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Vizita delegației de partid
și guvernamentale a R. P. Romîne
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MOSCOVA 2 (Agerpres).
La 2 august delegația de partid și guvernamentală a Republicii 

Populare Romîne, condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat, 
a vizitat Depoul de locomotive „Moscova-Triaj“.

Acest depou este binecunoscut în Uniunea Sovietică. In anul 
1919 aici au avut loc primele subotnice comuniste din țară, numite 
de Lenin „marea inițiativă". In 1958 aici a luat naștere mișcarea 
tineretului pentru crearea brigăzilor de muncă comunistă. In 
ianuarie a.c., colectivului depoului i s-a conferit titlul de onoare 
de întreprindere de muncă comunistă.

Oaspeții romini au luat cunoștință de munca feroviarilor, 
în secția de exploatare a avut loc un miting.
Solii poporului romîn au fost salutați de maistrul L. Mamulov. 
Din partea delegației romîne a luat cuvîntul tovarășul Leonte 

Răutu, membru supleant al Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, șeful Direcției de Propagandă 
și Cultură a C.C. al P.M.R.

In cursul aceleiași zile delegația a vizitat expoziția realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S., unde a luat cunoștință de expona
tele prezentate în mai multe pavilioane.

Pretutindeni, vizitatorii expoziției au salutat cu căldură pe 
membrii delegației romîne.

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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Un eveniment important in viata mișcării noastre sportive c,

Azi pc stadionul „2î August" la ora 1î,J0:

C. C. A. — Racing Club Paris
5 MINUTE CU PIERRE PIBAROT egal (1—1) cu A.S. Roma. Echipa

scurt, deoa- 
să plece la

rind vreți

Interviul nostru cu Pierre Pibarot, 
fostul antrenor al echipei naționale a 
Franței, actualmente conducător teh
nic al Racingului, a fost 
rece echipa se pregătea 
antrenament.

— Desigur, in primul
să aflați formația probabilă pentru 
partida cu campioana dvs. Poftiți :

MIREDIN (TAILLANDIER) - LE- 
LONG, MARCHE (LETELLIER) - 
GOROKOFF, BODIN, 
TOPKA, HEUTTE, 
CEL. GUILLOT (SENAC). 
GRIZZETTI și MELLONI.

— Spuneți-ne, vă rugăm, 
ultimele rezultate obținute 
în întîlniri internaționale.

— Recent am înregistrat un rezul- 
naționala 
pe

LAGADEC -
UJLAKI, MAR-

Rezerve :

cîteva din 
de Racing

meci _ ___
lui Pele, Santos, ne-a învins la Paris 
cu 5—4.

— O părere despre C.C.A. și Di
namo, viitorii adversari ai echipei 
dvs. ?

— Din păcate 
dată jucind pe 
namo. Am avut 
nose pe juniorii 
nee U.E.F.A., unde am participat ca 
antrenor al echipei de juniori a 
Franței.

— Unul dintre juniorii pe care i-ați 
văzut, joacă în atacul C.C.A. — 
Raksi...

— Aa, acela mic — ne completează 
Pibarot. Juniorii romini mi-au făcut 
o bună impresie. Rapizi, tehnici, bine 
organizați. De aici pornind, cred că

nu am văzut nicio- 
C.C.A. sau pe Di- 
insă ocazia să-i cu- 
romini, la trei tur-

(Continuare în pag. a 3-a)tat de egalitate (2—2) cu 
Belgiei, in iunie am învins 
pole cu 7—1 la ea acasă și

Nea- 
făcut

C. C. A.—F. C. AUSTRIA

MARCHE (Racing Club Paris)

Conducerile echipelor C.C.A. și 
F. C. Austria au căzut de acord 
ca prima intilnire între C.C.A. și 
F. C. Austria din cadrul Cupei 
Campionilor Europeni să se dis
pute la 21 septembrie, în Bucu
rești, iar cel de al doilea joc la 
28 septembrie, la Viena.

întreaga mișcare sportivă din țara 
noastră se pregătește .să întîmpine un 
eveniment deosebit: peste cîteva 
zile vor începe alegerile organelor 
de conducere ale asociațiilor și clu
burilor sportive, ale consiliilor raio
nale, orășenești și regionale U.C.F.S., 
ale birourilor secțiilor pe ramură de 
sport și ale comisiilor pe ramură de 
sport. Prilej de asigurare a unui 
mai viu de creștere și întărire a 
unii de Cultură Fizică și Sport, 
gerea organelor de conducere a 
cării sportive constituie un adevărat 
examen de maturitate, de capacitate 
organizatorică, al tuturor organelor și 
organizațiilor sportive.

Mergînd pe drumul îndeplinirii sar
cinilor trasate de partid și de guvern, 
asociațiile și cluburile sportive, pre
cum și consiliile raionale, orășenești 
și regionale U-C-F.S. au înregistrat în 
ultimul timp succese remarcabile. 
A crescut simțitor numărul partici
panților la întrecerile sportive, de 
mase, s-a întărit și continuă să se 
întărească baza materială a aso
ciațiilor și cluburilor sportive și 
— ca o încununare a acestor frumoase 
realizări — sportivii noștri fruntași au 
adus patriei victorii de prestigiu, vic
torii care stîmesc admirația specialiș
tilor, tehnicienilor și iubitorilor de

ritm 
Uni- 
ale- 
miș-

sport din întreaga lume. Echipa mas
culină de handbal în 7 a țării, jucă
toarele de tenis de masă Maria Ale
xandru și Geta Pitică, luptătorul Va- 
leriu Bularca, au cucerit cel mai înalt 
titlu la care poate aspira un sportiv, 
acela de campion al lumii, Iolanda 
Balaș a uimit pe toți specialiștii cu 
„avalanșa" recordurilor ei mondiale,

Recent, la sediul Consiliului Ge
neral U.C-F-S. a avut loc o șe
dință cu activul de bază al mișcă
rii sportive in cadrul căreia s-a 
făcut un temeinic instructaj pri
vind desfășurarea alegerilor orga
nelor conducătoare ale U.C.F.S. 
Participanții la ședință au dezbă
tut pe larg cele mai importante 
probleme legate de organizarea in 
bune condițiuni a alegerilor.

București (volei mas- 
București (handbal în 
dovedit a fi cele mai

echipele Rapid 
culin) și Știința 
7 feminin) s-au 
bune din Europa etc- Așadar, azi, în
pragul unui nou și important pas pe 
drumul consolidării ei organizatorice, 
mișcarea sportivă din țara noastră se 
mîndrește cu rezultate dintre cele mai 
frumoase.

Aceste succese trebuie să constituie 
un imbold pentru toți activiștii spor
tivi, un indemn pentru obținerea u- 
nor și mai mari realizări in muncă, 
în cinstea și cu prilejul desfășurării 
alegerilor organelor de conducere ale 
asociațiilor și cluburilor sportive, ale 
consiliilor raionale, orășenești și re
gionale U.C.F.S., ale birourilor secți
ilor pe ramură de sport și ale comi
siilor pe ramură de sport. îndrumate 
de organizațiile de partid, avînd spri
jinul organizațiilor U.T.M. și al sindi
catelor — a căror experiență este bine 
să fie folosită în mod creator — 
consiliile asociațiilor sportive au da
toria să pregătească cu multă atenție 
adunările generale sau conferințele 
pentru alegeri, care trebuie să se des
fășoare în spiritul sarcinilor pe care 
le-a pus în fața tuturor oamenilor 
muncii Congresul al III-lea al 
P.M.R. încă cu mult timp înainte de 
data fixată pentru ținerea adunării 
generale sau a conferinței pentru a- 
legeri, consiliul asociației are datoria 
să popularizeze succesele obținute 
de sportivi în muncă și în sport, să 
stimuleze tinerii sportivi în realiza
rea unor noi și frumoase succese în

(Continuare tn pag. a 2-a)

A XlV-a EDIȚIE A „CURSEI SCÎNTEII"
• Intense pregătiri pe traseul întrecerii • Loto- Pronosport oferă frumoase premii

Apropierea startului 
celei de a XlV-a ediții 
a „Cursei Scînteii" se 
„simte" nu numai în Ca
pitală, ci și în orașele 
de pe traseul tradiționa
lei competiții de lung 
kilometraj. La Pitești, 
Craiova, Tg. Jiu, Hune
doara, Sibiu, Rm. Vil- 
cea, Curtea de Argeș ca 
și în orașele sau comu
nele prin care caravana 
va trece fără să po
posească se fac intense 
pregătiri pentru întîmpi- 
narea participanților Ia 
cursa organizată de zia
rul „Scînteia". Corespondenții noștri 
ne-au transmis numeroase știri des
pre inițiativele comisiilor locale, me
nite să transforme sosirile și plecă
rile în etapele „Cursei Scînteii" în a- 
devărate sărbători sportive.

SeAes TRASEUL
"W sun CURSE/ SCÎNTEII 

EDIȚIA Tiv-tg
•"T" a " "w J._..
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Lupta pentru în- 
clasamente (indl- 
debutanți) va fi 
stimularea sprin-

ÎT&.J/ff

V
CU A IOVA
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Fiind exclusă tactica de echipă (în 
„Cursa Scînteii" nu se alcătuiește cla
sament pe echipe) alergătorii au po
sibilitatea să desfășoare toată gama 
posibilităților lor. Aceasta este una 
din explicațiile numeroaselor tenta-

Campionatele republicane de atletism

UN EXCELENT PRILEJ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR
Cei mai buni atleți din Cluj, Ti

mișoara, 
din alte orașe se pregătesc i 
Ei și-au și făcut de acum 
și în cursul zilei de azi și 
trenurile îi vor aduce în 
Ați ghicit, desigur că este 
participanții la întrecerile finale ale 
campionatelor republicane individuale 
de seniori și senioare, care vor avea 
loc la sfîrșitul acestei săptămîni pe 
stadionul Republicii, 
adăuga și cei mai 
bucureșteni, care de 
grosul participanților 
portante întreceri 
mului nostru.

Deci, sîmbătă 
vea posibilitatea 
atlcții fruntași 
cea mai frumoasă dispută a lor, pen
tru cucerirea titlurilor și tricourilor 
de campioni ai țării pe anul 1961, ,

Constanța, Reșița, Brașov și 
de drum 1 

i bagajele 
de mîine 
Capitală.

