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o victorie meritată
RepremintatiTa de totba| * R. F.

a învins echipa nafianala a Belgiei
R.P. Romînă—Belgia 1—0 (0—0).
Golul a fost înscris de Georgescu 

în min. 70.
Stadionul „23 August" — 100.000 

de spectatori.
Formațiile :
R.P. ROMINA : Voinescu—Pa- 

honțu, Androvici, Szoko—Călinoiu, 
Băcuț I— Copil, Nicușor, Ozon, 
Georgescu, Mihai.

In min. 43 Mihai s-a accidentat 
și a părăsit terenul, fiind înlocuit 
cu Suru.

BELGIA: Gernaey—Dries, Carre, 
Van Brandt—Fluysmans, Mees— 
Jacquemyns, Degelas, Coppens, 
Mermans, Orlans.

Arbitru r M. Macko (R. Ceho
slovacă); la tușe: J. Karas și L. 
Holko (R. Cehoslovacă).

Ieri, echipa noastră reprezenta
tivă, întîlnind — în al doilea joc 
internațional al sezonului de toam
nă — reprezentativa Belgiei, o 
echipă care a încurcat adeseori 
socotelile unora dintre cele mai 
bune „naționale" de pe continent, 
a obținut o victorie de preț pen
tru palmaresul fotbalului nostru.

Se poate spune, pe drept cuvînt, 
că fotbaliștii noștri au realizat 
ieri o victorie meritată.

Acest succes vine nu din simplul 
fapt că echipa noastră a marcat 
ieri un gol și n-a primit nici unul 
ci mai ales din felul în care s-a 
comportat, din jocul pe care l-a 
prestat, și din felul cum a luptat 
și a obținut victoria, în fața unui 
adversar de valoare.

„Da, da! Asta este echipa noa
stră, și nu cea de duminică, de la 
Praga!", spunea, după primul slert 
de oră al meciului, șeful rubricii de 
fotbal a marelui ziar „Les Sports" 
din Bruxelles, Jacques Lecoq, lîngă 
care ne aflam, In tribună. Această 
apreciere a cunoscutului specialist 
belgian confirma că în fața echi
pei noastre, „naționala" Belgiei 
își regăsise cadența din meciurile 
în care a învins Suedia la Stoc
kholm, de atîtea ori Franța la Pa
ris, pe campionii mondiali, fot
baliștii Germaniei Occidentale. Se 
vede clar (acest lucru l-au mai 
declarat și alți membri ai de
legației belgiene) că „diavolii ro
șii" au jucat cu mult mai bine dectt 
la Praga, fapt care pune în va
loare rezultatul de ieri al repre (Continuare in pag. 3-a)

Un nou atac la poarta echipei Belgiei și din nou portarul Gernaey este pus la încercare. Și de
(lata aceasta el va prinde urmării de Copil și V«n Brandi, Foto-, l, MIHAICA

zentativei noastre. Dar nu trebuid 
să uităm trista experiență de la 
18 septembrie, învățămintele de 
atunci, „lecția" pe care reprezen. 
fanții fotbalului nostru au primit-o 
de la echipa R.D.G. Victoria de 
ieri trebuie să ne învețe tot așa 
de bine ca și înfrîngerea de care 
aminteam, că numai privind fie
care joc la adevărata lui impor
tanță și aplicînd cu curaj și con
secvență (fără a ne îmbăta de un 
succes care a venit destul de re
pede) măsurile care se impun, vom 
asigura fotbalului nostru un drum 
de afirmare și de succese.

Cu aceeași seriozitate cu care a 
fost privit jocul cu Belgia, care* 
venea după o înfrîngere, trebuie să 
privim și partida de la 9 octombrie, 
cu echipa R.P. Bulgaria, deși ea 
vine... după o victorie! Cu atît 
mai mult, cu cît și jocul de ieri 
ne-a arătat încă unele lacune al 
„unsprezeceiui" nostru național.

Dar, să lăsăm considerațiile de 
ordin prea general — de care ne 
vom ocupa în alte numere — și să 
trecem acum la expunerea felului 
în care echipa noastră a obținut 
ieri o meritată victorie.

