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a fost din
de

De pe răbojul marilor compe
tiții atletice nu lipsesc nici 

în acest an campionatele interna
ționale ale Republicii Populare 
Romîne. Au intrat în tradiție; a- 
ceste frumoase întreceri de toam
nă ale atleților, care, ajunse a- 
cum la cea de a Vll-a lor edi
ție, cunosc o participare mai nu
meroasă, ca nici odată.

Au poposit în capitala 
noastre numeroși a/teți, unii care 
au mai concurat pe pista stadio
nului Republicii, alții care abia a- 
cum au făcut cunoștință cu ea.

O zi de amînare, din cauza 
ploii, a pus la grea încercare răb
darea iubitorilor de atletism din 
capitala țării noastre ca și a ce
lor care au venit special din pro
vincie pentru a urmări întrecerile. 
Dar iată că ieri cerul 
nou senin șl peste 30.000 
spectatori 'și-au purtat pașii spre 
stadionul care i-a primit cu stea
guri multicolore, cu pista despăr
țită in culoare, cu gazonul mar
cat prin benzi albe, cu freamătul 
caracteristic marilor concursuri.

Am numărat pe balustrada cea 
mai de sus a tribunei drapelele a 
15 țări. Acesta este numărul de 
țări europene reprezentante prin a- 
tleți la aictuala ediție a campiona
tului. El constituie, de altfel, și 
primul record al concursului, sta
bilit înainte ca starterul să fi dat 
plecarea în cea dinții dintre pro
bele prevăzute pe program...

Pe pista de alergări, în sectoa
rele de sărituri și aruncări au în
ceput ieri întrecerile. In lupta pen
tru victorie s-au avînțat atleți po
lonezi și francezi, belgieni și ma
ghiari, islandezi, bulgari, olan
dezi, suedezi, finlandezi, danezi, 
reprezentanți ai atletismului din 
R. D. Germană, Luxemburg, El
veția, Austria și, firește, cei ai 
patriei noastre.

Există un simbol al înfrățirii- în 
această împletire a efortului co
mun, răsplătită nu numai cu noi 
recorduri și performanțe, dar și 
cu noi prietenii, noi cunoștințe fă
cute în cea mai pașnică dintre 
lupte, aceea pe care o prilejuiește 
întrecerea de pe terenul de sport. 
Căci, sportul, departe de a fi nu
mai o întrecere consemnată prin 
puncte, victorii sau infrîngeri, s-a 
dovedit un mijloc important de a- 
propiere între 
rare definitivă 
stau în calea 
și amicale.

oameni, de inlătu- 
a piedicilor care 

conviețuirii pașnice

A ctua li tați
e La Tallin a început construcția 

unei mari baze sportive care va 
dispune de 30 terenuri de tenis. 
Ea va putea deservi circa 1500 
sportivi. Tribunele sînt prevăzute 
pentru 5000 spectatori. De aseme
nea, vor fi construite o sală de 
iarnă, c'ubul, camerele arbitrilor, 
vestiarele ca și un hotel și un res
taurant care vor deservi publicul 
și participanții în timpul marilor 
competiții I rrna, pe 15 dintre 
terenuri se vor amenaja patinoare 
pentru public, pe 6, terenuri de pa
tinaj artistic iar pe 3, terenuri de 
hochei pe gheață

• La Moscova se desfășoară 
cupa orașului la handbal. Compe
tiția a fost reluată după o ihțreru-

In declarațiile făcute la sosire, 
oaspeții noștri au subliniat aceas
tă latură a întrecerii care a înce
put ieri și la cane s-au arătat a 
fi bucuroși să ia parte. Ei și-au 
manifestat, și nu în cuvinte de 
simplă politețe, ci 
chis, bucuria de a 
noastră, la cei care 
aici, plăcerea de a 
cei care ne-au mai 
cut.

...Am urmărit ieri multe probe 
frumoase și interesante. Ne-au în- 
cîntat în egală măsură aruncările 
de mare spectacol ale sulițașului 
polonez Sidlo, plecările in trombă 
ale francezului Bonnino. „sprin
tul" mărșăluitorului nostru Du
mitru Paraschivescu, care a ară
tat, admirabil îmbinate, puterea 
de luptă, gîndirea tactică și vo
ința de victorie. Dar iată că am 
văzut un lucru cu totul nou: în 
fața tribunei principale s-au ali
niat 12 trompeți. In clipa cînd a- 
lămurile au amuțit, crainicul ne-a 
anunțat: urmează festivitatea de 
premiere. Și primele clasate în 
proba de aruncarea greutății au 
urcat pe podiumul instalat pe ga
zon. Așa sînt cinstiți învingătorii 
ia cea de a Vll-a ediție a cam
pionatelor internaționale 
tism ale R.P.R.

Eiecare festivitate de 
este însoțită de lungi 
Dar cu adevărate ovații 
tîmpinat recordmanul țării noas
tre Ion Soter. El urcă podiumul 
pentru a șaptea oară în cadrul 
campionatelor internaționale de 
atletism, fiind învingător la fie
care din edițiile desfășurate. Și 
lată astfel — ca o adevărată tra
diție — că săritura în înălțime ră- 
mîne proba la care atletismul nos
tru nu a cunoscut tnfringeri pe 
Stadionul Republicii.

Umbrele serii ne-au găsit Ieri 
pe stadion încercînd să deslușim 
în întunericul care devenea tot 
mai dens, figurile concurenților de 
la 5000 m., cursă în care elveția
nul Page și francezul 
și-au jucat marea șansă, dar nu 
au putut rezista finișului formida
bil al belgianului Herman.

Apoi, cînd noaptea a devenit de 
nepătruns, miile de spectatori se 
revărsau dinspre stadion, dîndu-și 
pentru a doua zi întîlnire, cum 
era și firesc, tot în frumoasele 
sale tribune.

de atle-

premiere 
aplauze, 
este tn-

Mahaut

VALERIU CHkOSE

sovietice
pere de aproape 14 ani. Participă 
10 dintre cele mai bune echipe ale 
orașului, printre care Dinamo. Lo
komotiv, Spart ik, Burevestoik si 
altele.

• In R.S.S. Kirghiză a luat ființă 
o nouă asociație sportivă colhoz
nică ..Kolhozciu” In luna decem
brie a acestui an vor avea loc 
conferințele raion de și regionale, 
Iar în ianuarie 1955 conferința re
publicană a asociației. De aseme
nea, au fost prevăzute cursuri spe
ciale de. activiști 
tărîmul 
sprijini 
ființarea 
U.RȘ6.S. 
ti\_e colhoznice.

și instructori pe 
culturii fizice, care vor 
munca asociației, pu în- 

asociației „Kolhozciu” 
numără 15 asociații spor-

tribune'e stadi
ali trăit oîtevacli- 
timp ce se des- 
proba de 10 km. 

Aceasta, pentru că inimile 
aflau alături de Dumitru 

care, prin r-.ompor- 
că 

cele 
atunci cînd Paraschives- 

primul 
în inimile specta-

’ ' ' i O

„închin Victoria
Congresului Partidului 

ne-a spus D. Paraschivescu 
ciștigătorul probei de 10 km. marș

Spectatorii din 
on-ului ~ 
pe de 
fășura 
marș, 
lor se 
Paraschivescu, 
tarea sa, lăsa să se întrevadă 
ar putea fi cîștigătorul. In 
din urmă, 
c>u s-a detașat și a trecut 
linia de sosire, L. 
lorilor și-a făcut lo^ bucuria 
bucurie cu atît mai mare cu cât 
victoria fusese cucerită la capătul 
unei ’.upte de o rară dîrzenie.

Am stat de vorbă cu Dumitru 
Paraschivescu pe cînd se înapoia 
după premiere, în tribuna atleților. 
„A fost o cursă grea — ne-a spus— 
și la un moment dat m-am simțit 
la capătul puterilor. Incurajările- 
publiculu'i m-au ajutat să-mi în
ving slăbiciunea și să trec la 
lupta pentru primul loc. Sînt foar
te bucuros că am învins închin a- 
ceastă victori» sportivă celui de 
al doilea Congres al Partidului, 
așa cum atîția oameni ai muncii 
din țara noastră își închină, suc
cesele lor de seamă acestui impor
tant eveniment.

înainte de a încheia, vreau să 
felicit și pe această cale pe cei doi 
principali adversari ai mei, ma
ghiarul Kun și germanul Weber, 
pentru că au făcut din această 
probă una din cele mai interesan
te din prima zi a campionatelor”.

întrebări a căror dezlegare o vom avea azi și mîine

greu să le reții

cunoaștem pe 
întrece astăzi și 
a Vil-a ediție a 

Internaționale ale 
de pildă, că

Ție, spectatorule, care vei veni 
astăzi și mîine pe Stadionul Re
publicii, numele și cifrele despre 
care vom scrie, îți vor fi de mare 
preț. Pentru că atleții celor 15 
țări, care iau parte la întreceri 
— și nu uita că .unii vin tocmai 
din Islanda, alții din Danemarca, 
Franța, Suedia — au concurat pe 
atîtea stadioane, și-au îmbunătă
țit de nenumărate ori rezultatele 
sau și-au înscris numele printre 
campioni îneît e 
pe toate.