: vorba de

Ne folosim de acest prilej pentru 
a prezenta cititorilor noștri pe cei 
mai buni performeri ai sezonului atle-

Lor li se vor 
valoroși atlețî 

fapt formează și 
la cele mai im-

intertie ale atletis-

și duminică vom a- 
să-i urmărim pe toți 

din țara noastră în

Ana Roth, campioană și recordmană 
republicană

tic 1961. în numărul de astăzi vom 
publica listele celor mai bune 10 atlete. 
Din capul locului trebuie să remar
căm faptul, deosebit de pozitiv, că 
în aceste tabele figurează sumedenie 
de junioare, una mai talentată decît 
alta. O socoteală destul 
ne arată că din cele 103 
figurează în aceste liste 
nioare I In sfîrșit încă un
grăitor: transformate în punctele ta
belei internaționale, rezultatele atlete
lor noastre ne dau un total de 80.895 
p, ceea ce reprezintă o creștere cu 
503 p față de cel mai bun total (din. 
1960) înregistrat pînă acum în isto
ria atletismului nostru.

Sîntem absolut convinși că aceste 
80.895 p vor fi serios îmbunătățite

tive de evadare și a combativității pe 
care o arată majoritatea alergătorilor 
în „Cursa Scînteii".
tîietate în cele trei 
vidual, sprinteri și 
foarte dîrză. Pentru
terilor au fost prevăzute, în fiecare 
etapă, cîteva sprinturi intermediare 
la care se va acorda punctajul I — 
5 P, II — 3 p, III — 1. p. Clasamentul 
debutanților — întocmit paralel cu cel, 
individual — va da posibilitate tine
rilor cicliști (limită de vîrstă 21 de 
ani) să-și confrunte posibilitățile, iar, 
antrenorilor să constate care sînt ele
mentele capabile să facă față sarci
nilor lotului reprezentativ.

★
Loto-Pronosport ne-a anunțat că 

va oferi o serie de premii cicliștilor 
care vor realiza performanțe de va
loare în „Cursa Scînteii". Astfel. în
vingătorului acestei ediții i se va o- 
feri un 
se mai 
aparate 
zistori),
de stofă.

scuter „Manet". De asemenea 
acordă premii constînd în 

de radio „Stern 2“ (cu tran- 
ceasuri de mînă și metrațe

Intilnirea internațională de box

de simplă 
atlete care 

51 sînt ju- 
fapt foarte

METALUL —JISKRA PROSTEJOV

R VILARA

(Continuare in pag. a 3-a)

Simbătă seara începînd de la ora 
19,30 va avea loc pe velodromul 
■Dinamo întîlnirea internațională de 
box dintre echipele Metalul Bucu
rești și Jiskra Prostejov (R.S. Ce
hoslovacă). Oaspeții vor sosi în 
cursul zilei de astăzi in 
Metalurgiștii s-au pregătit 
vederea acestei întîlniri. 
ducerea antrenorilor Ion 
viei și Zamfir Popazu. 
bucureștcnilor nu a fost 
bilită. 
ea va 
muscă : M. Cristea. cocos : A. Ol- 
teanui pană : D. Minea, semiușoară 
D. Done, ușoară : Gh. Dumitru, se- 
mimijlocie : D. Enut. mijlocie mică 
D. Rizea 
Ciocîrlan 
V. Ghețu, grea :

Bilete pentru întîlnirea interna
țională de sîmbătă seara se găsesc 
de vînzare la casele stadionului Di
namo.

sosi 
Capita? ă. 
atent în 

sub con- 
Stoiano- 

Formația 
încă sta- 

dar după toate probabilitățile 
avea următoarea înfățișare* : 

Cristea, 
D.

(H. Ldw). miiloc.ie : Z. 
(V. Badea). semigrea : 

I. Petrov, 
întîlnirea
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O fată și jumătate!"

...ȘI IN

POPAS IN RAIONUL 23 AUGUST...

Irina Mustafa, după

găsit 
însă 

spor- 
buna

sportivi se întrec la 
și handbal sau se 
prezinte la startul 
trintă, tir, haltere,

Au început din nou măsu- 
cu micrometrul. De data a- 

operațiunea o îndeplinește, 
secției. Jrina urmărește fie-

4 iulie I960... La una din mașinile 
de rectificat din secția sculărie a fa
bricii de rulmenți din Birlad, a fost 
repartizată o nouă lucrătoare : Irina 
Mustață. proaspătă absolventă a 
școlii de ucenici. Era prima zi de lu
cru, primul examen dat in fața mun
citorilor sculeri.

Piesele o așteptau lingă mașină. 
Ridică o piesă și se apropie de de
sen. Apoi cu micrometrul măsoară 
fiecare cotă. Șeful atelierului o ur
mărește in mișcări. Irina pornește 
mașina, iar din piesă sar scintei. 
Gata, și-a zis in sinea sa, și oprește 
mașina, 
rătorile 
ceasta 
maistrul 
care mișcare a maistrului. Va fi mul
țumit de lucrul meu 1 N-a trebuit să 
aștepte mult răspunsul. Șeful atelie
rului ii prinde mina micuță intr-a lui 
și ii spune: „Bravo, ai lucrat foarte 
bine, te felicit".Examenul a fost tre
cut cu succes...

Au urmat la rind zeci, sute și mii 
de piese. Una mai complicată ca alta. 
Dar toate au primit din partea con
trolului certificat de calitate. Irina lu
cra din zi in zi mai bine. Curind s-a 
făcut 
mele 
listele 
apară 
de uzină. A trecut de atunci, de la 
primul examen in fața tovarășilor 
ei de muncă, un an de zile. In tot 
acest an Irina Mustață, voleibalistă 
în echipa Rulmentul Birlad, nu a 
nici un rebut. Să lucrezi un an 
zile făvn rebut este un adevărat 
cord — recordul calității.

cunoscută in toată secția. Nu- 
ei a început să fie trecut pe 
fruntașilor in producție, să 
la gazeta de perete și la cea

dat
de

re

(Urmare din pag. 1)

producție, în întrecerea socialistă, în 
așa fel incit apropierea acestui im
portant eveniment din viața asocia
ției să se facă simțit din plin. Pe de 
altă parte, perioada premergătoare a 
adunării generale sau a conferinței 
de alegeri va trebui să fie folosită 
de consiliul asociației pentru punerea 
la punct a evidenței, pentru încasa
rea cotizațiilor etc. In același timp 
este recomandabil să fie atrași noi 
membri 
astfel 
sportive 
locale.

Nu trebuie uitat faptul că 
generală sau conferința 
este un minunat prilej 
în revistă a realizărilor 
asociației, a felului în care consi-

în U.C.F.S., lărgindu-se 
baza de mase a activității 
în funcție de posibilitățile

aduna- 
de ale- 
de tre- 

și lipsu-

rea 
geri 
cere 
rilor
Mul și-a realizat sarcinile, prilej de dez
batere vie a problemelor principale 
ale activi lății sportive din întreprin
derea, instituția, satul sau școala res
pectivă. Dar, pentru atingerea aces
tui scop este necesar, în primul rind, 
ea consiliul asociației să fie preocu
pat din timp de întocmirea dării de 
seamă care va trebui 
baza discuțiilor. Pentru 
rea de seamă este bine 
unei munci colective, 
consiliu și să analizeze în mod critic 
felul în care asociația a muncit pen
tru realizarea obiectivelor, in lumina 
sareinilor trasate de Hotărirea C.C.

să constituie 
aceasta, da- 
să fie rodul 
a întregului

care echipa sa a învins cu 3-2 formația Uni- 
cadrul cauipioiuitidiii orășenesc

Foto : C. Iordache

schimbul său prețu- 
i-au acordat voleiba- 
două ori încrederea:

Utemiștii din 
indu-i calitățile, 
listei noastre de 
prima dată la începutul anului 1961, 
cind au ales-o membră în biroul or
ganizației de bază U.T.M. și a doua 
oară acum citeva zile, cind au ales-o 
secretară a organizației pe schimb. 
Toți tovarășii ei de muncă, cu 
care am stat de vorbă mi-au spus 
numai lucruri frumoase despre tinăra 
sportivă Irina Mustață. Că este frun
tașă in producție de mai multă vre
me, depășindu-și lunar sarcinile de 
plan cu 10-15 la sută, că este o în
flăcărată activistă pe tărim obștesc, 
că este o sirguincioasă membră a bri
găzii artistice de agitație a secției 
și, in sfîrșit, că este la fel de neobo
sită și in întrecerile de pe terenurile 
de volei. La un antrenament i-am 
apreciat conștiinciozitatea. La sfirși
tul pregătirii Irina părea mai grăbită 
ca celelalte fete. S-a îmbrăcat ime
diat și-a luat servieta și fuga pe 
poarta terenului. Abia am reușit s-o 
întrebăm : „Unde te duci ?“

— La școală, ne-a răspuns din mers.
Am lăsat-o să-și vadă de drum. La 

sfirșitul antrenamentului, sora ei mai 
mare, Niculina Mustață, și ea volei
balistă in echipa Rulmentul, și recti
ficatoare fruntașă, ne-a explicat că 
Irina s-a grăbit pentru a nu întirzia 
de la cursurile de pregătire in ve
derea clasei a 8-a.

Irina Mustață muncește, face sport, 
învață...

Boxerii din asociația sportivă a Sfatu
lui Popular al Capitalei au interprins de 
curind un turneu prin țară. La întoarce
re am avut o discuție cu antrenorul 
lor.-Ion Pintea, care a însoțit echipa.

Prima ,,escală" a călătoriei noastre, 
ne-a spus Pintea, am făcut-o în orașul 
Tr. Severin. Aci, întîlnirea dintre boxerii 
noștri și cei de la Drubeta a fost aștep
tată cil mult interes, dovadă că la reu
niune au asistat peste 2000 de spectatori. 
Rezultatul final al partidelor (26 la 26) 
oglindește echilibrul sensibil dintre cele 
două formații.