O REPRIZA DE FOTBAL 
VALOROS...

îndată după ce arbitrul Macko 
a fluierat începutul jocului echipele 
s-au angajat In cîteva acțiuni de 
studiu, care au arătat— neașteptat 
de repede — intențiile fiecăreia: 
belgienii mizau pe apărare și 
contraatacuri, în timp ce ai noștri 
erau preocupați să „spargă" ma
siva apărare pe care o aveau în 
față, nu prin acțiuni în forță, ci 
prin combinații în viteză și „dan
telărie". (Lucru firesc, față de di
ferența de constituție atletică dintre 
înaintașii noștri și apărătorii oas
peți). In asemenea cqndițiuni, ju
cătorii noștri sînt mai mult în 
atac. In min. 3 Ozon își „face 
loc" printre Huysmans și Carre 
și trage de la 18 m. pe lîngă

* poartă. După 3 minute, Băcuț îl 
deschide pe Copil care centrează 
și Georgescu reia puternic, obll- 
gîndu-1 pe Gernaey să plonjeze 
de două ori, pentru că prima oară 
a scăpat balonul. La cealaltă 
poartă, Androvici deviază, în ul
timul moment, cu capul o centrare 
periculoasă a lui Coppens (min. 

12). Acțiunile ofensive ale belgie
nilor se caracterizează prin rapi
ditate, „intrări* în forță, un foarte 
bun plasament. In ansamblu, jocul 
este de bună calitate, conține ac
țiuni clare, place miilor de spec
tatori. In min. 17, Coppens — care 
este „vîrful" atacului, îl lansează 
pe Orlans, acesta centrează și 
Jacquemyns, care sare împreună 
cu Szoko, trimite puțin peste bară, 
înaintarea noastră creează faze 
mult gustate de public, mai ales 
prin ingeniozitatea și neprevăzutul 
lor, acțiuni în care „vioara întîi" 
este Ozon. In min. 22, centrul nos
tru atacant își face drum prin dri
bling și fente printre mai mulți 
apărători și trage, dar... afară 1 
Apoi — min. 27 — o fază care ne 
dă emoții : Orlans schimbă cu 
Coppens și acesta trage cu boltă. 
Voinescu este depășit, totuși reu
șește să respingă mingea în bara 
de sus, de unde balonul, revenit în 
teren, este respins de Androvici.

Belgienii fae o apărare strictă 
de zonă, spre deosebire de jocul de 
la Praga, unde au experimentat (cu 
proaste rezultate, după cum se 
știe) un marcaj „la om“. „Zona" 
pe care o apfică acum dă, deocam
dată, roade, pentru că cele mai 
multe acțiuni ale noastre sînt o- 
prite la marginea careului. Totuși, 
în min. 42, o combinație foarte 
reușită îl pune pe Mihai, ajuns pe 
aripa dreaptă, în poziție bună de 
șut, la numai 8 metri în fața porții. 
Dar, înaintașul nostru nu trage 
plasat și Gernaey prinde. In min. 
43, Mihai — accidentat — este 
înlocuit cu Suru.

,_ȘI UNA CA DE CAMPIONAT.
1

După reluare, aspectul jocului se 
schimbă. Este tot mai evident e- 
fortul echipelor pentru rezultat. 
Tocmai de aceea, mecipl ia aspec
tul unei întîlniri de campionat în 
care sînt în joc două puncte. In 
această parte a meciului, inițiativa 
este tot timpul de partea echipei 
RP.R., care atacă susținut și cu 
mult mai btrne rezultate decît în 
primele 45 de minute. Atacurile e- 
chlpei noastre se succed minute 
în șir. In min. 52, Ozon ajunge

RADU URZICEANU 
EFTIMIE IONESCU

mG8nw!on»,6 de «tvetisb die m

Lotul atlețUor sovietici care au participat la întrecerile din R. P. P. 
Jugoslavia la sosirea pe aeroportul Băneasa.

Lotul atlețUor sovietici care au participat la întrecerile din R. P. P. 
Jugoslavia la sosirea pe aeroportul Băneasa.