De aceea, să-i 
cei care se vor 
mîine la cea de 
Campionatelor 
țării noastre. Iată, 
proba de aruncarea discului fete 
este una din cele mai interesante. 
Mai multe dintre atletele partici
pante au performanțe simțitor a- 
propiate. De eurînd, atleta bul
gară Virginia Mihailova a arun
cat discul la 43,71 m. Dar și fin
landeza Koivunieni a reușit un re
zultat valoros: 42,05 m. Tînăra 
atletă din Republica Democrată 
Germană, Uckel, a îmbunătățit și 
ea recordul țării sale cu un re
zultat remarcabil : 44,28 m. Per 
fonmanțe peste 42 metri au mai 
obținut în acest an austriaca 
Poell, belgiana Saenen, germana 
■Jews și recordmana și campioana 
țprii noastre Lia Manoliu. Cine 
va avea astăzi cea mai bună a- 
runcare ? Vom vedea. Iată numai 
cîteva din cele mai bune perfor
manțe ale alergătoarelor de 80 
m. garduri : Steurer (Austria) 
11,4; Pontinen (Fini.) 1-1,7; 
llwicka (R. P. Pol.) 11,8... și cele 
11,0 sec. ale Gisellei Kbhler, care 
reprezintă unul din cele mai bune 
rezultate din lume. Fără îndoială 
că va fi foarte frumos și duelul 
săritorilor în lungime și mai ales 
cel dintre Wiesser (7,42 ni.) 
Ivanski (7,46 rn.) al doilea 
campionatele Europei. La 400 
plat cele mai bune rezultate 
au alergătorii francezi: record
manul Franței Degats (47,8 în a- 
cest an) Goudeau (48,0) ca și 
rezultatele elvețianului Weber

Și 
la 
m 
le

Ion Soter, cîștigătorul probei de săritură in înălțime la c.ea de a 
Vil-a ediție a Campionatelor in ternaționale de atletism ale R.P.R.

Programul zilei de astăzi
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o fa
ora 
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ora 18,15

(48.71
(48,6) 
curînd 

devenit
(47,8).

maghiară 
finlandeza 
reprezen- 
Reimesch 
vedea în

(48.6) , suedezul Lindgren 
luxemburghezului Rasquin 
ca și rezultatul obținut de 
de germanul Schroder — 
dintr-odată patrusutist — 
La 1500 m. Nielsen, danezul care 
s-a clasat pe locul 2 la campio
natele europene, nu este un câș
tigător atît de sigur cum s-ar 
părea. Celor 3:44,4 min, ale sale, 
maghiarii Mikes și Rozsavolgyi îi 
opun rezultate de 3:47,2 și respec- 
pectiv de 3:46,7. De curînd, fin
landezul Pistinen a acoperit cei 
1500 m. în 3:49,0. Se vede, deci 
că Nielsen va trebui să lupte la 
București ca și la Berna. Pe Gi
sela Kohler o găsim înscrisă și 
la 200 m. plat, în dreptul numelui 
ei fiind trecută la această probă 
performanța de 24,4 sec. Cele mai 
puternice adversare ale ei, după 
rezultatele «e pînă acum, se arată 
Kolarova (24,8), Clausner (24,9) 
ca și Van Dyjck (25,3), Kusion
(25.7) etc. Recordmana poloneză 
la aruncarea suliței, Majka (47,03) 
va lupta aci cu atleta 
Golombos (45,45), cu 
Torekka (43,65) și cu 
fantele noastre Aneliese 
și Ilona Miklos. Vom 
concursul de greutate cinci arun
cători care în anul acesta au reu
șit performanțe de peste 15 m. 
Cel mai în formă pare să fie bel
gianul Eduard Van De Zande, 
care la întrecerile de la Varșovia 
a obținut o aruncare de 15,42 m„ 
un nou record belgian. Ca 
orice concurs atletic, ștafeta 
4 x 100 m. bărbați, care încheie 
întrecerile de asiăzi, se anunță 
foarte disputată, mai ales dacă 
ținem seama de valoarea compo- 
nenților echipei franceze, a Re
publicii Democrate Germane, ca și 
a echipei 
vor sosi 
niștii din 
proba de 
de sfîrșit.
Lundberg, Sillon sau un nou re
cord

Mîine, campionul olimpic 
Csermak va încerca să arunce cio
canul dincolo de 60 m., lucru pe

la 
de

țării noastre. Atunci 
pe stadion și marato- 
kinga lor alergare iar 
prăjină se va apropia

Vom sărbători pe

9,00 — Disc femei (calificări)
15,00 — Prăjină
15,10 — Disc femei, 100 m. plat bărbați

ora 
ora 
ora 
finală
ora 15,20 — 8Q m. garduri serii
ora 15,30 — Plecare maraton, lungime băr
bați 
ora 
ora 
ora 
ora
ora
ora

— 3.000 m. obstacole
80 m. garduri finală
400 m. plat bărbați finală
200 i'n. plat femei finală

15,35 — 400 m. plat bărbați serii
15,45 — 1.500 m. plat serii
16,00 — 200 m. plat '
16,20 — 200 m. plat
16,30 — Suliță femei,
16,40 — 800 m. plat

femei serii 
bărbați serii 

greutate bărbați 
bărbați finală

17,00 —
17,20 —
17,30 —
17,40 —
17,50 — Ștafeta 4 x100 m. bărbați finală 
— Sosire maraton.

(15,07) m.). La
recordmana țării

care nu l-a reușit anul trecut aci, 
cînd arbitrii, măsurînd cu o exac
titate milimetrică, au arătat că 
atletul maghiar obținuse o arun
care,de 59,99 m. Alături de el îi 
vom vedea pe polonezul Rut 
(59,87),- pe danezul Cederquist 
(56,11), polonezul Niklas (56,96), 
si p» reprezentanții noștri Dumi
tru Constantin, Spiridon, Rășcă-ț 
nescu. Campionul țării noastre la 
110 m. garduri Ion Opriș are cea mai 
bună performanță dintre participan
ții la proba aceasta: 14,6. Dar Roud-; 
niska cu 14,7 Bernard în 14,8, 
Nederhand cu 14,8 și Lundberg cu 
14,7 pot fi sărbătoriți ca învingă
tori. Pe concurenții de la 200 m. 
îi cunoașteți din întrecerile de 
ieri de la 100 ni. Cel mai valoros 
dintre ei se arată a fi germanul 

.Schroder: 21,3 La triplu salt po
lonezul Weinberg cu 15,30 ni va 
lupta ca și la întrecerile de la 
Budapesta cu cei doi reprezentan
ți ai noștri : Z/fvădescu (15,08 m.)', 
și Ion Sorin 
800 m. fete 
noastre Edith Treybal' reintră cu 
acest prilej și va avea ca adver
sare pe finlandezele Ninkkinen 
(2:17,9) și Nykuisk (2:15,3). La 
disc băieți vom putea urmări pe 
Ferenc Klics, care a cîștigat cele 
șase ediții precedente ale cam
pionatelor. Cel mai apropiat de el, 
ca performanță, este isla.ndezul 
Loeve Thorstein, care acum o 
săptămînă, la Reikjavik, a stabi
lit un nou record al țării sale 
cu 50,22 m. Cele mai bune rezul
tate ale adversarelor folandei Ba
laș le au : daneza Rode Pernil 
(1,58 m) austriaca Knapp (l,58)j 
și finlandeza Pontinen (1,54 m.)

După ce vom asista la proba 
de 10.000 m. plat și la ștafeta de 
4 x 100 m. fete, întrecerile vor lua 
sfîrșit cu ștafeta de 4x400 m. 
unde-i vom vedea pe cei patru 
alergători francezi care la Berna 
s-au dovedit a fi cei mai buni 
din Europa.

Acestea toate, prin prisma per
formanțelor de pînă acum... D_; 
e bine să le știm înainte de înce
perea probelor.

buni

Dar



&
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ASPECTE DE LA PRIMA ZI A MARILOR ÎNTRECERI
' Cînd , tramvaiele lin'ilor 7, 8 și 
Uf. sînt arh .aglomerate, bucureș- 
tenii știu că pe Stadionul Republi
cii se va desfășura un important 
eveniment sportiv. In astfel de 
zile, străzile ce duc spre stadion 
cunosc o animație deosebită : mai 
întti, în primele ore ale după a- 
miezii, cînd grupurile celor cart 
urcă Dealul Spirii sînt grăbite, se 
întrec parcă să ajungă oît mai re
pede pen‘ru a prinde locuri bune și 
pentru a nu scăpa nimic din cele 
ce se vor petrece pe teren ; nu mai 
mică este animația spre seară, cînd 
porțile stadionului se redeschid 
pentru a face drum spre casele lor 
zecilor de mii de oameni care și-au 
petrecut în tribune cîteva ore plă
cute. Acum pasul spectatorilor este 
liniștit. E timpul comentariilor...

Deobicei. aceste zile de animație 
marchează desfășurarea meciurilor 
de fotbal, iubite îndeosebi de spec
tatorul biicmreștaan. Ieri, însă, miile 
de cetățen care luaseră drumul 
Stadionului Republicii aveau un 
vocabular aparte, se rosteau foarte 
multe cifre, recorduri și nume străi
ne de tot felul. Ieri a început săr
bătoarea atletismului nostru : cea 
de a Vil-a edițe a Campionatelor 
internaționale de atletism ale R.P.R. 
Și de data aceasta mulți dintre cei

..Felicit din toată inima pe 
bunul meu prieten loan Săter, 
pentru că și-a păstrat titlul de 
campion international al R.P.R. 
la săritura în înălțime. 7 vic
torii consecutive — iată o per
formantă admirabilă! Nu m-am 
îndoit insă nici un moment că 
Soter va ctșiiga din nou. Este 
un atlet de cea mai mare cla
să. Aș vrea să pot repeta și 
eu acest record original, fiind, 
de asemenea, ciștigător la a- 
runcarea discului, în toate pre
cedentele ediții ale acestui 
campionat. Voi încerca, deci, 
să urmez exemplul lui Soter!