...Itinerarul boxerilor bucureșteni a 
cuprins, în continuare, orașele bănățene 
Oțelul Roșu, Timișoara, Reșița și Bocșa 
Romînă. întîlnirea dintre Metalul Oțelul 
Roșu și formația S.P.C. a dat din nou 
rezultat de egalitate: 24—24. La Timi-

(Material trimis în cadrul concursu- l șoara, bucureștenii au întîlnit formația 
lui nostru „Pentru cea mai bună CO-Z Vulturii U.M.T. de care au fost întrecuți 
respondență"). cu scorul de 28—20. Rezultatul este in

EL1ADE SOLOMON

a Consiliului de Miniștri 
din

ei 
birourilor secțiilor

2 iulie
pot fi

1957. La 
atrași 

pe ra- 
sportivii

al P.M.R. și 
al R.P.R. 
redactarea 
membrii
mură de sport, tehnicienii, 
fruntași sau instructorii obștești din 
cadrul asociației- Numai în felul a- 
cesla consiliul asociației se va putea 
prezenta în fața masei de membri ai 
U.C.F.S. cu o dare de seamă bine în
tocmită, care să vizeze principalele 
probleme ale activității sportive și 
care prin nivelul și conținutul ei să 
stimuleze discuțiile participanților. La 
rîndul lor, membrii U.C.F.S. 
toria să-și aducă contribuția 
bunătățirea activității, făcind 
neri în acest sens și alegînd 
ganele și organizațiile sportive tova
răși de muncă capabili, care iubesc 
sportul, care se bucură de autoritate 
și prestigiu în fața maselor, care 
vor putea aduce un aport important 
în dezvoltarea activității sportive din 
întreprinderea sau instituția respec
tivă.

Paralel cu aceasta, consiliul asocia
ției va pregăti organizarea unor fru
moase întreceri sportive, care să se 
dispute în perioada alegerilor. Astfel, 
in cinstea 
programa 
pionatelor 
concursuri 
bine să aibă loc manifestări cultural- 
sportive cum sint, de pildă, „dumini
cile sportive”, activități turistice, 
concursuri din cadrul „Cupei Agri
culturii” etc. Luind asemenea mă-

au da
la îm- 
propu- 
în or-

acestui eveniment se pot 
întrecerile finale ale cam- 
asociației, se pot organiza 
G.MA., iar la sate rste

> întrecerile etapei a doua în Capitală
Cea de-a doua etapă a Concursu- 
i cultural-sportiv al tineretului 

se află în plină desfășurare in ora
șul București. Consiliile raionale 
U.C.F.S. au depus toate eforturile 
pentru a asigura un cadru sărbă
toresc întrecerilor și au creat cele 
mai bune condițiuni de disputare a 
titlurilor de campioni raionali ai 
acestui mare concurs de mase. Un 
scurt raid prin două raioane ale Capi
talei ne-a prilejuit constatări îmbu
curătoare.

) In aceste zile activiștii consiliului 
\ raional U.C.F.S. sint greu de 
/ la sediu. Ei pot fi întîlniți 
\ aproape toată ziua pe bazele 
( tive din raion, muncind pentru 
\ desfășurare a întrecerilor.
/ —La volei, fotbal, popice, handbal 
f și natație, ne spune tov. PETRE 
I MITRACHE, președintele consiliului 
S raional U.C.F.S., ne apropiem de sfir- 
\ șitul întrecerilor. In curind, cei mai 
jbuni sportivi din raion vor lupta 
( pentru cucerirea titlurilor de cam
's pioni raionali.
f Aflăm astfel eă în momentul de 
1 față echipele asociațiilor sportive 
( ACUMULATORUL. SIRENA și res- 
) pectiv ELECTROAPARATAJ și
> BUCURIA COPIILOR iși dispută
> dreptul de a juca in finala la fot- 
k bal, F.R.B. și 21 DECEMBRIE, la 
7 fete și F.R.B. și ANTREFRIG la 

Turneul boxerilor de la S.P.C.

consiliile asociațiilor sportive 
asigura un cadru sărbătoresc a-

suri, 
vor 
dunărilor generale sau conferințelor 
de alegeri, dîndu-le un caracter deo
sebit, așa cum trebuie să-1 aibă acest 
important eveniment din viața orga
nelor și organizațiilor noastre spor
tive-

Intîmpinarea alegerilor cu noi și 
frumoase succese în muncă, pregă
tirea acestui eveniment cu atenție și 
cu simț de răspundere, desfășurarea 
alegerilor intr-un cadru cît mai deo
sebit — iată principalele sarcini care 
stau în fața organelor și organiza
țiilor sportive in această perioadă. în
deplinirea lor cu succes va asigura 
nu numai o normală desfășurare a 
alegerilor, ci va contribui la întări
rea și dezvoltarea mișcării sportive 
din țara noastră, va crea premisele 
realizării 
noi 
felul 
torii 
vom 
dul nostru iubit, față de grija părin
tească ce o poartă activității sporti
ve din țara noastră.

SPORTIVI ȘI ACTIVIȘTI SPOR
TIVI ! SA NE ÎNZECIM EFORTU
RILE PENTRU A TRANSFORMA A- 
LEGEREA ORGANELOR CONDUCĂ
TOARE ALE U.C.F.S. INTR-O MARE 
SĂRBĂTOARE A TINERETULUI 
SPORTIV DIN ȚARA NOASTRĂ, ÎN- 
TR-UN PRILEJ DE A OBȚINE NOI 
ȘI MINUNATE REALIZĂRI 1N 
MUNCĂ 1

viitorul apropiat a unor 
de mare prestigiu. In 

prin realizarea unor vic- 
in ce mai frumoase, ne

in
succese
acesta, 
din ce
arăta recunoștința față de parti--

dispute titlul 
la volei, în

băieți, urmează să-și 
de campioane raionale 
timp ce alte zeci și zeci de echipe 
Și 
ție 
se 
de 
ciclism a căror desfășurare este pla
nificată 
primele

popice, nata- 
pregătesc să 
concursurilor 

gimnastică și

ia sfirșitul lunii iulie și în 
zile ale lunii august.

RAIONUL GH. GHEORGHIU-
DEJ

Planul de muncă special întocmit 
pentru o cit mai bună organizare și 
desfășurare a competițiilor in acest 
raion este o oglindă elocventă a fe
lului în care se desfășoară întrece
rile. Primele dispute desfășurate la 
atletism, tir, trintă scot în evidență 
atît entuziasmul tinerilor care și-au 
disputat titlul de campioni raionali, 
cît și rezultatele tehnice bune, reali
zate de participanți, ca urmare a 
pregătirii deosebite de care au dat 
dovadă atunci cînd s-au prezentat 
pe terenurile de sport.

— In această perioadă, o atenție 
deosebită am acordat pregătirii ser
bării de închidere a etapei raionale, 
ne spune tov. 
tehniciană la 
U. C. F. S.

Din relatările 
aflat că peste 1.000 de tineri și ti
nere își vor da concursul la marele

LUCIA BUCUROIU, 
consiliul raional

tov. Bucuroiu am

Boxerii timișoreni au do- 
de luptă și o tehnică rc- 

Jntîlnirile au fost dc o fac- 
dovadă că majoritatea 
subliniate cu repetate 

de publicul 
rezultate tehnico :

general just, 
vedit putere 
marcabilă.
tură foarte bună, 
meciurilor au fost 
aplauze de publicul timișorean, lată 
citeva rezultate tehnice : minimă : C. 
Pop (U.M.T.) egal cu C. Stancef (S.P.C.). 
hîrtie: P. Calle (ll.M.T.) b.p. R. Tă- 
nase (S.P.C.), cocoș.’ 1. Crăciun (S.P.C.) 
egal cu Z. Paz.mani (U.M.T.), pană:
E. Tătara (l.M.T.) b.p. V. Măfăianu 
(S.P.C.), ușoară: 1'1. Surugiu (S.P.C.) 
b.p. Gh. Picior (U.M.T.).

A urmat apoi. întîlnirea de la Reșița, 
unde echipa S.P.C. a întîlnit. formația
C. S.M. din localitate, ciștigătoare a Cu
pei regiunii Banat. Și de data aceasta 
rezultatul a fost nedecis : 18—18. Cele 
mai atractive partide le-an furnizat pe
rechile I). Popescu (S.P.C.)—V. Mandriș 
(învingător Mandriș), M. Soare (S.P.C.)-
D. Eni (meci nul), Gh. Rbssler (S.P.C.)-
F. Dan (învingător Riissler) și O. Sil- 
bernan (S.P.C.) — N. Padina. în care vic
toria a revenit boxerului reșițean.

Ultima partidă a turneului a avui loc 
la Bocșa Romînă. Obosiți de pe urma 
numeroaselor partide pe care le-au sus
ținut, tinerii pugiliști de la S.P.C. nu 
au mai putut ține cadența și au pierdut 
la distanță : scor 24 —16 pentru echipa 
Metalul Bocșa.

Ca o remarcă 
a fost alcătuită 
neret care pun 
în linie, curat, 
fele tehnicii boxului modern.

generală, formația S.P.C. 
din boxeri juniori 
pe primul plan 
adică aproape de

Și ti- 
boxul 
cerin-

Faza pe zonă
republican pe

In diferite centre ale țării s-au des
fășurat recent fazele de zonă ale cam
pionatului republican pe echipe mixte 
la tenis de cimp. lată rezultatele și 
cîteva scurte comentarii asupra jocu
rilor :

BRAȘOV

lipsa uneia din echipele califi- 
— Rapid Tg. Mureș — întrece- 
s-au desfășurat între C.S.M.S. 
Petrolistul Schela Cîmpina și 

roșu Brașov. Competiția a

Și
(Steagul roșu), Lipșa (C.S.M.S.- 
etc. In primul meci. Steagul 
a întrecut categoric C.S.M.S.- 
(14—1), deși multe Tntîlniri au

echilibrate, extrem de disputate:

In 
cate 
rile 
Iași.
Steagul 
fost marcată de prezența unor tineri 
talentați cum sînt Dorin Necula 
Baciu 
Iași) 
roșu 
Iași, 
fost 
jn schimb, C.S.M.S.-lași a cîștigat în 

spectacol cultural-sportiv care 
avea loc, azi. 3 august, pe teren 
Victoria-Pielari, formind ansambl 
rile de gimnastică, grupele de dans 
tori, alte formații sportive și cult 
rale. Toți aceștia au făcut în acee 
zile pregătiri intense sub conducer 
tehnicienilor de specialitate.