Toi ieri au sosii și cei J1 atlețl din R. P. F. Jugoslavia care vor 
lua parte la întrecerile de la Bu curești. In grupul lor se află și 
rtcordmanul țării noastre la săriturd in înălțime, Ion Boier, care la 
Belgrad și Zagreb a cucerit locul ț, treclnd ștacheta înălțată la 

1,95 m.

„București»! va găzdui cel mai mare 
concurs atletic al anului“ 
Impresiile primilor participant!

La ora cînd scriem aceste rînduri, 
cunoscutul recordman al lumii, 
Vladimir Kuț, se antrenează deja 
cu sîrguință. El și-a propus pen
tru astăzi un cros de trei sferturi 
de oră, în care să străbată pote
cile pădurii Băneasa, cunoscute lui 
încă din anul 1953, cînd venise la 
București pentru a lua parte la 
întrecerile sportive prietenești din 
cadrul Festivalului.

Concurentul care purta atunci 
nr. 52 și care a încercat din toate 
puterile să întreacă un Emil Zato- 
pek în forma lui cea mai bună, 
nu se va alinia în acest an la 
startul probei de 5000 m„ ci va 
alerga pe Stadionul Republicii, pe 
dublul aCtestei distanțe. E și fi
resc acest lucru, pentru că, cu 
puține zile în urmă, la Belgrad, 
Vladimir .Kuț și-a recucerit recor
dul mondial al probei de 5000 m. 
pe care Sandor Iharos i-1 răpise 
doar penîru o săptămînă.

Ne întorceam tocmai de la me
ciul de fotbal disputat pe stadio
nul „23 August" și cei doi ziariști 
francezi care au sosit special pen
tru a asista la cea de a VIII-a 
ediție a campionatelor internațio
nale de atletism, Michel Clare de 
Ia „l’Equipe" și Maurice Vidai de 
la „Miroir Sprint", discutau cu 
aprindere despre cursa de 10.000 
m. De îndată ce a coborît din a- 
vion, Vladimir Kuț a răspuns 
ziariștilor că va participa la 
10.000 m. și nu la 5.000 m. dar, 
în același timp, a ținut să accen
tueze că nu are de gînd să do
boare recordul mondial.

— Nu dobori un record mondial 
— a spus Kuț —- cînd te gîndești 
în mod special Ia aceasta. Sigur, 
trebuie să faci totul pentru a ob
ține o performanții cît mal bună. 
Așa fac eu în fiecare cursă în 
care particip, ca a datorie față de 
mine însumi, ca o datorie față de 
cei care așteaptă de la mine me
reu rezultate mai bune. Dar nu 
poți porni hotărît ia drum să 
bați un record al lumii. Lucrul a- 
cesta i se pare simplu doar spec
tatorului care te încurajează și 
le aplaudă din tribună, dar este 

infinit mai greu pentru cel care 
aleargă.

Avionul care i-a adus de la 
Paris prin Praga pe Michel Clare 
și pe Maurice Vidai sosise cu 15 
minute după ce Kuț și ceilalți 
atleți sovietici care au participat 
la concursurile din Iugoslavia 
coborîseră din avion. Auzind însă 
cuvintele lui Kuț, Michel Clare, 
ca și Maurice Vidai, care au mai 
stat de vorbă cu blondul atlet so
vietic, ne-au spus sus și tare că 
Vladimir Kuț, înscriindu-se la 
10.000 m., vrea fără îndoială să-și 
adjudece și acest record al lumii.

Trimisul ziarului „l’Equipe" a 
și căutat să ne dovedească acest 
lucru, calcuKnd de îndată noua 
performanță pe care ar fi capa
bil s-o realizeze Kuț. Nu i-a fost 
greu nici să stabilească timpurile 
intermediare ale recordmanului.

