, doar la cinci mese a fost con
semnat un rezultat final, restul dc cinci 
partide fiind întrerupte.

Avînd albele la masa întîi, marele 
maestru internațional Lajos Portisch a 
jucat mai bine și are șanse ca la reluare 
să-l învingă pe reprezentantul Progresu
lui, dr. O. Troianescu. I.a masa a doua 
s-au întâlnit Pușcașii și Bilek. Deși 
pornea favorit, maestrul internațional 
maghiar n-a găsit cele mai bune mutări 
pentru „problemele” ridicate, mutare de 
mutare, de către șahistu! roniîn. Calitatea 
în plus și pionul trecut spre transfor
mare pe care Ic avea spre sfîrșit Puș
cașii l-au obligat pe Bilek să cedene 
la mutarea 27. Szilagyi și Drimcr au 
jucat „la remiză" și la mutarea 35 au 
convenit asupra rezultatului de egali
tate. Maestrul I.ajos Flesch, deși a avut 
negrele, are la întrerupere un avantaj 
care-i asigură cîștigul în fața lui Mir
cea Pavlov. Multă vreme, partida dintre 
Barcsai și Rădulescu s-a desfășurat sub 
semnul egalității, dar în final șahistiil 
romin a greșit tactic, dînd posibilitatea 
adversarului său să obțină victoria la 
mutarea 36. La masa a șasea, repre
zentantul Progresului. Botez, a jucat mai 
bine decît adversarul său, Meszaroș, 
avînd în final posibilitatea să obțină 
victoria. O inexactitate comisă însă de 
către Botez pune sub semnul probabili
tății victoria sa, partida întrerupîndu-se 
într-o poziție aproximativ egală. Deși

mondiale la haltere
rectînd astfel cu 1 kg propriul său 
record mondial. Un alt halterofil so
vietic, Alexandr Kurinov (categoria 
semimijlocie) a doborit recordul lumii 
la „smuls" cu rezultatul de 136 kg. 
Cel de-al treilea record a fost reali
zat de Bazanowski (R P. Polonă) (ca
tegoria ușoară) stilul „smuls" cu o 
performanță de 128,500 kg. (Agerpres).

gară) și Levacic (R.P.F. Iugoslavia). 
Gh. Rădulescu și lo-n Stoica au venit 
intr-un pluton de peste 30 de alergă
tori la 3:16 de învingător. C. Moicea- 
nu și Walter Ziegler au pierdut în 
această etapă 27 de minute. In clasa
mentul general individual după 4 e- 
tape conduce iugoslavul Levacic cu 
18 h. 27:22, urmat la 47 sec. de co
legul său de echipă Valcic, la 1:08 de 
Stamusz (R. P. Ungară) și la 1:27 de 
Sebenic (R.P.F. Iugoslavia). Alergă
torii noștri ocupă următoarele locuri : 
17. Gh. Rădulescu 18 h. 38:52; 19. Ion 
Stoica 18 h. 39:01; 40. C. Moiceanu 
18 h. 59:41; 58. Walter Ziegler 19 h 
50:04. In clasamehluP pe echipe con
duce prima formație a R.P.F. Iugo
slavia. R. P. Rorninâ ocupă locul 9

KOWALSKI A CÎȘTIGAT „TURUL 
POLONIE!"

Ieri a luat sfîrșit la Lodz ediția pe 
acest an a „Turului Poloniei". Victoria 
în ultima etapă a lost cucerită de 
alergătorul polonez Ioken care a par
curs ruta Inowroclaw — Lodz (197 km) 
în 4 li. 50:58. In clasamentul general 
individual al „Turului Poloniei" De 
primul loc s-a clasat alergătorul po
lonez Kowalski cu timpul de 33 li. 
59:44, urmat de Forna'.czyk (R. P. 
Polonă) și Butzke (R. D. Germană). 
Cej doi cicliști romini rămași in 
cursă au încheiat întrecerea pe locu
rile 30. W. Egved 31 h, 36:45 și 63.
S. Duță 36 h* 35,12. Pe echipe a cîști
gat formația L.Z-S,, care a totalizat 
101 h. 59:34. Din cei 107 cicliști care 
au luat startul îin prima i^apă au ter
minat „Turul Poloniei" 'doar 68, 

din R.P. Romînă au jucat — spre 
deosebire de primul meci — mult mai 
calm, au realizat un joc mai organi
zat, atît la fileu cît și în apărare, 
cucerind victoria cu 3—2 (15—7, 9 -15, 
15-12, 9-15, 15-10). A arbitrat foarte 
corect Ștefan Roman (R.P. Romînă).