întrecerile finale la marea maj 
ritate a disciplinelor sportive se v 
desfășura în ziua de 3 august 
terenul Victoria-Pielari in fafa a n 
de spectatori care vor urmări 
încuraja pe tovarășii lor de mun 
și de sport in dîrzele dispute pe 
tru cucerirea titlurilor de câmpie 
taionali.

AUREL CRIȘAN
corespondent

iWEld 4 OH
VIITORII OLIMPICI POLONEZI
SOSESC MIINE IN CAPITALA

BASCHETBALIȘT1I
ÎNVINGĂTORI IN R. I

I CUBANI
I). GERMAI'

• La sfirșitul acestei săptămî 
amatorii de baschet clin Capitală v 
putea să vadă ,,la lucru" echipa 
tineret a R.P. Polone. Formația oi 
pe deține o valoare destul de but 
De altfel, în rîndul ei evoluează h 
joritatea speranțelor olimpice din ța 
prietenă. Din lotul tinerilor basch 
baliști polonezi fac. parte : Wlod 
mierz Trams (17 ani), Janusz Ol 
nik (18), Wladislaw Markomski (li 
Wojciech Noceakowski (18), Wikl 
Rupf (18), Wojciech Marczynski (11 
Jerzy Rutkowski (18), Andrzej Gu; 
(17), Pioir Was (18), Jacek Woj. 
(17), Ryszard Tomaszewski (18) 
Jan Postroniski (18). Ei sint in sir 
de antrenorul Slawoinir Zlotek s' ; 
bitrtil Zbigniew Chmiel.

Oaspeților le vor fi opuse do 
selecționate de tineret ale țării. A 
fel, simbătă baschetbaliștii poloni 
vor întîlni echipa de juniori a R. 
Romine, iar duminică pe cea de 
neret. Antrenorii noștri, Andrei F 
bert și Ion Petruțiu, ne-ati comv.nii 
că cele două selecționate vor fi ale 
tuite din următorul lot de.J'.”fitoi

Adolf Cernea (1,96 m). rJimit 
Scorțescu (1,85), Ion Antones 
(1,84), Florin Dudescu (1,82), Mii 
Kiss (1,90), Mircea Vasilescu (1,9 
Marian Strugaru (1,82), Ion Neusi 
(1,92) de la Dinamo București, C< 
stantin Dragwnirescu (1,87), Eman 
Nichita (1,94), Paul Giiiță (1,7' 
Vasile Predulea (1,81) de la Rap 
Radu Diaconescu (1,82), de la i 
Militară, Doru Scripcaru (1,83) de 
Voința Iași, Alex. Balint (1,SI), I 
Barezi (1,95), Ion Brejan (1,82) 
la Dinamo Tg. Aîureș, Florin Fi 
(1,91) de la C.S. Școlar Bucure: 
Alin Savu (1,92) de la U.P. Bui 
iești. Constantin Georgescu (1.9 
Mihai Dimancea (1,78) de la Me 
Iul București, Ion Cimpoiaș (1,77) 
ia C.C.A. și Constantin Suciu (l.f 
de la Progresul București.

• ECHIPA REPREZENTATIVA 
CUBEI CARE VA EVOLUA 
LUNA ACEASTA LA BUCUREȘ 
A ÎNTRECUT RECENT SELECȚI 
NATA R.D. GERMANE CU 58—

a campionatulu
echipe mixte

fața echipei Petrolistul cu 11-—4. I 
timul meci, dintre Petrolistul și St< 
gu roșu Brașov a revenit localnici 
cu scorul de 13—2.

V. SECAREANU-coresp. 
TIMIȘOARA

Faza de zonă a luat sfîrșit cu i 
mătoarele rezultate: C.F.R. Timișoa 
—Voința Craiova 14—1, UTA—A 
nerul Lupeni 14—I, C.F.R. Timișos 
—Minerul Lupeni 11—4, UTA—Vo 
ța Craiova 13—2, Voința Craiova 
Minerul Lupeni 14—1. C.F.R. Tir 
șoara—UTA 12—3.

întrecerile au evidențiat forma bu 
a jucătorilor și jucătoarelor L. 1 
hasz, Maria Porumb, L. Ditter, L 
chman, G. Wolf și Kirschner.

A. GROSS, coresp. regions



Pe marginea campionatului categoriei A înccpind de astâzi și pinâ duminică

CE SPUN CLASAMENTELE?... întrecerile juniorilor
Timpul trece repede și data începe

rii noului campionat se apropie cu 
pași mari. Curînd, echipele se vor re- 
întîlni intr-o nouă întrecere pentru 
titlu, pentru un loc mai bun decît în 
campionatul recent încheiat.

intr-adevăr, a fost pasionant acest 
al 43-lea campionat, mult mai pasio
nant decît ultimele ediții, prin incer
titudinea rezultatelor, prin situația 
complicată menținută mult timp în 
cele două sectoare principale ale cla
samentului (primul loc. și zona retro
gradării), prin rezolvările de ultim 
moment: ce'e trei echipe codașe au 
fost cunoscute la sfîrșitul campiona
tului, iar cîștigăt-oarea titlului abia 
după două meciuri restante, disputate 
în... prelungirea sezonului.

CLASAMENTE : GENERAL TUR

1. C.C.A. 26 17 3 6 61:36 37 10 0 3 38:19 20
2. Dinamo Buc. 26 14 1 8 56:31 32 832 28:12 19
3. Rapid 26 11 8 7 37:31 36 364 15:15 12
4. Știința Cluj 26 12 5 9 48:44 29 517 23;27 11
5. St roșu 26 12 4 10 50:40 28 616 24:21 13
6. Petrolul 26 10 8 8 45:45 28 643 25:21 16
7. U.T.A. 26 12 3 11 46:42 27 724 25:18 16
8. Dinamo Bacău 26 11 3 12 39:36 25 706 22:19 14
9. Progresul 26 10 5 11 48:51 25 445 22:27 12

10. Știința Tim. 26 9 7 10 45:49 25 4 1 8 24:31 9
11. Minerul 26 10 2 14 30:50 22 607 21:30 12
12. C.S.M.S. 26 7 6 13 43:49 20 3 3 7 21:27 9
13. Farul 26 8 4 14 37:58 20 3 2 8 18:32 8
14. Corvinul 26 5 6 15 28:51 16 436 17:24 11

Trecând în revistă clasamentele a- 
cestui campionat (care însoțesc rin- 
durile de față), îți poți face lesne o 
imagine asupra comportării echipe
lor în comparație cu campionatul 
trecut.

Ce spun aceste clasamente?
Privind lucrurile comparativ cu 

campionatul 1959—60 se cuvine sub
liniat în primul rînd că 10 din cele 
11 echipe care au participat și. în 
ediția de anul trecut, au obținut 
acum punctaje superioare. Excepție 
face doar Farul care din acest punct 
de vedere a înregistrat o cădere de 
patru puncte (24 în 1959—60 și 20 
în I960—61). In rest, creșterile merg 
de la un punct pînă la 12 puncte 
(Rapid) ! Adăugind și faptul că, în 
general, se constată și o creștere a 
numărului de goluri marcate, re
zultă că anul acesta echipele au dat 
un randament sporit, datorită unui 
joc mai bine organizat și mai eficace.

O altă remarcă: echipele bucureș- 
tene au reușit un clasament mult 
mai bun decît anul trecut. De unde 
în campionatul 1959—60 ele au ocu
pat locurile 1 (C.C.A ), 8 (Dinamo), 
.. "'rogresul) și 10 (Rapid), acum 
s-au situat pe locurile 1, 2, 3, (C.C.A., 
Dinamo și Rapid) și 9 (Progresul). 
Deci un progres remarcabil, care — 
de altfel — a fost dublat și de unul 
tehnic în ce privește — mai ales — 
primele trei echipe.

Ce mai spun clasamentele ?...
...Că patru echipe au ocupat ace

leași locuri ca acum un an : C.C.A. 
(locul 1), U.T.A. (7), Progresul (9) 
și Minerul (11), ceea ce presupune 
constanță. Dar, dacă la C.C.A. în- 
tr-adevăr se poate vorbi de constanță

Ș T
ȘTIINȚA CLUJ va susține între 6 

și 12 august un turneu in R.P.F. Iu
goslavia, cu ocazia căruia va întîlni 
trei echipe de club. Primul meci este 
programat pe ziua de 6 august la 
Novisad, unde va juca cu Voivodina. 
Celelalte două întilniri sînt progra
mate la 9 și 12 august cu adversari 
care vor fi stabiliți ulterior. (N. To- 
doran, coresp.).

DINAMO BACĂU a reînceput an
trenamentele sub conducerea noului 
antrenor principal Andrei Șepci și a 
antrenorului secund prof, loan Rusu. 
Dinamoviștii băcăoani au susținut 
pînă acum două meciuri de antrena
ment. Joia trecută au învins echipa 
lor de tineret cu 5—1. iar sîmbăta 
trecută au evoluat la Tg. Mureș, unde, 
in nocturnă, au cîștigat cu 5—0 
(1—0) în fața formației Mureșul.' 
(Gh. Dalban, coresp.).

PATRU SELECȚIONATE ale tabe
rei de vară de juniori de la Poiana 
Cîmpina au susținut meciuri amicale 
«le antrenament. Sîmbătă, selecționata 
B a dispus de Poiana Cîmpina cu 
3—1 (0—1) prin punctele înscrise de 
Cimpoca; Nuțu și Popescu. Duminică 
selecționata A a învins pe Flacăra 
Moreni pu 3—2 (3—0). Pentru ju
niori au marcat S. Avram, Timișan și 
Georgevici. Selecționata C a fost în
trecută de combinata Victoria—Fla
căra (tineret) cu 4—3 (0—2). Golu
rile juniorilor au fost înscrise de Sar- 
di, Bojoni și Gațu. In sfîrșit, Selec
ționata C a dispus de Steaua Roșie 
Breaza cu 4—1 (1—1). (C. Stoicu). 