Dar iată că în fața hotelului 
Athenee Palace, coborînd gră
biți din mașina care ne aducea 
de la stadionul „23 August", 
ne-am întîlnit cu cel despre care 
discutaserăm atîta. Kuț, împre
ună cu prietenul său Leonid Scer- 
bacov, recordmanul Europei la 
triplu salt, echipați în binecunos
cutele treninguri ale sportivilor 
sovietici, priveau nerăbdători spre 
acele ceasornicelor. Dacă Scerba- 
cov purta treningul și obișnuiții 
pantofi de gimnastică, în schimb 
Kuț se echipase mult mai zdra
văn. El purta ciorapi groși de 
lînă, își înfășurase gîtul într-un 
prosop pufos iar peste trening își 
îmbrăcase twmciul.

Pentru o clipă am avut impre
sia că cei doi atleți se întorc de 
la antrenament. Dar, schimbînd 
cîteva cuvinte cu ei, an? înțeles 
că ei de-abia se pregătesc pentru 
aceasta. Și înainte ca o mașină 
să-i ducă la pădurea Băneasa 
(căci acolo voiau să se antreneze 
cei doi campioni) am putut schim
ba cîteva cuvinte.

Sigur că ziariștii francezi a_u 
vrut să aibă o confirmare în pri
vința participării lui Kuț la cursa 
de 10.000 m., a intențiitor sale în

(Continuare in pag. 4-a). /~



Comgielilît...concur$ui>i
'A Vlll-a ediție a campiona
telor republicane tfe aero- 
' modele

Duminică dimineața începe în 
(Capitală cea mai importantă în
trecere a sportivilor aeromodeliști 
—- a VlII-a edi|ie a campionatelor 
jR.P.R. de aeromodele. Alături de 
aeromodeliști consacrați cum sînt 
Andrei Budai (Tg. Mureș); Ște
fan Benedek (Cluj), Comei Uleia 
[(Petroșani), Mircea Geanoglu 
[(Constanța), Petre Constantines- 
cu (Craiova), deținăfșri ai recor
durilor republicane și ai multor 
titluri de campioni, vor fi prezenți 
ia start o serie de tineri, unii 
dintre ei cu o activitate de dată 

□recentă în sportul aeromodelist dar 
•cu reale posibilități de afirmare.

Cele mai pasionante întreceri se 
anunță la categoria propulsoare. 
Aici, majoritatea concurențifor sînt 
■posesorii unei experiențe îndelun
gate în tehnica de construcție a 
«eromodelefor și deținătorii unor 
remarcabile performanțe sportive. 
Din rîndul acestora se detașează 
.net, prin valoarea lor, ieșeanul 
'Victor Gaba și bucureșteanul Io
nel Georgescu, ambii clasați pe 
primele lacuri în concursul inter
national de aeromodele din R. 
[Cehoslovacă.

Pentru întrecerea aeromodeliș- 
tilor fruntași, majoritatea concu
renților se prezintă foarte bine 
pregătiți. Totuși, și de astă dală, 
comisia tehnică va trebui să fit 

„foarte exigentă, pentru ca în con
curs să nu se strecoare nici un 
model care nu ar corespunde nor
melor stabilite prin noul regula
ment F.A.I. Cei care fac înscrie
rea modelelor, trebuie să verifice 
,pe loc și rapid dacă aeromodelul 
:satisface fiecare cerință -tratată în
• condițiile tehnice de participare, 
cam ar fi greutatea, dimensiunile, 
•calitățile de zbor etc. In felul a-
• cest a vor fi eliminate cu desăvîr- 
tșire deficiențele întâlnite. mai în fie
care competiție de aeromodelism, 
•creîndu-se astfel, de la bun în
ceput, posibilitatea ca actualele cam- 

■pioqate republicane de aeromodele 
■să fie superioare precedentelor 
■ediții din toate punctele de ve
dere.

„Cupa 7 Noiembrie" la tenis 
de masă

• Tradiționala competiție de te
nis de masă ,,Cupa 7 Noiembrie", 
organizată de comisia orășenească 
de specialitate București, și-a în
ceput desfășurarea încă de acum 
două săptămîni. Au avut loc în
tâlniri în cadrul probei echipelor 
masculine, la care participă un 
număr de 50 de formații și în 
proba de echipe femei. Tot în a- 
ceastă competiție s-au mai desfă
șurat și partide în probele indivi
duale. In proba rezervată echipelor, 
fiecare formație este alcătuită din 
2 jucători sau jucătoare, iar me
ciurile se vor disputa sistem tur
neu tur și retur, echipele partici
pante fiind împărțite în serii. Jo
curile individuale sînt elimina
torii pînă în faza finală, cînd vor 
avea loc întreceri sistem turneu de 
cîte 10 jucători la proba de sim
plu seniori, 6 la simplu senioare, 
8 la dublu băieți, 4 la dublu fete, 
8 la dublu mixt, 4 Ia simplu ju
niori, 4 la simplu junioare.