Cu toate că s-a comportat bine, 
echipa de băieți a pierdut cu 2-3 
(16-14, 5-15, 13-15, 15-11, 12-15)
pentru că, spre sfîrșit, au jucat foar
te nervos din cauza numeroaselor 
intervenții eronate ale arbitrului D. 
Dimitrov (R.P. Bulgaria).

T. H.

a avut avantaj în jocul de mijloc, o 
greșeală comisă de Urseanu spre sfîrșit 
a făcut ca el să intre într-o poziție in
ferioară, șahislul maghiar Somogyi avînd 
la întrerupere șanse mai bune. La masa 
a opta Kuibus și Naclit au terminat 
remiză după 28 dc mutări. La masa 
a noua F. Portisch și Boz.doghină au 
complicat mult jocul, intrînd spre sfîrșit 
în criză de timp. Partida s-a întrerupt. 
In sfîrșit. la ultima masă șahistul romin 
Gh. Gavrilă II a jucat foarte bine, ob- 
ținînd victoria în fața lui A. Tyrolcr. 
Ieri după amiază s-a desfășurat turul 
II al întâlnirii. După cele cinci ore 
de joc s-au terminat următoarele par
tide : Bilek — Pușcașu 1—0, Drimvr 
— Szilagyi */2—*/,, Flcsclt — Pavlov 
1—0, Rădulescu —- Barcsay */2—'/,, Ur
seanu — Somogyi 0—1, Kuibus — 
Nacht '/2.

Restul partidelor s-au întrerupt. 
Astăzi, începînd dc la ora 9, în sala din 
Lipscani 14 vor fi reluate partidele în
trerupte din turul I și II.

Dinamoviada la atletism
— Ana Roth a cîștigat aruncarea greutății —
BERLIN, 30 (prin telefon). Simbătă 

și duminică au avut loc la Berlin 
întrecerile Dinamoviadei de atletism. 
Iată rezultatele tehnice : ZIUA I : 
BARBAȚI : 200 m : Flatam (R.D.G.) 
21,6 ; 400 m : Bhukuz (R.D.G.) 47,8 ; 
1.500 m: Kumicev (U.R.S.S.) 3:48,7 ; 
5.000 : Wolter (R.D.G.) 14:34,8 ; 110 m 
garduri: Mulzich (R.P. Polonă) 14,4 ; 
prăjină : Tomasek (R.S. Cehoslovacă) 
4,30 m ; lungime : Beer (R.D.G.) 7,57 
m ; greutate: Stoklasa (R.S.C.) 17,00 
m; disc: Nemec (R.S.C.) 50,97 m. 
FEMEI : 100 m : Itkina (U.R.S.S.) 11,4; 
400 m : Mayer (R.D.G.) 56,0 ; înălți
me : Smakova (U.R.S.S.) 1,63 m ; disc: 
Kontsek (R.P. Ungară) 50,76 m; suli
ță : Zatopkova (R.S.C.) 50,86 m. ZIUA 
A Il-a: BARBAȚI :100 m: Siminski 
(R.P.P.) 10,4; 800 m: Gorr (R.D.G ) 
1:51,2 ; 10.000 m : Wolter (R.D.G.)
30:05,6 (pe locul II Grecescu 30:06,4) ; 
4x100 m : R.P. Polonă 41,7 ; 400 m g: 
Makowski (R.P.P.) 53,0 ; 3.000 m ob-

Sdecționata studențească 
de șah a U.R.S.S. — 

campioană mondială
HELSINKI 30 iAgerpres). — In pe

nultima rundă a Campionatului mon
dial studențesc de șah de la Helsinki, 
selecționata U.R S S. a învins cu 31/, 
—1/? reprezentativa Angliei și a tota
lizat astfel 371/, puncte. Indiferent 
de rezultatele ultimei runde — a 13-a 
echipa studenților sovietici a cucerit 
titlul de campioană mondială, avînd 
un avans de 7 puncte față de echipa 
S.U A., clasată pe locul doi.