în joc și clasament, în schimb con
stanța în clasament a celorlalte for
mații ascunde mult zbucium. U.T.A. 
a avut o cădere în retur și a pier
dut multe puncte, ajungînd de la 
locul 2 tocmai în mijlocul clasamen
tului. Iar Progresul și Minerul, cu o 
evoluție foarte capricioasă, au trăit 
intens prea multe , și. mari emoții. Le 
reamintim aceasta tocmai acum cînd 
se . pregătesc pentru noul sezon... 
Toate patru au realizat punctaje su
perioare: C.C.A. 34 în 1959—60 și 
37 1960—61, U.T.A. 22—27, Progre
sul 19—25 și Minerul 16—22.

...Că trei echipe au înregistrat cîș- 
tiguri serioase în clasament, ceea ce 
coincide și cu remarcabile progrese 
in joc: Rapid de la locul 10 la

RETUR
533 23:17 17
6 1 6 28:19 13
823 22:18 18
782 2S:17 18 
« 3 4 2S:19 15
4 4 S 20:24 12
517 21:24 11
436 17:17 11
6 1 6 26:24 13
5 6 2 21:18 16
427 9:20 10
4 3 6 22:22 11
526 19:26 12
139 11:27 5

3 (punctaj: 18—30), Dinamo Bucu
rești de la 8 la 2 (punctaj: 2i—32) 
și Știința Cluj de la 5 la 4 (punctaj: 
24 -29). Iată cum cifrele subliniază 
saltul calitativ al acestor formații cu 
frumoase perspective pentru fotba
lul nostru.

...Că alte patru formații alcătuiesc 
în schimb, grupa celor cu... pierderi: 
St. roșu de la locul 2 la locul 5 
(punctaj: 27—28). Petrolul de la 3 la 
6 (punctaj: 24—28), Dinamo Bacău 
de la 6 la 8 (punctaj: 24—25) și. în 
fine, Farul de la locul 4 la... catego
ria B, ca ocupantă a locului 131 
(punctaj : 24—20...). Interesant de 
subliniat că toate patru au jucat des
tul de bine în 1959—60 și acasă și 
în deplasare, mai ales St. roșu, Pe
trolul și Dinamo Bacău, ajungînd un 
fel de specialiste ale partidelor pe 
teren străin. Anul acesta însă, și-au 
pierdut această specialitate, dovadă 
că au cîștigat foarte puține puncte 
„afară" (St. roșu 5 din totalul de 28, 
Petrolul 6 din 28, Dinamo 7 din 25 
și Farul 5 din 20). In schimb, au 
devenit „specialiste" în jocurile dis
putate pe teren propriu. De altfel. 
St. roșu și Petrolul ocupă primele 
două locuri cu cele mai mari punc
taje, 23 și respectiv 22... St. roșu 
este singura echipă care n-a putut fi 
învinsă acasă 1

Pentru cele trei formații promovate 
anul trecut în prima categorie, ne- 
fiind criterii de apreciere, ne vom 
mulțumi să facem cîteva remarci pri
vind doar sezonul 1960—61. Dintre 
ele, cum se știe, doar Știința Timi
șoara a reușit să se salveze de la re
trogradare. Timișorenii își datoresc 
succesul faptului că s-au pregătit

I R I
Pentru jocul Internațional C.C.A.—Ra

cing Club Paris, care arc loc azi pe Sta
dionul „23 August**, cu începere de la ora 
17,50 (în deschidere de la ora 16 : Sel. A 
juniori — Sel. B juniori) sînt valabile ur
mătoarele permise care poartă viza pe anul 
1%1 :

La tribuna 1 sectorul 0 : albastre și roșii 
în piele și verzi de ziariști, însoțite da 
delegații, în limita locurilor repartizat»» 
la masa presei.

La sectoarele 1 și 46 : albastre derma- 
tin, gris cu ștampila „Fotbal**, verzi de 
ziariști fără delegații, arbitri și antrenori 
de ftrtbal.

Biletele »-au pus în vînzare la casele 
obișnuite.

PRONOSPORT
— Un program interesant la con

cursul Pronosport
— Pronosticul antrenorului C. Ma

rinescu.
In programul concursului Prono

sport de duminică, un meci iese în 
evidență, pentru interesul deosebit 
pe care-1 prezintă : Dinamo București 
— Racing Club Paris. Formația pa
riziană susține azi o primă partida 
cu C.C.A., partidă al cărei rezultat 
va reprezenta un prețios îndrumar 
pentru indicarea pronosticurilor pen
tru meciul pe care oaspeții ii vor 
susține duminică în compania dina- 
moviștilor. Celelalte meciuri ale pro
gramului fac parte din cea de a doua 
etapa a campionatului de fotbal al 
categoriilor A și B al R.P. Ungare.

Programul Loto-Pronosport s-a a- 
dresat antrenorului Costică Marinescu 
rugîndu-1 să-și spună părerea asupra

mai bine în retur, ceea ce le-a per
mis un adevărat tur de forță în pri
măvară. Ei sînt pe locul 4 în clasa
mentul returului, la două puncte de 
primele clasate și la un punct de 
C.C.A. La C.S.M.S. și Corvinul și-a 
spus cuvîntul lipsa de experiență a 
jucătorilor, ca și o insuficientă pu
tere de concentrare. Ambele au pier
dut puncte prețioase pe teren propriu. 
La Corvinul una din explicații este 
și valoarea scăzută a lotului de ju
cători.

Din clasamente aflăm și alte 
lucruri interesante: De pildă că 
C.C.A. a dovedit constanță în tur ca 
și în retur, acasă ca și în deplasare, 
dovadă punctajele sensibil apropiate: 
că Dinamo București și Rapid au

ACASA
823 30:17 18
9 2 2 40 : 9 20
751 25:12 11
9 13 35:21 19

10 3 0 34:10 23
10 2 1 34:15 22
913 27:12 19
823 28:13 18
724 34:26 16
832 34:21 19
8 2 3 18: 9 18
625 22:16 14
634 21:19 15
544 19:12 14

DEPLASARE
913 31:19 19
526 16:22 12
436 12:19 11
346 13:23 10
2 1 10 16:30 5
067 11:30 6
3 2 8 19:30 8
31 9 11:23 7
337 14:25 9
148 11:28 6
2 0 11 12:41 4
148 21:33 6
2 1 10 16:39 5
0 2 11 9:39 2

manifestat și ele destulă constanță în 
comportare, fiind prezente in primele 
6 locuri ale clasamentelor; că . Rapid, 
Știința Cluj au evoluat la un nivel 
superior în primăvară ; că opt din 
cele 14 echipe au golaveraje pozitive: 
că cele mai... productive înaintări 
le-au avut C.C.A. (61 goluri), Di
namo București (56), St. roșu (50), 
Știința Cluj și Progresul (48), iar 
cele mai... zgîrcite apărări au fost la 
Dinamo București și Raipid (31 go
luri), C.C.A. și Dinamo Bacău (36)...

P. GAȚU

C.C.A. —Racing Club 
Paris

(Urmare din pag. 1)

și seniorii romîni, avind aceleași ca
lități, joacă bine și împreună vom 
oferi publicului un spectacol agreabil.

CE DECLARĂ ST. OM SIE

„Echipa pariziană a obținut o serie 
de rezultate bune in partidele inter
naționale, iar in clasamentul campio
natului francez a ocupat anul acesta 
locul al doilea. Cu toate că ne lipsesc 
unii dintre vechii titulari (Alexandres- 
cu, Bone, Cacoveanu), cred că tinere
țea și ambiția noilor promovați vor 
suplini lipsa lor de experiență. Cu 
cîteva săptămini înainte de prima în
tâlnire cu F.C. Austria din cadrul Cu
pei Campionilor Europeni, partida 
cu Racing este un bun prilej de în
cercare a forțelor echipei noastre, cu 
atît mai mult cu cit valoarea fotba
liștilor francezi este cel puțin egală 
cu aceea a viitorilor noștri adversari. 
In rîndurile jucătorilor de la C.C.A. 
domnește o bună dispoziție și sînt 
convins că ei vor oferi publicului un 
joc și un rezultat pe măsura posibili
tăților lor. Iată, de altfel, formația 
probabilă : VOINESCU-ZAVODA II, 
COJOCARU, IVANESCU—JENEI, MI- 
HAILESCU I-RAKSI, CONSTANTIN, 
MATEI, CRIȘAN, TATARU. Rezerve : 
TOMA, APOLZAN, MANDOIU, DON- 
CIU și STANOAIE".

★
Partida C.C.A.—Racing Club Paris 

programată pe stadionul „23 August" 
începe la ora 17,30, și va fi condusă 
de M. Cruțescu. In deschidere (ora 
16) vor evolua două selecționate din 
tabăra de vară de juniori.

pronosticurilor meciurilor din progra
mul concursului de duminică, lată 
care sînt pronosticurile lui Costică 
Marinescu: I — 1, x, II — 1, 111 — 
l.x, JV — 1, x, V — 2, VI — 1, x. 
Vil — 1, Vili — 1, IX — 1, x, X 
— 1, XI — x, 2, XII — x, 2.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 2 au
gust 1961 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

10 36 24 22 43 21
Numere de rezervă: 25 30
Fond de premii : 549.445 lei. 
Tragerea următoare va avea loc 

la Predeal la 9 august: Concurs spe
cial Pronoexpres.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sporL

Patru zile la rînd, dimineața și 
după-amiaza, apa bazinului de 50 de 
in, din incinta ștrandului Tineretului, 
nu va mai cunoaște multe clipe de li
niște ; pentru că cei mai buni juniori 
și junioare, din toate centrele de na- 
tație ale țării își vor disputa titlu
rile de campioni republicani pe anul 
1961.

Vor fi prezenți pe blocstarturi atit 
concurenți care s-au afirmat mai de 
mult ca reale talente ale natației noa
stre cit și cei care s-au evidențiat în 
ultimul timp. Dintre cei mai „vechi" 
menționăm pe dinamovista Sanda Ior
dan, care a concurat, recent, cu suc
ces în trei orașe din R. P- Polonă, 
pe Mâriuca Rotaru, Florentina Ram- 
bosec, Vasilica Iurciuc, Codruța Salla, 
Eva Nagy, Marta Klasz, Liviu Berea, 
Adrian Nicolau. Mircea Căprărescu, 
Mihai Potoceanu, Cornel Georgescu, 
Ioan Banet, Robert Ladner etc. Din
tre cei noi, se remarcă Margareta 
Muscă, Anca Mărdărescu (12 ani), A- 
drian Șopterean etc. Iată programul 
primelor două zile de concurs: AS

Anul acesta înotătoarea Cristina Balaban (14 ani) a înregistrat importante 
succese in probele procedeului tehnic craul-

Un excelent prilej
pentru îmbunătățirea performanțelor

(Urmare din pag, 1) înălțime

pînă la sfîrșitul anului Prima ocazie TR v’ronâ“A(CCA) 
o oferă chiar întrecerile de la shrși- î.ss» m. Popescu (css bjc.)