Ținînd seama de importanța a- 
eestei competiții, ca și de faptul că 
se desfășoară atîtea probe, aștep
tăm din partea jucătoarelor și ju
cătorilor din Capitală o compor
tare cît mai bună, care să răsplă
tească eforturile depuse de orga
nizatori.

După finalele campiona
tului republican de sărituri

In fiecare an, către sfîrșitul lu
mi» august sau începutul Iui 
septembrie în cadrul finalelor 
campionatului republican de nata- 
.ție, cei mai buni săritori ai noștri 
evoluau fie la trambulină, fie la 
turn, la sfîrșitul întrecerilor de 
toot.
1 Dar anul acesta finalele n-au 
mai ayut „farmecul" lor obișnuit. 
Numeroșii spectatori prezenți la 
•concurs au urmărit cu viu interes 
•desfășurarea probelor de înot dar 
■s-au văzut lipsiți de „completa
rea" așteptată: săriturile. Ce să se 

Jfi .bj^piplat? Să se fi renunțat 

carg la acest „final", folosit în 
toate concursurile interne și inter
naționale de natație? Să se fi ivit 
vreo indisponibilitate în rîndurile 
participanților, care să necesite 
vreo amînare? Nimic din toate a- 
cestea!

Motivul amînării este mult mai... 
„serios". Și nu încape îndoială că, 
în această situație nici o soluție 
n-ar fi fost salvatoare. Ia.tă-1: 
în Capitală, în afară de ștrandul 
Tineretului — al cărui bazin unde 
trebuiau să aibă loc „finalele" se 
află în faza... inițială de repara
ții — nu există altă instalație care 
să permită disputarea normală a 
concursurilor de sărituri; și ceea 
ce este mai grav pentru acest sport 
nu există nici posibilități de antre
nament.

întreaga vină este a întreprin
derii de exploatare a bazelor spor
tive care trebuia încă de la înce
putul activității în aer liber să 
pună bazinul de sărituri la dispo
ziția sportivilor pentru ca aceștia 
să se poată pregăti metodic, în 
vederea numeroaselor concursuri 
oficiale și de verificare. I.E.B.S.- 
ul a tărăgănat lucrările pînă în 
ultimul moment, nereușind să 
pună la dispoziție bazinul decît 
cu o zi înainte de concurs și e 
de notat că proba se afla la 
a doua amînare. Rezultatele? Toți 
concurenții, fără excepție, s-au 
prezentat sub valoarea lor, la a- 
ceasta adăugîndu-se numeroase ac
cidente dintre care unele (cazul 
săritorului Mochiunski de la Știin
ța) puteau avea urmări mai grave.

Fa{ă de această stare de lucruri 
se impune o anchetă minuțioasă.

In preajma reînceperii ac
tivității competiționale la 

gimnastică

Luna octombrie marchează re
începerea activității competiționale 
și în domeniul gimnasticii. In pri
mul rînd se vor desfășura la 16 
octombrie în Capitală întrecerile 
din cea de a IV-a etapă a compe
tiției „Cupa orașelor”, în care vor 
evolua gimnaști și gimnaste din 
regiunile București, Cluj, Stalin și 
Timișoara. La sfîrșitul lunii, în zi
lele de 29 și 30 octombrie, vor 
avea loc tot în Capitală campio
natele republicane individuale pen
tru categoriile I și maeștri. în
scrierile în vederea participării Ia 
această competiție se închid sîm- 
bătă 1 octombrie, urmînd ca în zi
lele de 8 și 9 octombrie gimnaștii 
înscriși să ia parte la un concurs 
de verificare, în care vor trebui 
să realizeze numărul de puncte 
prevăzut pentru norma de clasifi
care în respectiva categorie. Este 
lesne de înțeles că datorită aces
tei selecții prealabile se asigură 
actualei ediții a campionatelor 
R.P.R. un nivel tehnic ridicat. In 
același timp concursul de verifi
care va contribui la o mai bună 
pregătire a gimnaștifor. Desigur, 
antrenorii au încă un cuvînt greu 
de spus în acest proces de pre
gătire. Ei vor trebui să verifice 
în ce măsură exercițiile liber alese 
respectă prevederile amendamen
telor, pentru că arbitrajul se va 
ghida strict după aceste prevederi.