S-au încheiat campionatele mondiale de scrimă
c'.ștîgat patru titluri —— Sportivii sovietici au

TORINO 30 (Agerpres). — Au luat 
sfîrșit campionatele mondiale de scri
mă de la Torino. Ultima probă — 
sabie pe echipe — a revenit selecțio
natei R.P. Polone, urmată de UR.S-S., 
R.P. Ungară și Italia. Reprezentanții 
Uniunii Sovietice și-au adjudecat la 
acest campionat mondial 4 titluri din 
cele 8. Sportivii sovietici s-au clasat 
pe locul I la floretă femei echipe, 
floretă ,și spadă bărbați echipe, sabie

Valerii Brume! — 
maestru emerit 

al sportului al U.R.S.S
MOSCOVA (Agerpres). — Record 

mantii mondial la săritura în înălți 
me, Valerii Brumei a fost distins ci 
titlul de „maestru emerit al sportu 
lui al U.R.S.S."

In vîrstă de 19 ani, atletul sovietk 
Valerii Brumei deține atît reoordu 
mondial în aer liber (2,24 ni) cît ș 
cea mai bună performanță mondial: 
pe teren acoperit (2,25 ni) la probi 
de săritură in înălțime.

Turneul de șah 
de la Debrețin

Turneul internațional de șah de li 
Debrețin a continuat cu desfășurare! 
partidelor cuprinse in cea de-a 1’1-t 
rundă. Suelin a ciștigat cu negreli 
Ia Banfalvi, Fazekaș a pierdut li 
Tarnowski. iar Haag și Boleslavski at 
tăcut remiză. V. Ciociltea a intre 
rupt în poziție complicată la Pîdevski 
In fruntea clasamentului se află Bo 
leslavski (URSS) și Haag (RP. Un 
gară) cu 71/, puncte fiecare. Ei sin 
urmați de Suetin (URSS) — 7 puncte 
Pîdevski (R.P. Bulgaria) — 6’/
puncte (1) etc.

Pioîr Ostrovski a stabilit 
un exceptional record mondii. 

la parașutism
Campionul unional absolut la para 

șutism sportiv, Piotr Ostrovski, a sta 
bilit un excepțional record mondia 
intr-un salt dublu efectuat în timpu 
nopții. La prima lansare, el a ațeri 
zat la 19 cm față de punctul tix, ia 
în cea de-a doua, exact în centrii 
cercului. Media de aterizare față d> 
punctul fix a fost de 9,5 cm. Est, 
prima oară în istoria parașutismulu 
sportiv cind se realizează o aseme 
nea performantă.

stacole : Evdokimov (U.R.S.S.) 9:03,2 
înălțime : Șavlakadze (U.R.S.S.) 2,Oi 
m ; triplu salt: Kreer (U.R.S.S.) 16,2! 
m ; ciocan : Tatarinov (U.R.S.S.) 66,6: 
m (pe locul II Rudenkov cu 66.4 
m!) ; suliță : Ahrendt (R.D.G.) 77,8 
m. FEMEI : 200 m : Itkina (U.R., .S. 
23,6 ; 800 m : Podoprigorova (U.R.S.S. 
2:12,2 ; 4x100 m : R.D.G. 46,1 sec 
lungime : Claus (R.D.G.) 6,03 m
greutate : Roth (R.P. Romînă) 15,59 m

Pe echipe clasamentul este urmă 
torul: BARBAȚI: R.D.G. 150 p
U.R.S.S. 89 p ; ...6. R.P.R. 45 p ; FE 
MEI : U.R.S.S. 84 p ; R.D.G. 74 p 
...5. R.P.R. 23 p.

Prima etapă 

in campionatul de fotba 

al R. P. Ungare
In mai multe orașe din R.P. Un 

gară s-au desfășurat ieri primei 
jocuri ale campionatului de fotbal a 
R P. Ungare ediția 1961—1962. Cam 
pioana țării, Vasas Budapesta, a in 
trecut la un scor astronomic pe Gyor 
7—0. O veritabilă surpriză a produ 
noua promovată Komlo, care, jucîm 
în deplasare, a reușit să întreacă p 
Szeged, clasată pe locul 6 in trecu 
tul campionat: scor 2-1. Alte rezul 
tatc: Csepel — Ferencvăros 1 - 1
M.T.K. — Salgotarjăn 5—1, Pecs - 
Tatabănya 1—2, Dorog — Honved 1—4 
Ujpesti Ddzsa — Ozd 2 1.

individual prin Iakov Rilski- O corni 
portare remarcabilă au avut de ase 
menea scrimerii polonezi, Învingător 
la floretă bărbați individual prin R 
Parulski și sabie pe echipe. Franț. 
a ciștigat un singur titlu - spadă in 
dividual, ca și II.F. Germană — fio 
retă femei — Heidi Schmidt. Cel ma 
bun rezultat al lotului romin a fos 
obținut de echipa feminină de floreti 
situată pe locul 3.
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