! tul acestei săptămini..
100 METRI

j 11,9 I. Petrescu (Rapid Buc.)
12,2 Cr. Maksay (Met. Buc.) 
12,2* A. Beșuan (Șt. Cluj)
12.3* M. Vaida (SSE Oradea)
12.4 G. Luță (Rapid Buc.)
12,4* R. Gabel (Voința Sibiu)
12,4* M. Mihai (Prog. Buc.)
12.5 S. Grosu (Met. Buc.)
12,5* Ev. Soos (CSS Tg. M.)
12,5* G. Râdulescu (CSS Buc.)

200 METRI

25,0 I. Petrescu
25.6 Cr. Maksay
25,7* A. Beșuan

l 26,1* L. Veselinovîci (CSS Timiș.) 
26,2* Ec. Chesu (Speranța Gal.) 
26,3* Ev. Soos
26,3* R. Gabel
26,4* M Vaida
26,5* Ec. Potoroacă (SSE Ploiești) 
26,6* E. Crețu SSE Iași)
26,6* A. Cimponeriu (CSS Timiș.)

400 METRI

56,9 Fl. Grecescu (Dinamo Buc.)
58,8 M. Cuțui (Șt. Cluj)
60,0 G. Dumitrescu (Met. Buc.) 
60,2* S. GHă (Speranța Gal.)
60,5 A. Weiss (Dinamo Buc.) 
60,8* M. Starcz (CSM B. Mare) 
60,8* Ec. Cheșu
61,0* Ec. Potoroacă
61.0 L. Păuleț (IMS Roman) 
61,0* V. Coșa (Farul C-ta)

800 METRI

2:07.5 FI. Grecescu
£:13,4 M. Cuțui
2:14,7 G. Dumitrescu
2:15,7 El. Teodorof (Dinamo Buc.) 
2:19,4* Ec. Juhosz (CSM Cluj) 
2:19,7 Z. Antonescu (Met. Buc.) 
2:20,0* V. Cosa
2:20,3* I. Gabor (Dinamo Br.) 
2:21.0 L. Păulet
2:21,2* G. Ziegler (CSS Timiș.)

80 M GARDURI

11,5 S. Grosu
11.5 A. Prodea (Rapid Buc.)
11.6 L. Jung (CCA)
11.6 A. Sgăvirdea (Șt. Timiș.) 
11.8* F. Grama (SSE Reșița) 
11,9* El. Vasi (CSS Timiș) 
12,0 FI. Stancu (CCA)
12.0* M. Costin (CS Oradea)
12,2 I. Petrescu
12.2 G. Luță
12.2 OL Eorangic (Șt. Buc.)

TĂZI: dimineață, de la ora 10: 100 m 
liber băieți (serii), 100 m libere fete (se
rii), 100 m bras băieți (serii). 100 m bras 
fete (serii), 1.500 m liber băieți (con- 
tracronometru); după-amiază, ora 17: 
SĂRITURI de pe trambulină cu 
coeficient impus, băieți și fete: de la 
ora 18,30: 100 m liber băieți (semifinală), 
100 m libere fete (semifinală), 100 m bras 
băieți (semifinală), 100 m bras fete 
(semifinală), 100 m spate băieți (se
rii), 100 m spate fete (serii), 1.500 m 
liber băieți (contracronometru), 4x100 
m liber băieți (serii). Ml INE. de la 
ora 10: 100 m fluture băieți (serii), 
200- m liber băieți (serii), 200 m li
ber fete (serii), 4x100 m mixt băieți 
(serii). De la ora 17: SĂRITURI de 
pe trambulină, cu coeficient liber a- 
les, băieți și fete; ora 18,30: deschi
derea festivă și apoi desfășurarea ur
mătoarelor probe finale: 100 m spate 
băieți, 100 m liber fete, 100 m bras 
băieți, 100 m bras fete, 100 m fluture 
băieți, 100 m liber băieți, 100 m spate 
fete, 4x100 m mixt băiet».

1.55 E. Mayer (UT Arad)
1,55* M. Mărgineanu (CSS Buc.)
1,55* U. Popescu (CSM Mediaș)
1,55* S. Dăscălescu (CSS Buc.)
1,54* El. Vîrlan (CSS Buc)
1,50* L. Anca țCSȘ Timiș.)
1.50 E. Knall (Șt. Buc.)
I, 50* E. Nicolaus (Olimpia Br.) 

n‘ 1,50 A. Prodea

LUNGIME

5.96 S. Grosu
5,84 M. Pândele (ITB)
5,61 V. Belmega (FI. roșie Buc.)
5,53 A. Sîrbu (Met. Buc.)
5,52 L. Neta (Șt. Ciul)
5.51 FI. Stancu
5,48* G. Râdulescu
5,47* FI. Davidovici (Șt. Cluj)
5,47* Ec. Potoroacă
5.44 Ol. Borangio

GREUTATE

15,97 A. Roth (Dinamo Br.)
14,37 A. Scherer (Voința Br.)
13,93* A. Gurău (Prog. Buc.)
12,56 M. Wittgenstein (Prog. Buc.)
12,31 M. Silaghi (Voința Buc.)
12.28* L Szabo (SSE Oradea)
12,22* A. Macovej (Dinamo Bac.)
12,07 M. Szabo (St Timiș.)
II, 98 A. Bugnariu (Șt. Cluj)
11.75 A. Nylas (Dinamo Buc.)

DISC.
53,29 L. Manoliu (Met. Buc.)
51,10 Ol. Cataramă (Șc. sp. UCFS 

lung)
45.44 N. Barbu (Rapid Buc.)
43,73* A. Gurău
43.55 A. Roth
41.96 EL COSac (St. Buc.)
40,68* I. Szabo
40,51* El. SOOS (Șt. Cluj)
39,60* A. Macovej
39.54 A. Nylas

SULIȚA

56,64 M. Diaconescu (Șt. Cluj)
44,33* R. Bucea (CSS Timiș.)
40.55 A. Nylas
38,77* S. Sabina (CSS Buc.)
37,38* U. Resch (Șt. Timiș.)
37,09 Al. Scurtu (Progr. Buc.)
36,72* M. Oțeleanu (SSE Craiova)
36,15 A. Roth
36,10* J. Kiiliis (SSE Oradea)
35,76* R. Ștefănescu (Farul C-ta)

* = junioare
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Ediția a XV-a
a „Cursei
2-17 mai

Păcii**:
1962

PRAGA 2 (Agerpres). Ziarele co
muniste frățești „Rude Pravo", 
„Trybuna Ludu'' 
organizatoarele 

.Cursa Păcii1

„Rtide
„Neues Deutschland", 
marii competiții ci- 

au hotărît ca

LIVIO BERRUT1 IN FRUNTEA AILEIOOR ITALIENI

A CAMPIONATELOR INTERNATIONALE DE ATLETISM ALE R.P.R.

.-te

ii
*

1

cl iste
ediția a XV-a jubiliară să se desfă
șoare între 2—17 mai 1962, în 14 
etape, de-a
2400 km. Cicliștii vor străbate ruta 
Berlin-Praga-Varșovia. Cea mai lungă 
etapă va fi ultima : Bydgoszcz-Varșo- 
via (250 km). La cursă vor fi invi
tate echipe din 25 de țări.

lungul unui traseu de

Pe adresa Federației romîne de 
atletism au sosit noi înscrieri la ma
rele eveniment atletic pe 
prilejuiește ediția a XIII-a 
pionaielor internaționale ale 
mîne. Astfel, ITALIA va fi 
tată de un lot valoros în
Livio Berruti, campion olimpic și re
cordman mondial pe 200 m (20,5 
sec — 1960), Salvatore Morale, re-

care îl 
a Cam- 
R.P. Ro- 
reprezen- 

frunte cu

&».

•«
• ♦ (Hi. Rădulcscu pc locul 4 In etapa a Vil a

printre echipele care si-au 
__ ____  ___ r_____  ___  r_ _ _ _ de fotbal al U.R.S.S. Timp 
de mai multe etape, Dinamo Kiev a fost lideră în cea de a doua serie, iar 
Spartak are la actio cite o nictorie alit in fafa dinamooiștilor (2—0), cit și în fa(a 
militarilor : 2—1. In fotografie : Fată din meciul Spariak Moscona-Dinamo K.ieo 
— atac la poarta moscoDifilor.

S partale Moscova și Dinamo Kiev se număra 
asigurat calificarea în turneul final al campionatului a „Turului ciclist al iugoslaviei »>

cordmanul țării pe 400 mg (50,5 sec). 
Nereo Svara și Giorgio Mazza ambii 
recordmani naționali pe 110 mg (14,0 
sec) etc. Federația de atletism a 
BELGIEI a anunțat participarea a 
doi alergători : Gaston Roelants 
(14:00,2 pe 5.000 m in 1961 și 29:19.4 
pe 10.000 m 1960) și Roger Verheuen 
(3:42,7 pe 1.500 m în 1961). Din 
CANADA ne va fi oaspete Siegmar 
Ohlemann (46,2 sec pe 400 și 1:48,7 
pe 800 m), iar NIGERIA, printre alți 
atleți, va trimite și pe alergătorul 
peste garduri Saka Oloko, participant 
ia J.O. de la Roma (14,3 sec pe 
110 mg în 1961).