FERENC KLICS 
recordman al R.P. Ungare 
ți al Europei la aruncarea 

discului

aflați în drum spre Stadionul Re
publicii ven'seră și din alte orașe 
ale țăr i. Toate acestea ne-au dat 
o imagine vig ia popularității cres- 
cînde a atle'smului țn ț,ara noas 
tră. Peste 30.000 de spectatori au 
fost prezenți în tribune urmărind cu 
viu interes întrecerile primei zile 
ale celei mai importante întreceri 
atletice din R.P.R.

★

Cînd fanfara a început să into
neze marșul sportiv cu care se des
chidea defilarea concurenților, cea
sul indica ora 15,15. Din fața tri
bunei principale a apărut un grup 
de tineri și tinere purtînd pe brațe 
stema Republicii Populare Romîne. 
Apoi un mănunchi compact de ste
gari a precedat coloana sportivilor. 
Tot timpul defilării sportivilor în- 
'treg stadionul a răsunat de a- 
plauzele spectatorilor. In ordine au 
trecut atleții din : Austria, Belg a, 
R. P. Bulgaria, Danemarca, Elve
ția, Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, Islanda, Luxemburg, Olan
da. R. P. Polonă, Suedia, R. P. 
Ungară, R. P. Romînă. Odată ali- 

niați în fața tribunei princ.pale, a- 
tleții au ascultat imnul de stat al 
R. P. Romîne și apoi ^jwîntul de 
salut rostit de ton Vaim, preșe
dintele comisiei de organizare a 
celei de a Vil-a ediții a Campiona
telor Internaționale de atletism ale 
R.P.R. „Organizarea unei astfel 
de competiții, prezenta voastră in 
mijlocul poporului nostru — a spus

„Sînt foarte fericit să con
duc echipa d'e atletism a Da
nemarcei în aceste întreceri a- 
tlt de frumoase, pe acest sta
dion minunat, în mijlocul a- 
ceslui public numeros și entu
ziast. Sînt și eu vechi atlet, — 
am deținut înainte de război 
recordul danez la 800 m. — și 
am văzut multe competiții in
ternaționale. Aceasta de aci se 
situează printre cele mai reu
șite.

Am deplasat la București 
tot ce are mai bun atletismul 
din fura noastră, toți compo
nența echipei fiind campioni 

Soter își începea asaltul său spre 
locul iprim. Greu de crezut, însă 
perfect adevărat 1

A

Cînd publicul simpatizează pe un 
sportiv îl aplaudă, îl încurajează în 
efortul lui. Dar cînd un sportiv reu
șește să se întreacă pe sine însuși

nafionali. Sîntem foarte recu
noscători pentru cele 5 invi
tații oferite atletelor daneze. 
Ele au ocazia să vadă aci at
letism de valoare și să învețe 
de la alții.

Am dori să mai avem ocazia 
de a concura în țara dum
neavoastră, care știe să găz
duiască marile concursuri de 
atletism"

EMANUEL RUSE 
coaducător tehnic al 

echipei Danemarcei 
președintele Uniunii 

Atletice din Copenhaga

ce se întâmplă ? Dacă este vorba 
de aruncătorul de suliță Kauhonen, 
atunci se întâmplă ca treningul și 
papucii cu cuie să sboare spre cer, 
iar adversarii să fie îmbrățișați pe 
rînd. Iată cum s-a manifestat ex
celentul sulițaș finlandez ieri, cfnd, 
în ultima sa încercare a reușit să-și 
întreacă cel mai bun rezultat per
sonal trimițînd sulița la 74,56 m.

A

Sîmbătă dimineața. Perdeaua de 
nori care a dăinuit două ztle dea
supra Bucureșt ului se rupe încet 
în ftșii tot mai largi... Primele raze 
de soare aduc bucurie în inimile 
iubitorilor de atletism.

Ne îndreptăm grăbiți spre stadion. 
La ora 9 încep calificările ta pră
jină și la săritura în lungime fe
mei. Deși e oră de dimineață, „pot
coava" de tribună de unde se vede 
mai bine groapa de săritură a pră- 
jin știlor, este aproape plină de 
lume. Nu e de mirare. Pe lista de 
înscrieri la proba săriturii cu pră-

Intr-una din primele probe 
ale acestei ediții a campiona
telor internaționale de atletism 
am avut satisfacția să aplau
dăm apariția unei noi cifre în 
lista recordurilor R.P.R. la a- 
runcarea greutății-femei. Au
toarea performanței, Ana Roth, 
ne-a declarat în legătură cu a- 
ceasta :

„Aș prefera ca despre noul 
record la aruncarea greutății 
să vorbească antrenoarea mea 
Irina Tacorian ca și Aurel Co- 
man care m-'au sfătuit șl în
drumat în ultimul timp.

Lor le datorez acest rezultat 
pentru că munca mea ar fi

jina figurează atleți cu renume 
mondial : Lundberg, S lion, Adam- 
ezik... Dar un cuvînt greu de spus 
vor avea și finlandezul Sutlnen, Al
lard — „elevul" lui Lundberg — 
apoi săritorii romîni Zeno Drago- 
mir și Mircea Dumitrescu. Iată-i pe 

toți, pregătindu-se să treacă „stan
dardul" celor 3,90 m. Unii trec fără 
emoții, alții au „trac" în această 
uvertură de concurs mare. Așa se 
întâmplă cu recordmanul polonez A- 
damezik, care, renunțînd la primele 
înălțimi, doboară de două ori șta
chete așezată la 3,90 m. Emoții în 
tribună. Ultima încercare. Atletul 
stă ghemuit la capătul pistei, ima
gine desăvîrșită a totalei concen
trări. A pornit, cincizeci de metri 
de elan, prăjina se înfige în cutie, 
corpul săritorului se ridică în înalt 
șt... trece mult deasupra ștachetei I 
Deci, nici o surpriză la calif cări.

Cu Victor Sillon e și de data a- 
ceasta o întreagă poveste... Vă a- 
mintiți poate că la campionatul de 
anul trecut, prăjinile atletului fran
cez au sosit la București cu cîteva 
zile mai târziu dectât posesorul lor, 
neîncăpînd în avionul oare trans
portase echipa Franței în țara 
noastră. Ei bine, exact aceeași pă
țanie i s-a întâmplat Iui Sillon și 
tn acest ‘an I Prăjinile sale au ră
mas în aerogara din Amsterdam 
și n-au mal sosit nici ptnă ieri di
mineața.

Situație disperată pentru un să
ritor cu prăj na... Totuși, povestea 
noastră are un sftrșit fericit: Sil
lon a sărit cu prăjina lui, dar una 
veche, cea oare a dăruit-o anul 
trecut lui Zeno Dragomir Iată a- 
vantajele de a avea protoni pre
tutindeni...

Atei avem ceva de spus în legă
tură cu calificările la săriturile cu 
prăjina. După terminarea concursu
lui, Lundberg a rugat pe oficali 
să ridice ștacheta la 4,45 m. (re
cord personal). Dar numai ca s-o 
privească. Măsurare din ochi I Șl 
poate astăzi...

A

Un gazetar cere autograf specta
torului... Gunnar Nielsen, cel oare 
în ziua a Il-a a campionatelor va 
coborî din tribună pentru a lua 
startul ca mare favorit în cursa de 
1.500 m. Amabil, alergătorul danez 
își scrie cu grijă numele pe bloc
notesul oferit. Dar gazetarul pare 
dezamăgit. Prin mijlocirea inter
pretului, el arată că nu-i trebuie 

fost zadarnică fără învățămin
tele pe care mi le-au dat ei.

In clipa în care arbitrii au 
anunțat recordul, m-a cuprins 
o mare bucurie pe care n-o 
pot reda în cuvinte. Dar de 
îndată mi-am dat seama că va 
trebui să lupt cu și mai mare 
energie, să muncesc și mai 
mult. Chiar în concursul de 
azi am vrut să realizez un re
zultat și mai bun. Cred însă 
că m-a copleșit emoția, astfel 
că am aruncat sub cifra nou
lui record. Sper că altădată nu 
se va tntîmpla tot așa pentru 
că sînt foarte decisă să duc 
stegulețul recordului dincolo 
de 13 metri".

numele scris caligrafic, ci o sem
nătură obișnuită, de toate zilele. 
Nielsen, mereu surîzînd, lămurește 
neînțelegerea : „Spuneți-l că așa 
scriu eu, foarte citeț... Sînt tipograf 
de meserie și cunosc valoarea lite

rei așezate corect!"

i-ranz Herman este uti alergător 
căruia ti place să meargă în trena 
altora. De aceea, ritmul mai scă
zut al primei părți în cursa de 5.000 
m. l-a dezavantajat oarecum. To
tuși, stilul său impecabil, ușurința 
cu care s-a desprins pe ultima sută 
de metri, ne-au confirmat cele ce 
știam mai de nîtilt, anume că fon- 
dstul belgian este un atlet cu 
mari posibilități.

Revenit în cabină, învingătorul 
cursei clasice de fond se scuza, 
modest, afirmînd că „ar fi trebuit 
să dea mai mult". Apoi, ’în timp ce 
maseurul își făcea datoria, dezmor
țind mușchi! obosiți de efort ai a- 
tletului, auz răm de la acesta cîte
va destăinuiri interesante.