Totodată, antrenorii trebuie să 
acorde o deosebită importanță în
sușirii noilor exerciții impuse care 
nu sînt altele decît cele pentru 
Jocurile Olimpice din 1956. Partâci- 
panții la campionatele R.P.R. sînt 
în general elemente care vor fi 
chemate să reprezinte culorile pa
triei noastre în această mare în
trecere precum și în întâlnirile pe 
care echipele reprezentative le vor 
susține atît în actualul sezon 
cît și în cursul anului vii
tor. Este, deci, necesar ca acești 
gimnaști să învețe temeinic, fără 
greșeli, exercițiile, impuse cu care 
cei mai buni dintre ei se vor pre
zenta la sfîrșitul anului viitor în 
fata arbitrilor de la Melbourne.

In ceea ce privește „Cupa ora
șelor", trebuie să precizăm că eta
pa care se va desfășura curînd la 
București cuprinde, de asemenea, 
exercițiile impuse noi. Iubitorii de 
gimnastică din Capitală vor face 
cunoștință cu aceste exerciții ia 
concursul din 16 octombrie

Clara Hodoș a luat condu
sei ea în finala campiona

tului feminin de șah

Finala campionatului feminin de 
șah al R.P.R. a continuat cu des

fășurarea rundelor a Vll-a, a Vlll-a 

și a IX-a. In general, au fost run
de calme și, cu excepția victoriei 
pe care Graboviețchi a repurtat-o 
la Albulet, fruntașele clasamentu
lui adoptă în continuare tactica 
de așteptare, remizînd în mare 
majoritate partidele dintre ele. De 
altfel, rezultatele de egalitate au 
caracterizat și aceste runde, mai 
mult de jumătate din partide fiind 
remize.

Iată acum rezultatele tehnice:
Runda a Vll-a; Hodoș — Al

bulet */2 —'/s I Hajdara — Kuz- 
nețov */2 — ’A I Teodorescu — 
Pentek '/2—V2 ; Iliescu — Giu- 
roiu V2 — '/2 1 Reich?r — Diaco- 
nescu 1—0; Tzitron — Pall I—0; 
Manolescu — Ududec V2 — V21 
Filipescu — Ionescu 0—1 ; Simu 
—Szathmary ’/a —’/a ; Tarapanov 
— Graboviețchi '/2 —‘A-

Runda a Vlll-a: Albulet — 
Graboviețchi 0—1 ; Szatmary — Ta
rapanov 0—1 ; Ionescu — Simu 
1—0 ; Ududec — Filipescu 0—1; 
Pali — Mano-lescu 0—1 ; Diaco- 
nescu — Tzitron ’/2 — '/2 ; Giu- 
roiu — Reicher 1—0: Pentek — 
Iliescu '/a — Va ; Kuznețov —
Teodorescu V2 — V21 Hodoș — 
Hajdara 1—0.

Runda a IX-a: Teodorescu — 
Hodoș V2 —’/2 ; Iliescu — Kuz- 
netov */2 — '/a ; Hajdara — Albu

let 0—1; Reicher — Pentek '/2 —'/2; 
Tzitron — Giuroiu '/2 — ‘/2 I Ma
nolescu — Diaconescu */2 —Va; 
Filipescu — Pall 1—0; Simu — 
Ududec 0—1 ; Tarapanov — Io
nescu 1—0 ; Graboviețchi — 
Szathmary V2 — ’/a-

Partidele întrerupte din rundele 
anterioare au dat următoarele re
zultate : Simu — Tarapanov 
Va — 'h; Szathmary — Filipescu 
1—0.