După o zi de odihnă petrecută marți 
la Ljubljana, cicliștii participant la 
„Turul Iugoslaviei" au luat ieri star-

VH-a desfășurată pe 
— Zagreb (127 km), 
alergători plecați în 
mai rămas în cursă

DE PE PISTELE DE ATLETISM
• Dubla întâlnire de atletism din

tre echipele S.U.A. și R.P. Polone, 
desfășurată la Varșovia, s-a încheiat 
la feminin cu victoria sportivelor 
poloneze : scor 57—49, în timp ce la 
masculin au cîștigat atleții americani 
cu 121—91. Surpriză la suliță : Macho- 
wina (R.P. Polonă) cu o aruncare de 
79,33 m l-a întrecut pe compatriotul 
său Sidlo — 79,21 m- Foarte bună 
performanța lui Krzyskowiak pe 3000 
m obstacole 
BARBAȚI :
10.5 sec ; 200 m 
21,8 sec ; 400 m 
46,7 sec; 800 m 
1:55,0 ; 110 m.g.
sec ; 400 m.g. —
sec ; 1500 m — Beatty (S.U.A.) 3:40,9; 
5.000 m - Zimny (R.P. Polonă) 14:11,6; 
înălțime — Thomas (S U.A.) 2,13 m;
lungime — Boston (S.U.A.) 8,05 m ;
ciocan — Rut (R.P. Polonă) 63,80 m ;
triplu salt — Jaskolski (R.P.
16.00 m ; prăjină — Uelses 
4,30 m.

FEMEI : 100 m - Rudolf
11.5 sec ; 200 m — Pollard
24,3 sec ; 80 m.g. — Ciepla (R.P. Po
lonă) 11,0 sec ; 800 m — Walaskowa

(RP. Polonă) 2:10,0 ; înălțime — 
wiakowska (R. P. Polonă) 1,65 
lungime — White (S.U.A.) 6,31 
greutate — Klimaj (R.P.
m.

Polonă)

Joz- 
m; 
m ; 

15,02

aleatletism 
zilele trecute

— 8:32,9. Alte rezultate: 
100 m — Budd

- Foik (R.P.
— Williams

— Siebert
- Jones (S.U.A.) 14,3
Cushman (S.U.A.) 51,2

(S.U-A.) 
Polonă) 
(S.U.A.) 
(S.U-A.)

Polonă) 
(S.U.A.)

(S.U.A.) 
(S.U.A.)

• Campionatele de 
Franței s-au desfășurat 
pe stadionul Colombes din Paris. Iată 
cîteva dintre rezultatele înregistrate : 
BARBAȚI : 400 m — Bertolozzi 48,0 
sec ; 800 m — Jazy 1:49,9 ; 110 m-g- — 
Dohen 14,3 sec : 1500 m — Clausse 
3:45,6; ciocan — Thisson 59,35 ; greu
tate — Colnard 16.40 m; 20 km marș 
— Delerue lh36:50,8 ; 200 m — Dele- 
cour 20,8 sec ; 5000 m — Bogey 13:53,8 
(nou record) ; lungime 
m ; prăjină — Balastre 
MEI : 400 m — Lebret 
m — Niaud 2:15,3 ; 80 
nard 11,0 sec; lungime
m.

mg — Bertoni (I) 11,1 sec (record 
țional egalat) ; 100 m — Govoni 
11,8 (nou record de junioare) ; înăl
țime — Zwier (O) 1,61 m ; greutate - 
Van Wiek (O) 14,05 m; 400 m — La 
Barbera (I) 56,8 sec. (nou record ita
lian) ; 200 m — Govoni (I) 23,9 sec 
(nou record național de junioare).

na- 
(lt>

— Veron 7,53
4,30 m. FE-
57,8 sec; 800
m.g. — Gue-
— Thetu 6,02

• La Udine a avut loc recent „tri
unghiularul" de atletism Italia, Aus
tria, Olanda, rezervat echipelor fe
minine. Iată punctajul: Olanda—Ita
lia 62—55, Italia—Austria 72—43, Olan
da—Austria 81—36. Cîteva dintre cele 
mai bune rezultate înregistrate : 80

• Pe stadionul Olimpic din Hel
sinki s-a desfășurat de curînd meciul 
triungiular de atletism dintre echipele 
masculine ale R- D. Germane, Italiei 
și Finlandei. Rezultate finale : R.D.G.- 
Finlanda 107-105 p, ; Finlanda-Italia 
113-99 p; R.D.G.-Italia 113-99 p. Iată 
alte rezultate : 110 mg — Mazza (Ita
lia) 14,6 sec ; 400 m — Rintamăkl (Fin
landa) 47,3 sec ; suliță — Lievore (It) 
77,38 m ; greutate — Meconi (It) 18,18 
m; ștafeta 4X400 m — Italia 3:10,0, 
R.D.G- 3:10,9 ; 200 m — Berutti (It) 
21,0; 400 m.g. — Morale (It) 51,0 ; 
SOO m — Matuschewski (R.D.G.) 1:48,2; 
5.000 m — Grodotzki (R.D.G ) 
3-000 m obstacole — Buhl 
8:51,4 ; triplu salt: Rahkamo 
da) 15,96 m ; disc — Lindroos
da) 54,73 m; ștafetă 4X100 m 
R.D.G- — 41,1 sec ; 2. Italia 41,3 sec. 
3. Finlanda 41,7 sec.

14:11,2 ; 
(R.D.G.) 
(Finlan- 
(Finlan-

1.

tul in etapa a 
ruta Ljubljana 
Din cei 87 de 
prima etapă au
59. Etapa a avut o desfășurare di
namică. Acțiunea principală a fost 
lansată la km 40 de polonezul Krolak 
și ciclistul romîn Gh. Rădulescu. A- 
ceștia au evadat din grupul masiv și 
în cîțiva kilometri au reușit să ia un 
avans de 200 m. Din pluton a mai 
țișnit italianul Colombo- Apoi, rînd 
pe rînd, au mai evadat 
Traikov (R.P. Bulgaria),
Mako (R.P. Ungară), Boltezar și Scerl 
(R.P-F. Iugoslavia). In curînd toți a- 
lergătorii fugiți din pluton s-au unit 
într-un singur grup. Cei opt cicliști 
au rulat puternic și cu toate că plu
tonul i-a urmărit cu îndîrjire au reu
șit să acumuleze avans 
Ordinea la sprint a fost
1.
Colombo
4. GH. 
(R.P.U.);
zar (R.P.F.I.); 8. Scerl (R.P-F-I.) -
toți în același timp cu învingătorul. 
In plutonul masiv care a sosit la 
2:19 se aflau și cicliștii, romîni W- 
Ziegler și C. Moiceanu. In clasamen
tul general individual continuă 
conducă

m.

alergătorii 
Aranyi și

substanțial- 
următoarea: 
3h22:03; 2.Krolak (R.P. Polonă)

(Italia); 3. Traikov (R.P.B);
RADULESCU; 5. Aranyi
6- Mako (R P.U.); 7. Bolte-

să 
iugoslavul Levacic, iar în 

cel pe echipe formația R.P.F. Iugo
slavia.

Pentru 11 august sini programate 
ultimele jocuri din etapa preliminară 
a campionatului de fotbal al U.R.S.S., 
cînd vor fi cunoscute cele zece echipe 
(cîte 5 din fiecare serie) care vor 
continua lupta pentru titlul de cam
pioană sau pentru un loc cît mai bun 
în clasament. In ultimele zile s-au 
desfășurat noi jocuri. In derbiul mos
covit Dinamo-Spartak victoria a re
venit cu 3—1 dinamoviștilor. aceștia 
regăsindu-se în faza decisivă a com
petiției după o serie de insuccese 
consecutive. O victorie la scor a ob
ținut fruntașa seriei 1, Torpedo Mos
cova, la Riga : 5—0 cu Daugava. 
Alte rezultate: Lokomotiv Moscova— 
Dinamo Tbilisi 5—0, Ț.S.K.A.—Kairat 
4—d, Spartak Erevan-Dinamo Kiev 
0—0, Belarus—Kalev 2—1, Moldova 
—Pahtakor 1—3. Iată primele clasate 
în cele două serii înaintea ultimelor 
jocuri preliminare: Torpedo 27 p„ 
î.okomotiv și Avangard — .24 p., 
S.K.A. Rostov și Dinamo Tbjjisi 
21 p. (seria I) și Ț.S.K.A. 27. b., "ho 
Kiev 25, Pahtakor 23, Spartak /Roș
cova 22, Dinamo Moscova 21, Spar
tak Erevan 19 (seria a 11-a).

LA ÎNCHEIEREA TURNEULUI 
DE LA NEW YORK

în
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• Ki^REZENTATIVA de fotbal a 

Uniunii Sovietice va evolua în două 
orașe din Italia în compania unor e- 
chipe de club : la 17 august la Milano 
cu Internazionale, iar la 20 august la 
Florența cu Fiorentina. Ambele partide 
contează ca jocuri de verificare înain
tea meciului Norvegia—U.R.S.S. din ca
drul preliminariilor campionatului mon
dial, întîlnire programată pentru 23 
august la Oslo.

e CONSILIUL central al sindicatelor 
sovietice a înmînat diplome de merit 
unui număr de 42 de asociații sportive 
și 200 de activiști sportivi pentru re
zultatele obținute în activitatea spor
tivă de mase sau pe terenurile de 
sport. Printre cei distinși se află cam
pioana olimpică la 
și antrenorul de box

® CEI mai buni 
artistici din R. S. 
început pregătirile 
campionat mondial. 
Opava, unde se antrenează dansatorii 
pe gheață, mercurul termometru ui saltă 
la peste 30 de grade, 
ficial oferă 
pentru ca ____ ________
pregătirile și în timpul verii.