Prima afirmare a lui Herman a 
fost ta Praga, în 1948, cînd a a- 
lergat alături de Zatopek și Reiff, 
term tiînd al treilea după ce reu-

„Am fost un spectator atent 
la probele de sărituri de astă
zi. Numai cuvinte bune despre 
cele două atlete poloneze, Fu
sion și Ilwicka, care au luat pri
mele două locuri la lungime. 
Ele posedă o tehnică avansată, 
rar întîlnită la femei. Le feli
cit călduros, ca și pe Soter, de 
altfel, care m-a surprins cu 
stilul său schimbat. Soter se 
dovedește un mare specialist 
al acestei probe, pe care o 
stăplnește în cel mai mic a- 
mănunt

HENK VISSER 
recordman al Olandei la 

săritura în lungime

șise să se „țină" de aceștia aproa
pe întreaga cursă. De la Zatopek 
a învățat metoda antrenamentului 
intens. A aplicat-o întocmai, ajutat 
de antrenorul său Gessler, același 
oare-1 antrenează și pe campionul 
olimpic Barthel.

Am fost mirați aflînd că acest 
Gessler (pe vremuri antrenor al 
neuitatului Harbig) locuiește în o- 
rașid german Dortmund, în timp ce 
actualii săi elevi se află în Belgia 
și respectiv Luxemburg.

— Da, ne antrenăm prin cores
pondență — ne lămurește Herman 
— odată pe lună, însă, plec la Lu
xemburg pentru trei zile șl mă an
trenez cot la cot cu Joseph Barihet. 
Alergăm de 10 x 400 m., apoi de 
12 x 300 m sau 5 x 1.000 m E des
tul de greu, dar dacă vrei să bați 
recorduri, trebuie neapărat să-l i- 
miți pe 7„atopek

Operatorii cinematografici aflați 
pe stadion ca să imortalizeze pe 
peliculă d feritele întreceri au avut 
prilejul să filmeze o autentcă sce
nă de mase pe care n-o manevra 
nici-un regizor: Mobilul impresio
nantei deplasări de oameni de 1a 
un capăt la celălalt al stadionului 
n-a fost altul decît reintrarea cam
pionului nostru la săritura în înăl
țime, Ioan Sector, după pauza pe 
care i-o impusese un accident su
ferit cu luni în urmă. Iată pentru 
ce întreaga masă de spectatori din 
potcoava peluzei dinspre str. Puțul 
cu apă rece a... emigrat spre pe
luza cealaltă, în imediata Bpropiere 
a locului unde se desfășura proba 
de săritură în înălțime. Publicul 
nostru a arătat încă odată cît de 
mult își iubește campionii...

EM VAI FRHI
S BONIFACIU 

V. RADU

★ A

Aspect de la festivitatea de 
deschidere a celei de a 7-a ediții 
a Campionatelor Internationale 
de atletism ale Republicii Popu
lare Romîne.

A A

Sosirea intr-o serie a cursei de 
IOO'* *m.  plat bărbați: Jacques Ver- 
cruysse (Belgia) trece primul li
nia de sosire, urmat de reprezen
tantul, nostru Alexandru Stoenescu.

vorbitorul — constituie o dovadă 
în plus a posibilității extinderii tot 
mai mult a schimburilor cultural 
sportive între popoare, a posibilită
ții întîtnirilor internaționale spor
tive desfășurate sub semnul păcii 
șl prieteniei".

Nici nu dispăruseră de pe pistă 
atleții oare defilaseră și pe teren își 
făcuseră apariția arbitrii primelor 
probe. Nerăbdarea spectatorilor a 
vea să ia sftrșit odată cu chemarea 
La start a participanțllor la proba 
de 400 m. garduri care a marcat 
începerea competiției.

★

Diacă pentru Ilie Savel oalif oaraa 
pentru finala acestei probe nu a 
constitui o problemă prea grea, 
în schimb pentru concurenții de la 
100 m. plat fiecare serie a însemnat 
o luptă extraordinară pentru v'cto- 
rie și un loc în etapa următoare 
spre victoria finală. Este suficient 
să amintim că trei dintre câștigă
torii șefiilor au realizat același 
Ump : 10,7 sec., îar al patrulea în
vingător din serii 10,8 sec. 1 Probele 
de sprint înseamnă un efort maxim 
într-un timp foatte scurt. Și asta 
nu numai pentru concurenți, ci și 
pentru spectatori. Odată cu pisto
lul star ferului țîșneau din gropi 
atleții și de pe locurile low"din tri
bune spectatorii. Freamăt, emo
ții aplauze și... sfoara de la so
sire era ruptă. Cursa era terminată. 
Nu e de mirare că toate privirile 
se aținteau spre pista de alergări.

Iată însă că o luptă pasionantă 
a oferit una din probele care altă
dată era întâmpinată cu o indife
rență "fățișă de public. Și de data 
asta era vorba de o luptă care a- 
vea să captiveze atenția spectato
rilor pentru mai bine de trei sfer
turi de oră Cursa de 10 km. marș 
ia fost atât de viu disputată, cu atît 
de multe aspecte de ordin tactic, 
cu atâtea Incertitudini în ceea ce 
privește pe învingător și cu o atât 
de mare satisfacție pentru public 
încîit a făcut necesară întreruperea 
săriturii în înălțime tocmai cînd

A *
A



DESFĂȘURAREA PROB ELOR Vă prezentăm pe...
ILIE SAVEL ÎNVINGĂTOR

LA 400 M. GARDURI

Singura probă de garduri desfă
șurată în prima zi a întrecerilor in
ternaționale de pe stadionul Repu
blicii a fost cursa de 400 m. Fiind 
înscriși 14 concurenți proba s-a 
desfășurat în 3 serii, primii doi 
clasați din fiecare serie primind 
dreptul să participe în finală.

In prima serie reprezentantul 
nostru Ilie Savel făcînd o cursă 
inteligentă a reușit să treacă pri
mul linia de sosire. Pentru locul al 
doilea, care asigura calificarea în 
finală, am asistat la o luptă foar
te strînsă între polonezul Bugala 
și belgianul Stoclet. Atletul bel
gian a avut o revenire foarte pu
ternică pe porțiunea de la ultimul 
gard pînă la linia de sosire, și 
l-a întrecut pe Bugala chiar pe li
nia de sosire. Pentru a se decide 
cflasamentul a fost nevoie de con
sultarea fotografiei sosirii. Iată re
zultatele : 1. Savel (R.P.R.) 54,1;
2. Stoclet (Belgia) 54,3; 3. Bu
gala (R.P. Polonă) 54,3; 4. Cris- 
tensen (Danemarca) 55,2; 5. Thor- 
steinsson (Islanda) 55,6.

In celelalte serii lupta pentru 
calificare a fost oarecum mai sim
plă și a făcut cunoscute următoa
rele rezultate: seria 11-a: 1. Lom- 
bos (R.P.U.) 54,2; 2. Stănel 
(R.P.R.) 54,5 ; 3. Speerstraame (O- 
landa) 54,9; 4. Eichenbergher (El
veția) 56,4; seria HI-a: 1. Dittner 
(R.D.G.) 55,1 ; 2. Souminen (Fin
landa) 55.6; 3. Carlsson (Suedia) 
55,9; 4. Spiriev (R.P.B.) 56,3; 5. 
Constantinescu (R.P.R.) 60,0.

Finala a prilejuit o luptă inte
resantă la capătul căreia reprezen
tantul nostru Ilie Savel a obținut 
o binemeritată victorie. După un 
început puternic în care a condus 
atletul german Dittner și maghia
rul Lombos, pe ultima porțiune Sa
vel a avut o revenire puternică și 
de la penultimul gard a luat con
ducerea pe care a menținut-o pînă 
la sosire. REZULTATE : /. Ilie
Savel (R. P. Romînă) 53,7: 2. 
Stoclet (Belgia) 54,0; 3. Dittner 
(R.D.Q.) 54,1; 4. Lombos (R.P.U.) 
54,1 p5; Souminen (Finlanda) 54,8: 
6. Stănel (R'.P'.R.) 57.0.

UN NOU RECORD
AL CAMPIONATELOR,

LA SULIȚA
Proba de aruncarea suliței băr

bați a prilejuit o luptă strînsă în 
care s-au angajat încă de la pri
mele aruncări atletul polonez'Sidlo 

"'ncurenții finlandezi Vesterinen 
și Kauhanen. Cum era și de aș
teptat, întrecerea s-a încheiat cu 
rezultate de certă valoare, dintre 
care cel reușit de Sitlo — ■ ••••mm '- 
nul și recordmanul european al 
probei — reprezintă un nou re
cord al c'r ';onatelor internațio
nale ale R.P.R, Renumitul arun
cător polonez a reușit chiar din 
prima aruncare 76,05 m., cifră cu 
care s-a menținut pînă la sfîrșit 
pe primul loc. Nu însă fără oare- 
cari emoții, deoarece sulița arun
cată de Kauhanen, în ultima sa 
încercare s a oprit și ea mult peste 
linia de. 70 m., la 74,56 m.. adu- 
cînd astfel atletului finlandez locul 
al doilea.