Iată clasamentul după nouă 
runde : 1. Hodoș 7 p.; 2. Albuleț 
6'/a P-; 3—4. Teodorescu, Ududec 
5 p.; 5—7. Giuroiu, Graboviețchi, 
Manolescu 5Va p.; 8—9. Iliescu, 
Tzitron 5 p.; 10—12. Ionescu, Fi
lipescu, Tarapanov 4’/2 p. ; 13—14. 
Simu, Hajdara 4 p.; 15—16. Kuz
nețov, Reicher 3‘/a p.; 17—18.
Diaconescu, Szathmary 3 p.; 19. 
Pentek 2'h p. ;20. Pall 1 p.

N. Kdhalmt 
corespondent 

★
După cum ni se comunică de 

la suibredacția. noastră din Cluj, 
aseară a luat sfîrșit în localitate 
șemifiinaița campionatului mascu
lin de șah al R.P.R. Iată clasa
mentul : 1. P. Seimeanu 14 p.; 
2. E- Costea 12 p.; 3. S. Sama
rian 1l'/a p.; 4. M. Breazu 11 p. 
5. Gh. Alexandrescu 11 p.; 6. E. 
Rusenescu 11 p.; 7. Gh. Me Iau 
10 p-; 8.V. Dunăreanu 9 ip.
Pentru finală s-au calificat pri
mii cinei clasați.

Constructorul București din 
nou în fruntea camptonatu3 
lui categoriei A la rugbi

Duminică, în campionatul repu
blican de rugbi sînt programate 
următoarele jocuri : Categoria A : 
Constructorul București—Locomo

tiva Grivita Roșie (teren Con
structorul ora 9) ; Dinamo Bucu
rești—Constructorul Orașul Sta
lin (teren Tineretului IV ora 8) ; 
C.C.Ă.—Știința Timișoara (teren 
C.C.A. ora 10) ; Dinamo IX Bucu
rești—Progresul F.B. (teren Tine
retului II ora 10) ; Minerul Pe
troșani—Progresul Sănătatea (la 
Petroșani). Categoria B serial-a: 
Știința București—Locomotiva

Buzău (teren Tineretului II ora 
11,30) ; Minerul București — 
Locomotiva I.C.F. (teren Tinere- 
tuihii IV ora 10) ; Constructorul 
Constanta—Progresul Tecuci (Ia 

Constanța) ; Știința Iqși—Știința 
Galați (la Iași). Categoria B 
seria 11-a: Flacăra Ploești—Tîr- 
năveni (ia Ploești) ; Știința 
Cluj—Locomotiva Cuj ; Progre
sul Sibiu—Știința .Arad (la Si
biu); Locomotiva' Timișoara—Fla
mura roșie Orașul Stalin (la Ti
mișoara).

Pentru a da o imagine cît mai 
fidelă a situației din campionatul 
categoriei A, prezentăm mai jos 
clasamentul acestei competiții:
Constr. București 
C.C.A.
Dinamo București 
Loc. Gr. Roșie 
Progr. Sănătatea 
Dinamo IX 
Progresul F. B.
Constr. Or. Stalin

M 8 1 1
10 8 1 1
10 7 2 1
10 7 2 1
10 3 1 6
10 3 0 7
10 2 2 6
10 2 2 6

123: 15 27
133: 20 27
178: 18 26
08: 20 26
15:117 17
39: 76 16
29:105 16
14:132 16

Minerul Petroșani 10 2 1 7 23 : 93 15
știința Timișoara 10 1 2 7 18: 68 14

Normele de participare la Olimpiadă, pentru atletism
La propunerea comisiei cen trale de atletism, Comitetul pentru 

Cultură Fizică și Sport a apro bat următoarele norme de partici
pare la Olimpiadă pentru atleti sm :