• CURSA de înot contînd pentru 
campionatul mondial de mare fond s-a 
disputat între Capri și Neapole pe dis
tanța de 33,300 km. Primul a sosit îno
tătorul egiptean Mohamed Zeitun, cro
nometrat cu timpul de 8 h 45:28,0. 
gentinianul Carlos Lareira s-a clasat 
el doilea la o diferență de 23:38.0.
• ÎN ANGLL1 au început de pe a- 

cum pregătirile pentru campionatul 
mondial de fotbal din 1966. După pro
iectul arhitectului Charles Brown, la 
Londra se construiește un nou stadion, 
cu o capacitate de 100.009 de locuri.
• BRIAN HEWSON, unul din cei mai 

buni atleți din lume pe distanțe medii, 
a declarat că se retrage din activitatea 
competitională. Iată 
„biografia" sa atletică : 
pat la J.O.

caiac, Seredina. 
Soțikas.
70 de patinatori 

Cehoslovacă si-au 
pentru viitorul... 
Cu toate că la

cele mai 
patinatorii

patinoarul arti- 
bune oonditiuni 

să-si continue

Ar

cîteva date din 
în 1956 a ocu- 

de la Melbourne locul 5 
la 1.500 m (3:42,6), iar doi ani mai tîr- 
ziu a alergat o jumătate de milă în 
1:47,8 — nou record al Europei, 1.000 m 
- în 2:19,2, iar o mîlă în 3:58,9. La

X

campionatele europene de la Stockholm 
el a ocupat primul loc în proba de 
1.500 m cu 3:41,9. De remarcat 
son părăsește atletismul în 
numai 28 de ani.
• SPRINTERUL Enrique 

care va reprezenta probabil ____ ___
Campionatele internaționale de atletism 
ale R.P. Romine, a alergat de curând 
100 m în 10,3 sec, într-un concurs de 
atletism desfășurat Ia Potsdam.

O RECENT s-a desfășurat în locali
tatea Robenau (R.D.G.) a Vil-a ediție 
a campionatelor mondiale de slalom- 
nautic. întrecerile au avut loc pe rîul 
Rote "’-• ••
teză 
s-au 
mai 
torii 
care 
(R.D.G.-5 și R.S.C.-3).

• PRINTRE altele, la congresul Fe
derației Internaționale de Gimnastică 
(F.I.G.). care s-a desfășurat nu de mult 
la Stuttgart, 
importante : 
din Chile și 
la F.I.G. 
putare a _ 
femei pentru anii 1963 și 1965 
și Belgrad.

s-au luat cîteva hotărîri 
federațiile de gimnastică 

Turcia au fost afiliate 
s-au stabilit locurile de dis- 

,Cupei Europei" la gimnastică 
Paris

în R.P. Polonă, aruncătorul de greu
tate Alfred Sosgornik a stabilit laLodz 
un nou record al R.P. Polone cu per
formanța de 18,45 m.

ca Hew- 
vîrstă de

Figuerola, 
Cuba Ia

Weisseritz, care curge cu o vi- 
uriașă de 18 km pe oră. La start 
prezentat sportivi din 12 țări. Cele 
bune rezultate le-au obținut cano- 
din R.D.G. și R.S. Cehoslovacă, 

au cucerit, de altfel, toate titlurile

• FEDERAȚIA de fotbal din R.P. 
Ungară a anunțat că în cazul crnd 
selecționata R.P. Ungare se va califica 
pentru turneul final al campionatului 
mondial de fotbal din Chile, in luna 
decembrie un lot alcătuit din cei mai 
buni fotbaliști maghiari va întreprinde 
un turneu de aclimatizare în țările 
Americii Latine. Cu acest prilej, echipa 
R.P. Ungare va susține 5 meciuri.

• DUPĂ cum se știe, decatlonistul 
american Phil Mulkey a înregistrat re
cent o performantă de 8709 p., cu 26 
de puncte mai mult decît actualul re
cord mondial detinut de Rater Johnson 
(8683) p.). Neîndeplinind însă toate con
dițiile de omologare, rezultatul lui Mul
key nu poate fi totuși considerat ca 
un nou record mondial. Ceea ce este 
însă interesant de reținut e faptul că 
la realizarea acestei excepționale per
formante nu au asistat decît... 40 de 
spectatori !
• DUPĂ exemplul Uniunii Europene 

de Fotbal Amator (U.E.F.A.). în Africa 
a fost instituită Federația africană de 
fotbal (U.A.F.A.). K.A.U.. Marocul, 
danul. Etiopia, Ghana, Tunisia și 
geria sînt printre primele țări 
s-au înscris în această organizație spor
tivă.

il.A.U.. Su- 
Ni- 

care

• SPORTIVUL maghiar A.
proaspăt campion de pentatlon 
ai R.P. Ungare, manifestă o 
excelentă în preajma ..mondialelor" 
la Moscova. El a 
cu un punctaj foarte bun : 
remarcat “ “
loc în patru din cele cinci 
ale întrecerii : călărie, scrimă, 
cros, iar la tir a ocupat locul doi, la 
egalitate de puncte
• SURPRIZA la 

dintre selecționatele 
desfășurat recent la 
iat cu victoria oaspeților : 108—102. La 
aruncarea ciocanului, atletul grec F. 
Politis a stabilit un nou record națio
nal cu 57,77 m.
• ÎN TIMPUL unor cercetări arheo

logice 
(R.P. 
șițele 
au apreciat că vechiul stadion avea o 
capacitate de... 30.000 de locuri și a fost 
construit în secolul al II-lea al erei 
noastre.

Balczo, 
modern 

formă 
de 

cucerit recent titlul 
5496. De 

că Balczo a ocupat primul 
patru din cele cinci probe 

înot si

• ANTOINE CHIARISOLI este noul 
președinte al federației franceze de fot- 

timip 
găsit 

înalte 
mare

bal. Postul acesta a fost mult 
vacant deoarece nu prea s-au 
amatori pentru ocuparea acestei 
funcții. Și nu pentru că ar cere 
răspundere, ci fiindcă ultimii trei pre
ședinți au... decedat în urma unor ac
cidente de automobil.

(194) cu Nemeth.
atletism : meciul 

Elveției și Greciei,
Berna, s-a înche- 

108-102. 
grec

desfășurate în orașul Plovdiv 
Bulgaria) s-au descoperit rămâ- 
unui vechi stadion. Specialiștii

• SPORTUL din Ghana se dezvoltă 
într-un ritm impetuos. In momentul de 
față în această țară se desfășoară în
trecerile eliminatorii ale Spartachiadei 
la atletism, ciclism, fotbal, box. La fi
nalele acestei conmetiț ’, care vor avea 
loc între 18 și 28 septembrie, vor fi 
invitați și sportivi din alte țări.
• ULTIMELE săptămâni au adus nume

roase satisfacții aruncă larilor de greu
tate : He Iun-cian a stabPit un nou re
cord al R.P. Ch’^eze (16.67 m). iar
argentinianul R. Helf a realizat de 
curînd cel mai bun rezultat al Ame
ricii de Sud —17,76 m. De remarcat 
că Helf practică atletismul de puțină 
vreme. în sfârșit, ne continentul nostru,
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• ARTHUR I.VDiARD. antrenorul 
campionului olimpic Peter Snell, a de
clarat că elevul său este capabil să 
alerge 800 m în 1:43,0. iar distanta 
de 1 milă în 3:48,0 (!). Cu acest prilej 
vă reamintim și recordurile actuale la 
aceste probe ; 800 m — 
Moens (Belgia) — Oslo 
milă — 3:54,4 — Herbert 
11a) - Dublin 6.08.1958.

Ultimele rezultate înregistrate 
turneul de la New York : Concordia— 
Shamrock 
Steaua 
Viena—Petah Tikva ) 
clasamentul final al 
Dukla Praga 13 p. 
2. Concordia 10 p. 
naco 8 p. (18:13), 
Belgrad 7 p. (24:17), 
celona 7 p. (15:19), 6. Rapid Viena 
5 p. (12:18), 7. Shamrock Rowers 
Irlanda 3 p. (10—24), 8. Petah Tikva 
Israel 2 p. (6:31). In cursul nopții 
s-a jucat primul meci contînd pentru 
finală între Everton (Anglia) și
Dukla Praga, urmînd ca returul să 
aibă loc duminică.

Rowers 2—2, Monaco— 
roșie Belgrad 4—2, Rapid 

Israel 2—2. lată 
seriei a Il-a : 1. 
(golaveraj 36:6), 
(17:10), 3. Mo- 
4. Steaua Roșie 

Espanol Bar-b.

1:45,7 — Roger
3.08.1955 Si 1 

Elliot (Austra-

• NOUL recordman mondial al pro
bei de 
(2:33,6) 
de 
20 
73

• Echipele Vasas Budapesta și Real 
Madrid au convenit asupra datelor 
de disputare a întîlnirilor din primul 
tur al „Cupei Campionilor Europeni**: 
6 septembrie la Budapesta și 20 sep
tembrie la Madrid.

200 
este 

medicină 
ani, 
kg.

m bras, 
student 
din 

măsoară

Chef Jastremski 
la Universitatea 

Indianopolis. El are 
1,74 m și cîntărește

® VICENTE FEOLA. .selecționerul e- 
chipei campioane mondiale de fotbal, 
a declarat recent unor ziariști că Bra
zilia are toate șansele de a cuceri din 
nou titlul suprem. ..Nu uitati — a spus 
el 
o echipă 
rezerve 
Vava 
mai 
vor j 
vor 
din

că noi am cîștigat în Suedia cu 
i care a plecat din Rio cu 
ca Pele. Zagalo, N. Santos.

i și Garrincha. Singurii adversari 
periculoși ai echipei braziliene 

fi Uruguay și Argentina. Europenii 
suferi un eșec la turneul final 
Chile cu tactica lor defensivă si 

jocul lor robust" (!!!).

• ÎNTR-UN concurs 
Ronneby, un orășel aflat 
diei, Jane Cederqvist și-a 
cu 0,5 sec propriul șău
pean în proba de 200 m liber femei : 
2:19,7.

desfășurat la 
în sudul Sue- 

îmbunătătit 
record euro-

Reprezentativa de polo
a țării noastre

azi
Astăzi părăsește

la Moscova
Capitala, pe calea 

aerului, cu destinația Moscova, , repre
zentativa de polo a țării noastre, care 
participă la competiția dotată cu „Tro 
feo d’ltalia", alături de selecționatek 
U.R.S.S., Italiei, Ungariei, Iugosla 
viei și R. D. Germane. Lotul 
compus din următorii jucători : 
fănescu, Bădiță, Zahan, Blajec, 
bo, Grințescu, Kroner, Mureșanu, 
lineac, Firoiu și . C. Marinescu, 
tras la sorți și ordinea jocurilor. E 
chipa țării noastre are următorul pro 
gram : sîmbătă, 5 august cu formați 
Ungariei, apoi cu Iugoslavia (6 aug.) 
U.R.S.S. (7 aug.), Italia (9 aug.) ț 

I R. D. Germană (10 aug.).

ești 
Ște 
Sza
Cu 
S-;
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