Dintre concurenții romini, cel 
mai bine s-a comportat tînăruil 
atlet Iuliu Iordan care la a treia 
încercare a reușit 60,46 m., rezul
tat care constituie un nou record 
de juniori al R.P.R. și care i-a a- 
dus locul 8. Pe locul 7 s-a clasat 
Dumitru Zamfir cu 62,26 m. Sur
prinzător de slab s-a prezentat A. 
Demeter, care a obținut rezultatul 
de 59,70 m., cu mult sub posibili
tățile sale IATĂ REZULTATELE: 
1 J. Sidlo (R.P. Polonă) 76,05 m 
(76.05 — 74.74 — 63,56, 72,70 — 
68,89 — 68,95); 2. O. Kauhanen 
(Finlanda) 74,56 m. (62,44 —
$9,46 — 66.27 — 69,90 —
69.71 — 74.56) ; 3. P. Veste
rinen (T.-'anda) 70,40 m.
(68,00 — 69.90 — dep. — 70,40 — 
57,67 — 68.58): 4. A. Walczak 
(R.P. Polone) 69,33 m. 5. Sjostrom 
(Suedia) 67,46 rn. 6. S Pavlov 
(R.P. Bulgaria) 64,43 m

O CATEGORICA VICTORIE
A ATLETELOR POLONEZE

Din cele 11 concurente care s-au 
prezentat eri dimineață la califi
cările pentru proba de săritură în 
lungime femei, doar două nu au 

reușit să obțină standardul prevă
zut de regulamentul competiției: 
H.Sbinden (Elveția) și T. Larsen 
(Danemarca).

Chiar de la calificări s-a putut 
observa că principalele pretendente 
la titlu sînt cele două concurente 
poloneze, Ilwicka și Kusion. Ele au 
sărit cu ușurință 5,45 m. și res
pectiv 5,50 m., detașîndu-se de cele
lalte concurente. Intr-adevăr, finala 
desfășurată după amiază a adus 
atletelor poloneze primele două 
locuri în clasament. Conducerea în 
clasament după prima încercare a 
luat-o Kusion, dar în a doua încer
care o săritură de 5,61 m. i-a a- 
dus colegei sale Ilwicka locul întîi, 
după a doua încercare. Interesantă 
a fost lupta pentru celelalte locuri. 
Atleta germană Klausner a ocupat 
în cele din urmă locul trei, în- 
treeînd-o cu numai 5 cm. pe Oster- 
dahl (Finlanda). După aceste con
curente s-a clasat reprezentanta 
noastră Sanda Grosu care a concuJ 
rat sub valoarea ei obișnuită.

IATA REZULTATELE: 1. Marie 
Ilwicka (R.P. Polonă) 5(77 m. (5,48 
— 5.61 — 5,77 — 5,47 — 5,58 — 
5,58) ; 2. Marie Kusion (R. P. Po
lonă) 5,58 m. (5,49.— 5.40 — 5.42 
—5,42 — 5,54 —5,58) ; 3. Ane Mă
rie Klausner (R D G ) 5.50 m.
(5,34 — 5.50 — renunță — 4,99 — 
5.29 — 5.49); 4. Mai re Osterdahl 
(Finlanda) 5,45 m. 5. Sanda Grosu 
(R.P.R.) 5,38 m., 6 Eugenia llceva 
(R.P. Bulgaria) 5,23 m.

BRAVO PARASCHIVESCU 1
Minunată a fost victoria atletu

lui romîn Dumitru Paraschivescu 
în cursa de 10 km. marș. Fără e- 
xagerare se poate spune că a fost 
proba cu desfășurarea cea mai pa
sionantă, din întreg programul pri
mei zile de concurs. Rînd pe rînd, 
concurenții Weber (R.D.G), Kun 
(R.P.U.) și Paraschivescu (R.P.R.) 
au condus in această epuizantă 
cursă. După 6000 m. în frunte se 
afla un grup alcătuit din Kun, Pa
raschivescu și Weber. Aceștia măr- 
șăluiesc într-un ritm rapid, astfel 
că după 8000 m. ei îl ajung din 
urmă cu un tur pe Kollezki (R.D. 
G.). Acesta mărșăluiește cot la cot 
cu Weber, căutînd astfel să-și a 
jute coechipierul. Tactica celor doi 
atleți germani a fost însă dejucată 
de Kun care, urmat de Paraschi
vescu tîșnește la un moment dat și 
îi depășește pe Weber și Kollezki. 
Kun și Paraschivescu se. distanțea
ză. Devenise clar că lupta dintre 
ei pe ultimii metri va decide în
vingătorul în cursă. Cu 100 m. îna
inte de sosire, Paraschivescu atacă, 
și finișul său puternic îi asigură o 
victorie clară, îndelung aplaudată 
de zecile de mii de spectatori. RE
ZULTATELE : 1. D. Paraschivescu 
(R.P.R.) 46:13,6: 2. S. Kun (R.P. 
U.) 46:17,6; 3. M. Weber (R.D.G.) 
46:33,0; 4. I. Baboie (R.P.R.) 
46:56 2; 5. N. Liga (R.P.R.) 47:15,6; 
6. H. Răcescu (R.P.R ) 47:48,2.

PENTRU A ȘAPTEA OARA 
CAMPION INTERNAȚIONAL 

AL R. P. R.
Cu ocazia întrecerilor de Ieri și-a 

făcut reintrarea după o lungă în
trerupere forțată de un accident, 
maestrul sportului loan Soter. El 
avea de apărat un frumos prestigiu 
sportiv pe care și l-a făcut cîștigînd 
la toate cele șase ediții anterioare, 
proba de săritură în înălțime. Și 
eri, Ioan Soter a cîștigat din nou, 
pentru a șaptea oară, proba sa a- 
dăugînd astfel o nouă victorie șiru
lui său de succese.

Pentru că nu se simțea încă în 
plenitudinea forțelor sale Soter a 
intrat în concurs la 1,75 m. și a 
trecut din prima încercare această 
înălțime, ca și înălțimile urmă
toare de la 1,80 — 1,85 — 1,90. 
Singura înălțime pentru care i-au 
fost necesare dortă încercări a fost 
aceea de la 1,95. Se cuvine a re
marca aci frumosul exemplu pe 
care l-a dat ieri tînărul atlet Ion 
Knaler. Acesta deși avea o entorsă 
la umăr totuși a sărit cit convingere, 
chiar dacă la aterizare în groapă 
cădea chiar pe umărul accidentat, 
fapt care-i provoca dureri puternice. 
Comportarea sa este cu atît mai 
meritorie, cu cît în aceste condițiuni 
a ocupat locul al IlI-lea. IATA RE
ZULTATELE: 1. Ioan Soter (R.P. 
Romînă) 1,95 ni.; 2. Nevrup (Sue
dia) 1,90 m; 3. Knaler (R.P.R.)

1,85 m. : 4. Belcev (R.P.B.) 1,85 m; >
5. A. Merică (R.P.R.) 1,85 m.; •
6. Candau (Franța) 1,85; 7. Boboc 
(R.P.R.) 1,80 m. '

HERMAN ȘI-A DEPĂȘIT 
ADVERSARII PE ULTIMA 

PARTE A CURSEI
Doisprezece concurenți au luat 

startul în proba de 5000 m. Din
tre ei se detașa prin performan
țele anterioare atletul belgian 
Franz Henman, clasat pe locul 
VI la campionatele europene de 
la Berna. Cu toate acestea în 
timpul cursei Herman nu s-a prea 
văzut. El a stat mai mult în 
„plasa" celorlalți concurenți și 
abia în ultimele ture a început 
să forțeze ritmul de alergare a- 
jungînd în imediata apropiere a 
celui din frunte. Cu 400 metri 
înaintea sosirii francezul Mahaut 
a trecut la conducerea cursei, dar 
numai pentru puțin timp, pentru 
că cu 250 metri înainte de sosire 
I-a ajuns un grup, printre care 
se aflau Herman și Page. Intre 
aceștia doi s-a dat pînă la urmă 
lupta pentru primul loc. Cu un 
sprint final mai bun atletul bel
gian a ieșit învingător. IATA 
REZULTATELE TEHNICE: 1. 
Fra,.z Herman (Belgia) 14:46.0; 2. 
Page (Elveția) 14:470; 3. Torger- 
sen (Danemarca) 14:48,2; 4.
Mahaut (Franța) 14:48,4; 5. Bu- 
nea (R.P.R.) 14:50,0; 6. Juselius 
(Finlanda) 14:52,6 ; 7. Madsen
(Danemarca) 14:53,0: 8. Grecescu 
(R.P.R.) 14:54,2 : 9. Vanlaere (Bel
gia) 14:56,6; 10. Tîlmaciu (R.P.R.) 
15:09,4 Timpurile intermediare în 
cursă au fost: 1000 m. 2;57,6 
(Gyarmati — R.P.R.) ; 2000 m. 
5:57,8 (Juselius) ; 3000 m. 8:57,6 
(Juselius) ; 4000 m. 11:57,0 (Pa
ge)-
ANA ROTH, NOUA RECORD
MANA A TĂRII LA ARUNCAREA 

GREI TATII
O luptă extryin de strînsă a 

prilejuit proba de arunicare a 
greutății femei, la capătul căreia 
învingătoare a a fost atleta ma
ghiară Maria Feirer, care a reedi
tat altfel victoriile sale de la 
campionatele internaționale din 
1952 și 1953. De data aceasta, 
periormanța ei a fost însă mai 
bună decît la cele două ediții pre
cedente. Totuși, victoria a fost cu
cerită cu multe emoții. Din cla
samentul pvobei se poate vedea că 
Maria Felier a întrecut cu numai 
2 cm pe austriaca R. Brănner și 
cu 6 cm. pe a trei a ' clasată, W. 
Tews (R.D.G.).

Proba aceasta nea adus satis
facția unui nou record al țării, rea. 
Uzat de către Ana Rotii. De fapt, 
el este un dublu record, căci cu 
12,96 m. Ana Roth este în același 
timp recordmana țării la senioare 
și la junioare cat 17—18 ani. Per- 
formanț a aceasta încununează stră
duințele tinerei atlete și ale antre. 
noarei sale, Irina Tacorian. Nu s-a 
lăsat mai prejos ndci cealaltă atletă 
junioară care a concurat din partea 
reprezentativei noastre la această 
probă, Erika Scherer, care este an
trenată tot de Irina Tacorian. Ea a 
reușit să arunce 124)9 m., ceea >:e 
reprezintă un nou record de juni
oare, cat. 15—16 ani. In schimb 
Melania Velicu nu a ținut pasul 
cu tinerele sale colege, aruncând 
doar 12,06 m„ ceea ce pentru ve
chea deținătoare a recordului re
prezintă mult prea puțin.

REZULTATELE: 1. Maria Feher 
(R.P.U.) 13,46 m. (13.46 — 12,59
— 12,69 — 12,80 — 12,66 — 13,44);
2. R. Brănner (Austria) 13,44 m. 
(11,87 — dep. — 13,03 — 13,44 —

• 12,44 — 13,27) ; 3. W. Tews (R. 
i D.G.) 13,40 record R.D.G. (12,44

— 13.34 — 12,51 — 12,76 — 12,75
— 13,40); 4. Ana Roth (RJ’.R.) 
12,96 m. record R.P.R. (11,87 — 
11,59 — 12,49 — 12,26 — 12,96 — 
12,81); 5. Erika Scherer (R.P.R.) 
12.09 m. 6. M. Velicu (R.P.R.) 
12.06 m '

SERIILE CURSEI DE 800 m.
Fiind înscriși 18 concurenți la 

startul acestei probe, comisia teh
nică a campionate'or a decis ca ei 
să fie repartizați în trei serii, ur- 
mînd ca primii trei clasați să se 
califice pentru întrecerea finală 
care se va desfășura astăzi după 
amiază. In general rezultatele din 
serii nu sînt de primă mărime și 
cu toate acestea au fost înregistra

te o serie de surprize, fiind elimi
nați cîțiva concurenți care veneau 
cu performanțe înalte. Este vorba 
de atletul maghiar Tannay, atletul 
bulgar Necev și danezul Crister- 
sen. Atleții noștri, specialiști în a- 
ceastă probă, au avut o comportare 
slabă și nu s-au calificat pentru 
finală.

Iată rezultatele: SERIA I-a: 1. 
Salsola (Fin'anda) 1:55,1; 2. Wal- 
kamm (Elveți i) 1:55,1; 3 Potrze- 
bow’ski (R. P. Polonă) ; 4. Roholm 
(Danemarca) 1:55,6; 5 Tannay 
(R. P Ungară); 6. P. Popescu 
(R.P.R.) 1:57,7; SERIA Il-a : 1. 
Djian (Franța) 1:54,7; 2. I.inaila 
(Finlanda) 1:54,9; 3. Biihler (Elve
ția) 1:55,2; 4. Bîrdău (R.P R.) 
1:55,4; 5 Necev (R.P.B.) 1:56,6;
6. Tanghe (Belgia) 2:00,5; SERIA 
111-a: 1. Rasquin (Luxemburg)
1:57,6; 2. Jonsson (Suedia) 1:57,7;
3. Depoux (Franța) 1:58,1; 4. Cris- 
tersen (Danemarca) 1:58,3; 5. Mi- 
haly (R.P.R.) 1:59.0; 6. Dumitra- 
che (R.P.R.) 1:59.9

CALIFICĂRILE LA PRĂJINĂ
Tot feri, dimineață, s-au desfă

șurat și calificările probei de sări
tură cu prăjina, la care au parti
cipat 14 concurenți. Dintre aceștia 
10 atleți au reușit să treacă înăl
țimea de 3,90 m (norma de califi
care pentru concurs). Iată numele 
atleților care participă astăzi la 
săritura cu prăjina : Lundberg și 
Allard (Suedia), Sillon (Frînța), 
Dragomir și Dumitrescu (R.P.R.), 
Peukert (R. D. O.), Stepanov 
(R.P.B.), Sutinen și Perttu (Fin
landa), Adamczyk (R. F Polonă). 
Nu s-au calificat: Pirlot (Belgia)', 
Giievillard (Franța), Szabo și Paul 
Ion (R.P.R.)

CIZELA KOHLER, 
ÎNVINGĂTOARE LA 100 m.

Cele 15 concurente înscrise în 
această probă au furnizat între
ceri viu disputate în fiecare din 
cele trei serii, care trebuiau să 
desmneze pe cele 6 finaliste. Iată 
rezultatele înregistraîe în serii : 
SERIA I-a : 1. Kolarova (R.P.B.) 
12,2 sec. ; 2. Kusion (R. P. Pol.) 
12,2; 3. Geist (Austria) 12,5; 4. 
Copîndeanu (R.P.R.) 12,6; 5. Krol 
(Belgia) 12,9; SERIA Il-a : 1.
Kohler (R.D.G.) 12,0; 2. Van
Dijk (Olanda) 12,3; 3. Marks 
(R.P.R.) 12,5; 4.- Pokki (Finlan
da) 12,9; 5. Sbinden (Elveția)
13,8; SERIA HI-a: 1. Klausner 
(R.D.G.) 12,2; 2. Claudia Dumi
trescu (R.P.R.) 12,3, record al
R.P.R. egalat; 3. Pretot (Elve
ția) 12,7; 4. Larsen (Danemar 
ca) 12,8; 5. Steurer (Austrial 
12,9.

Cele 6 finaliste și-au disputat 
cu îndîrjire șansele, prilejuind o 
cursă extrem de spectaculoasă 
Pentru alcătuirea clasamentului a 
fost necesară developarea fotogra
fiei sosirii. REZULTATELE : 1
Kiihler (R.D.G.) 12,0; 2. Klaus
ner (R.D.G.) 12,2; 3. Kusion
(R. P. Pol.) 12,2; 4. Van Dijk 
(Olanda) 12,3; 5. Dumitrescu
(R.P.R.) 12,5 ; 6. Kolarova (R.P.B) 
72,i$.

SERIILE ȘI SEMI-FINALELE 
CURSEI DE 100 m. BARBAȚI

SERIA I-a : 1. Bonino (Franța) 
10,7; 2. Wimmer (Austria) 10 8;
3. Schultz (R.D.G.) 10,9; 4. Pop 
(R.P.R.) 11,0; 5. Prisiceanu (R.P.R.) 
11,0; 6. Cristerson (Suedia) 11,1; 
Seria Il-a : 1. Măgdaș (R.P.R.) 
10,7; 2. Swnidt (R.P.P.) 10,7; 3. 
Weber (Elveția) 11,0; 4. Farkaș 
(R.P.R.) 11,0; 5. Ahlen (Suedia) 
11,0; 6. Bîcivarov (R.P.B.) 11,1; 
Seria Ill-a: 1. David (Franța) 
10,7; 2. Aret (Olanda) 10,9; 3. 
Germonprez (Belgia) 11,0; 4.
Radulescu (R.P.R.) 11,1 ; 5. Ger- 
gely (R.P.R.) 11,2; 6. Fen.gel
(Danemarca) 11,4; Seria IV-a:
I. J. Vercruysse (Belgia) 10,8; 2.
Stoenescu (R.P.R.) 10,8; 3. Murt- 
homaki (Finlanda) 11,0; 4. Ni-
colov (R.P.B.) 11,0; 5. Campana 
(Elveția) 11,1 ; 6. Werner (R.D.G.)
II, 3.

Semi-finala I-a a fost cîștigată 
de Bonino cu 10,7 sec. iar cea de 
a doua semi-finală a revenit lui 
Schultz cu 10,8.

Bengt Lindgren (Suedia).
400 m. plat

Veselina Kolarova (R. P. Bul
garia) 100 m. și 200 m.

Peter Nederhand (Olanda)
110 m. garduri

Martin Du Gard (Franța)
200 m.

T
Ț

Roos (Suedia) aruncarea 
discului

(văzuii de MATTY) |
Cronicile au fost redactate de :

Romeo Vilara, Iacint Manoliu și 
Călin Antonescu.



I uzităm trăgătorii sued* zi care vor participa 
h campionatele internaționale de tir ale R. P. R.

• LUPTE — Sala Dinamo, ota 
10 : Dinamo București—Progresul 
Lugoj.

H Printre trăgătorii care vor.repre
zenta Suedia la campionatele in
ternaționale- de tir ale R.P.R. în-’ 

i tîlnim și pe cunoscutul' campion 
I mondial Ullmann lor sten. Acest 
; trăgător și-a înscris numele pe. î's- 
ta campionilor mondiali încă din 
anul 1933x cînd a cucerit titlul la 
proba de pistol liber calibru redus 

j cu o performanță de 541 p|ct. Tot 
| la această probă el a cucerit tit
lul de’ campion mondial tn anii 
1935 cu 517 punct?, 1937 cu 555 

i pct., 1947 cu 545 pct,, precum și 
j în anul 1952 cu 558 p. In anul 1939 a 
! cucerit titlu' de campion mondial 
I la proba de pistol viteză. Ullmann 
.Torsten a cucerit titlul de campion 
olimpic la Olimpiada din 1936, 
dnd la proba de pistol liber cali
bru redus a realizat performanța 
de 559 pct. stabilind un nou record 
mondial și olimpic Atît la proba 
de pistol liber, cît și la cea de pis
tol viteză, pe tabelele Jocurilor 
Olimpice U înțîlnim . pe Ullmann 
Torșten în primele șase locuri.

Johansson K. I. Bjorn, un alt 
trăgător suedez de mare valoare, 
și-a înscris pentru prima dată nu
mele pe tabela campionilor mon

diali în anul 1947, cînd a cucerit 
două titluri de campion mondial a- 
tîț la armă militară țjpziția picioa
re’ cu 173’pct., cît la. armă milita
ră trei poziții » cite 20 focuri cu 
527 pct. In anul 1939 el a ocupat 
locul 3 la armă liberă calibru re
dus poziția culcat cu 399 pct. din 
400 posibile. Tot la aceeași proba, 
la campionatele mondiale din anul 
1947 el s-a clasat pe locul 3 cu 
398 pct, iar la cele trei poziții, cui 
1150 pct., a ocupat locul 4. Tot a- 
tunci, el a ocupat locul 2 la armă 
liberă calibru mare poziția ge
nunchi, cu 375 pct

Și trăgătorul Kvissberg A. Hel
ge este deținător al unui titlu de 
campion mondial din anul 1952 la 
armă militară poziția genunchi, 
cînd a real'zat 182 pct.-Ceilalți tră
gători suedezi 'au înscrise în pal
maresul lor rezultate de valoare 
internațională In afară de acești 
trei trăgători, lotul suedez mai are 
în componența lui pe următorii 
trăgători: Gustav Preutz, Lauren- 
țius Loonberg, Vilhelm O Chelson, 
Gohn N. Sttndberg, Mal ten K. A. 
Alwen, Anders K. Holmquist și 
Sigvard A. Lindblon.

Dinamo 6 București—Flacăra 'Mediaș 3-1 (1-0)
Dinamo 6 a cîștigat ieri pe me

rit un joc, în care a luptat cu 
mult curaj și, în special, a Știut 
să profite de fiecare greșală a a- 
părării adverse. Dinamo a jucat 
mai bine și dacă ar fi tras la poar
tă mai mult și în prima repriză, 
scorul putea fi mai mare. Flacăra 
Mediaș e deziluzi .nat. Echipa oas- 
pe nu a justificat cu nimic poziția 
sa fruntașă în clasamentul ser'ei a 
Il-a și nici veleitățile de a pro
mova îin categoria A. Apărarea a 
fost ușor de străpuns, iar lin a de

METALUL UZINELE DE TRACTOARE ORAȘUL STALIN —

Orașul Stalin, 25 (prin telefon). 
Intîlnirea de categoria B disputată 
azi în localitate între echipele 
Metalul Uzinele de Tractoare și 
Progresul F. B. București s-a 
terminat cu un rezultat neaștep

Comportări valoroase in campionatele individuale, 
de tir ale R. P. R,

atac s-a comportat sub otice criti
că.

In primul sfert de eră, Flacăra 
are inițiativa, apoi Dinamo începe 
să atace și după ce Iosefide trage 
în bară, Radu încrie primul gol îi 
min. 42. După pauză Flacăra ega
lează pțin Binder în min. 70, dar 
gazde'e — în 10 oameni — ati.că 
mult prin surprindere și înscriu 
două goluri prin Luca în propri • 
poartă (min. 72) și Bpbelnicu 
(min. 88). Arbitrul Gh. Obreja a 
condus bine.

PROGRESUL F. B. BUCUREȘTI
tat : victoria cu 1—-0 a echipei lo
cale. După ce săptămîna trecută 
Metalul Uzinele de Tractoare a 
întrecut Metalul Steagul roșu, a- 
ceastă echipă a obținut o nouă 
valoroasă performanță, de astă

Categoria B la fotbal

Au jucat următoarele formații:
DINAMO 6: Vărga — Bobelni- 

cu, Pinoșanu, landa (Marinescu)
— Vasile Al, Stere (Lnda), lose- 
fide, Radu, Firică, Ballogh, Bluj- 
dea.

FLACĂRA: Dumitrean — Luca, 
Szabo, Tarău — Molnar II. Szasz
— Papay, Șarlea (Moldovan), Bu- 
kossy, Molnar I. Binder.

S-au remarcat : Pinoșanu, lan
da, Ballogh, Iosefide, Szabo și 
Binder.

I. O.

1-0 (0-0)
dată asupra fruntașei clasamentu
lui.

Bucureștenii au dominat mai 
mult, dar atacul lor a fost ine
ficace. Punctul victorios al gaz
delor a fost înscris în repriza a 
doua de Topologea.

Campionatul de
Semifinalele campionatului mas- 

cul'n de șah al R.P.R. sînt în pli
nă desfășurare. 1 ată oum se pre
zintă clasamentele grupelor din 
țară, după datele transmise de co
respondenții noștri:

CRAIOVA (6 runde) : Soos, 
Rieger 41/», Horvath 4, Negrea, To
căniță, G. Alexandrescu, Wellman 
3'A, Z. Nagy, CiocHtea 3, Dunărea- 
nu, Liebermann 2'/a, Kadar. Rota
ru 2, Tarnovski 0.

Piiole rezultate din campionatul republican 
de caiac-canoe

Pe lacul Snagov au început ieri 
întrecerile finale ale campionatului 
-republican de caiac-canoe. S-au 
disputat probele de fond, în care 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate :

CAIAC 1 BĂIEȚI 10.0Q0 m.: 1. 
Eremia Oprea (Dinamo București) 
42.04 8—2. M. Balint (Voința Bucu
rești) 42.08.3.—3 Traian tomovici 
(Locomotiva București) 46.27.7. 

, CAIAC 4 BĂIEȚI’ 10.000 m.: I. 
Dinamo București (Mihalache, Gh. 
Lazăr, Grigore Dumitru, Munteanu) 
3640. — 2. Locomotiva Timișoara 
37.37 7. — 3. Constructorul Bucu
rești ' 38.00.8.

CAIAC 2 FETE 3000 m. : 1. Vo. 
ința București (L. Ștefănescu, A, 
Bîrlează) 14.08.4. — 2. Flamura 
roșie București (Matei Elena, Ra
du lulia) 14.55. — 3. Avîntul Re
ghin 16.31.4.

CANOE 2 BĂIEȚI 10.000 m.: I.

AZI
9 ATLETISM. — Stadionul Re

publicii, ora 15,15: Campionatele 
internaționale ale R.P.R., ziua a 
Il-a.

• FOTBAL. — Stadionul 23 Au
gust, ora 9: Dinamo București — 
Progresul Oradea; ora 10,45: CCA 
— Locomotiva Grivița Roșie. 
Stadionul Giulești, ora 16: Lo
comotiva Grivița Roșie—Progre
sul F. B. (juniori).

• SCRIMA ■— Sala Progresul 
FB, o:a 9,30 : Progresul FB— 
CCA; ora 19 : ȘUința București— 
Dinamo Oradea. Sala Progresul 
EPD, ora 19: Progresul Arta— 
Știința Cluj.

• SPORTURI NAUTICE. — La
cul Snagov, ora 10: finalele cam
pionatului republican de caiac- 
canoe.

• MO TOCICLISM. — Șoseaua 
București-Alexandria, km. 8: ple
carea în concursul popular de re
gularitate, rezistență și turism

șah al R. P. R.
TIMIȘOARA (8 runde) : Ga

vrila, I. Szabo 5'A (1), Gunsberger 
4‘A (2), Partos 4'A (1), R. Ale- 
xandirescu 4 (1), Bondoc, Ban, Pal- 
terer 3'/2 (1), Seimeanu 3 (4), Er- 
dely 3 (3), Pitpinic 2</e (2), Tiro- 
ler 2 (3), Jicman 2 (2), Olaubach 
1 (2), A. Nagy 1 (1), Israel 0 (4)

IAȘI (6 runde) : Costea 5, 
Weissmann 4 (I), Reicher 4, Da
vid. Sutiman, Mititelu, Georgescu 
31/2 etc.

Dinamo București (Strulovici, Di- 
nulescu) 49.32. — 2. Constructorul 
București (Hutl, Socoleanu) 51.02.8. 
— 3. Flamura roșie Galați 60.53.6.

CAIAC 2 BĂIEȚI 10.000 m. : 1. 
Locomotiva Galați (Mănăilă, P. 
Severin) 40.44.4. — 2. — Dinamo 
București (Budacec, Neculce) 
42.28.1 ' — 3. Știința București 
44.01. ’

OAIAC 1 FETE: 1. Mona Na-
vas-art (Constructorul București) 
15.23 — 2. M. Ciribenco (Locomo
tiva Sulina) 16.23. — 3. Eleonora 
Antal (Avîntul Reghin) 16.51.

CANOE 1 BĂEȚI 10.000 in.: I. 
L. Rotman (Dinamo București)
51.12.6. — 2. D. Dimofte (Dinamo)
54.57.6. — 3. Aurel Pușcașii (Con. 
structorul) 57.26.

Azi dimineață, începînd de la 
orele 10, se dispută probe e de 
viteză

• BASCHET. — Terenul Știin
ța, de la ora 17: Știința Politeh
nica—Flamura roșie MIU (mase.), 
Flamura roșie MIU— Dinamo 
(fem.), Loc P.T.T.—Progresul FB 
(mase.), în campionatul de califi
care.

• VOLEL — Teren Progresul 
ITB, ora 10 ■ Știința ICF—FI. 
roșie Brăila (camp. cat. A).— 
Terenuri' Progresul Sănătatea, 
Știința și Progresul ITB, de ia 
ora 8,30 jocuri în cadrul ..Cupei 
7 Noiembrie".

• RUGBL — Parcul Copilului, 
ori 8.10: Locomotiva Grivița Roșie 
— Dinamo București. Ora 10,30 : 
Constructorul—Minerul Petroșani. 
Teren CCA. ora 11,30- CCA—Pro
gresul Sănătatea. Stadionul Tine
retului, ora 8,30: Metalul—Lo

comotiva Buzău, ora 10,33: Mine
rul București—Flacăra Ploești.

• HANDBAL — Stadionul Di
namo de la ora 9 Locomotiva 
București Metalul Br.ăi'a leamp. 
mase calf) și ora 10,15 - Dinamo 
București - Știința Timișoara (Ca
tegoria A).

In preajma campionatelor in
ternaționale de tir ale R. P. R., 
care reprezintă un eveniment de
osebit în viața tirului nostru, 
s-au desfășurat finalele campio
natelor individuale de tir ale 
R.P.R. pe anul 1954. In vederea 
acestor două mari competiții tră
gătorii s-au pregătit cu multă 
atenție, folosind gradarea efor
tului, ceea ce le-a dat multora 
dintre ei posibilitatea să obțină 
rezultate foarte bune. Dintre a- 
ceștia, pot fi menționați maes
trul emerit al sportului G. Li- 
chiardopol (60/579) la pistol vi
teză. maeștrii sportului Petre Ciș- 
migiu (594 p. la armă liberă 
combinată și 395 p. la armă li
beră poziția culcat), H. Herșco- 
vici (385 p. la poziția genunchi 
și 376 p. la poziția picioare), M. 
Toader (591 p. la armă liberă 
combinată și 395 p. ’ la armă li
beră poziția culcat), Lia Sîrbu 
(586 p. la armă liberă combi

nată, 1135 p. la 3x40 focuri și 359 
p. la poziția picioare) și Iuditii 
Moscu (386 p. la poziția ge
nunchi).

De asemenea, rezultate fru

INFORMAȚII

onosport
.Azi, 26 septembrie, buletinele 

concursului Nr. 25 se pot depune 
la cele 70 agenții din Capitală p*'nă  
la orele 13. La agenția de serviciu 
a I. S. PRONOSPORT din Str. A- 
ristide Briand Nr. 6 buletinele se 
pot depune plină la orele 15.

*
Azi 26 septembrie apare Progra

mul PRONOSPORT Nr. 24, cuprin- 
zînd noul regulament al concursu
lui PRONOSPORT și notele cînte- 
cului Pronosport și Programul 
PRONOSPORT Nr. 25 cu comen
tarii ale meciurilor prevăzute în 
etapa de la 3 octombrie. Progra
mul PRONOSPORT Nr. 25 cuprin
de și lista oficială a premiilor de 
la concursul din 19 septembrie.★

Dispozițiile pentru p'ata premii
lor de la concursurile PRONO
SPORT Nr. 22, 23 și 24 (etapele 
5, 12 și 19-septembrie) au fost ex
pediate ieri la toate .in1 ■ățiie C.F..C 
din țară. Piața sumelor cuvenite 
pr. m'aților se va face începînd de 
Tini 27 septembrie în București 
(sficursala V. I. Lenin), în capi
talele de regiune la sucursalele 
C.E.C respective și de miercuri 29 
septembrie la toate celelalte sedii 
C.EO. din restul țării. 

moase au mai realizat valoroȘ’i 
trăgători Șt. Popescu (590 p. la 
armă liberă combinată și 395 la 
armă liberă poziția culcat), T. 
Manicatide (525 la pistol ’iber), 
L. Cristescu (395 p.), C. Anto
nescu (393 p.), D. Vidrașcu (393 
p.), Elisabeta Mironescu (392 p.), 
Anca Ciortea (392 p.) la armă li
beră poziția culcat Marieta Ju- 
verdeanu (587 p. Ia armă liberă 
combinată și 392 p. la armă li
beră poziția culcat), M. Dochiliiă 
(60/575 la pistol viteză), M. Co- 
jocaru (591 p. la armă l'beră 
combinată) ș.a.

Un fapt deosebit de îmbucură
tor de la campionatele R P. R. 
din acest an a fost promovarea 
unor trăgători — considerați in 
trecutul apropiat ..speranțe" — 
în rîndul consacraților. Este vorba 
în primul rînd de Gh. Novac, 
care s-a afirmat cu ocazia taberei 
de la Cluj din 1952, organizată 
de C.C.S. Deși trage în concursuri 
de numa! 2 ani, rezultatele obți
nute de el în ultimul timp ne 

fac să-i întrevedem un ..fru
mos viitor”. Campionatele R.P.R. 
din acest an i-au adus satisfacția

FORMAȚIILE CUPLAJULUI DE AZI
DE PE STADIONUL „23 AUGUST”

In meciurile de astăzi de pe sta
dionul 23 August cele patru echi
pe vor întrebuința următoarele for
mații probabile :

DINA’A'i BUCUREȘTI : Birtașu
— Băcuț I, Băcuț II, Szoko — Câ- 
linoiu, Nemeș — Barta, Toma, 
Ene, Neagu, Suru.

PROGRESUL ORADEA : Cseh
— Țiriac, Vărzan I, Vârzan II — 
Știrbei, Vlad —- Demien, Bodo, Su- 
lyoc, Guță Tănase, Kisș.

Scurte știri externe
CURSA MOrOCICLISTA

DE ȘASE ZILE
PRAGA. Luni 27 septembrie va 

începe în localitatea Liandrindod 
din Walles, cea de a XXIX-a edi
ție a competiției motocicliste de 
șase zile la care s-au înscris 300 
de concurenți din 14 țări. La a- 
ceste probe participă și cei mai 
buni motociciiști cehoslovaci.

RECORD CEHOSLOVAC 
LA HALTERE

PRAGA. Maestrul sportului Ro
bert Belza (U.D.A.), a stabilit un 
record cehoslovac la categoria u- 
șcară stil aruncat cu o perfor
manță de 135,6 kg. La categoria 
semigrea halterofilul Zabransky j 
realizat de asemenea un ncu re
cord al țării la stilul împins cu 
o performanță de 111.5 kg 
ECHIPA DE HOCHEI P GHiiATÂ I 
A CANAT: I A FOST INVHATA

IN U R. S. S.
Federația canadiană de hochei 

pe gheată a primit o adresă din 
partea Comitetului pentru Cultu
ră Fizică și Sport al Uniunii So
vietice prin care echipa națională 
de hochei a Canadei este invitată 
la Moscova pentru a susține trei 
întîlniri in cursul lunii ianuarie 
1955. 

de a cuceri titlul de campion, cu 
o performanță foarte bună <386 
p. la armă liberă poziția ge
nunchi). Intrucît tînărul Novac 
a avut de la un concurs la 
altul o comportare superioară, 
reușind chiar să depășească per- , 
formanțele realizate, de trăgătorii ‘ 
fruntași, este de așteptat ca rezul
tatele obținute de el cu această 
ocazie să fie in curind întrecute.

La talere s-au înregistrat per
formanțe excepționale. Mai ales 

Cele realizate de primii patru 
clasați, A loaniteseu (96 p. din 
100 posibile), M. Vasiliu 197 p.), 
G. Bumb (96 p.) și Gh. Lichiar- 
dopol (93 p.) reflectă progresul 
înregistrat la această probă, care 
cu puțin timp în urmă era sub 
nivelai valoric al celorlalte probe. 
De altfel, primii 11 clasați au 
reușit performanțe care întrec re
cordul R.P.R. de 86 talere. De a- 
semenea, cele 5 echipe care s-au 
întrecut pentru titlul de campioa
nă au depășit cu multe puncte 
recordul pe echipe al R.P.R.

ISABELA MĂRDĂRESCU

C.C.A,: Toma — Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitrescu — Onisie, 
Ivănescu — Caricaș, Bone, A'exan- 
drescu, Tătarii, P, Moidoveanu.

LOCOMOTIVA GRIVIȚA RO
ȘIE: Dunțju — Lungii, Cristescu, 
Macri — Ferenczi, Bociardi — Că
lin, Marian, Olaru, Pakai, Filote.

Primul joc (Dinamo București — 
Progresul Oradea) începe la pra 9, 
iar al doi'ea (Locomotiva Grivița 
Roșie — C.C.A.) la ora 10,45.

OLGA MODRACHOVA
A STABILIT UN NOU RECORD 

AL R. CEHOSLOVACE
In cadrul unui concurs atletic 

desfășurat la Brno, maestra spor
tului Olga Modrachova a stabilit 
un nou record al R. Cehoslovace 
la săritura în lungime. Perfor
manța ei este de 5,70 m.

SLAVICEK A STABILIT ' N NOU 
RECORD AL R. CEHOSLOVACE 

LA PROBA DE 30H0 m 
OBSTACOLE

Cu prilejul întîlnirii triunghiu
lare internaționale de atletism 
UD A. — Ruda Hvezda și Dynamo 
Berlin, atletul Slavicek a stabilit 
un nou record al R. Cehoslovace 
la proba de 3000 m. obstacole. 
Timpul înregistrat de el este de 
8 58,4.

FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI 
TN SCOȚIA

Spartak Praha Sokolovo a sus
ținut primul meci în cadrul tur
neului pe care îl întreprinde în 
Scoția, întîlnind echipa F. C. 
Hibernians. Victoria: a revenit 
gazdelor cu scorul de 6—2
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