BAI EȚI

în luna aujțust-sept. 1956 de la 1 oct. 1955 la
1 august 1956

100 m. 10,4 2x10,5
200 m. 21,1 1x21,3
400 m. 47,2 1x47,4
800 m. 1.48,2 lxl.49.0
1.500 m. 3.46,0 1x3.47,0
5.000 m. 14.10,0 1x14.20.0
10.000 m. 29.40,0 1x29.500
Maraton 2.26,00 1x2.30.00
110 m. g. 14,2 1x14.3
400 ni. g. 51,4 1x51,6
3.000 obst. 8,50,0 1x8,55,0
Lungime 7,55 1x7,50
înălțime 2,05 1x2,03
Triplusalt 15,70 1x15,50
Prăjină 4,35 1x4,30
Greutate 16,50 1x16,40
Disc 52,00 1x51,00
Suh'ță 75,00 1x74,00
Ciocan 60,00 1x59,00
4x100 m. 40,6 1x40,8
4x400 m. 3.10,0 1x3,12,0
Marș 20 km. 1,36,00 1x1,36,30
Marș 50 km. 4,32,00 1x4.35,00
Decatlon 7,500 p. (*) 1x7.200 p.

FE TE
100 m. 11,7 2x11,8
200 m. 24,2 1x24,3
80 m. g. 11,0 1x11,2
Lungime 6,00 1x5,90
înălțime 1,68 1x1,67
Greutate 14,60 1x14,50
Disc 48,00 1x47,00
Suliță 49,00 1x48,00
4x100 46,5 1x46,8

(x) După vechea tabelă interna-
țională.

Probleme importante
Meciul internațional de scrimă 

R.P.R. — Austria, care — după 
o întrerupere de trei ani — a 
marcat reluarea organizării de 
concursuri internaționale de scri
mă în țara noastră, a permis unui 
număr mare de tehnicieni și tră
gători să constate progresele pe 
care le-am înregistrat și să facă o 
comparație între stilul nostru de 
luptă și cel al sorimerilor dintr-o 
țară cu numeroase legături inter
naționale în acest domeniu. O- 
dată în posesia unor elemente 
precise de comparație, tehnicienii 
și trăgătorii noștri au putut trece 
la susținerea unor discuții te
meinice. La aceste discuții și-a dat 
contribuția și cunoscutul arbitru 
internațional, lanoș Tilly (R. P- 
Ungară) care, într-o adunare ge
nerală a trăgătorilor din lot, a 
antrenorilor și arbitrilor prezenți 
în București, și-a spus părerea a- 
supra comportării scrimerilor noș
tri în meciul cu Austria, asupra 
posibilităților noastre la apropia
tele campionate mondiale și tot
odată asupra perspectivelor pe care 
le avem.

Una din concluziile cunoscutu
lui specialist maghiar a fost aceea 
că trăgătorii noștri fruntași — exem
pli' Maria Taitiș și Tudor Ilie — 
s-au prezentat în meciul cu Austria 
sub valoarea arătată la concursurile 
internaționale anterioare susținute 
în străinătate. Această constatare 
este în totalitate justă și ea ri
dică problema modului cum a tost 
condusă instruirea trăgătorilor în 
perioada de pregătire a lotului, 
înainte de această întîlnire. Fără 
îndoială că o parte din defecțiunile 
semnalate se datoresc colectivului 
de antrenori al lotului care n-a 
muncit în deplină înțelegere și 
în baza unei planificări judicioase 
și n-a ținut seama de orientarea 
tactică a trăgătorilor noștri, de sti
lul de luptă austriac pe care îl 
văzuseră la recentele concursuri 
din străinătate.

Dar slăbiciunile manifestate își 
au rădăcina — în principal — 
în dezinteresul manifestat de tră
gători față de pregătirea lor în 
cad-rul colectivelor și mai cu sea
mă în lipsa totală de preocupare 
a colectivelor sportive față de 
secțiile lor de scrimă. De mulți ani 
sintem obligați să alcătuim echi
pele reprezentative numai dmtr-un 
număr restrîns de trăgători, care 
au ajuns să se considere „senatori 
de drept”, fie că se pregătesc sau 
nu înainte de selecționarea lor 
în lot. Așa cum spunea și lanoș 
Tilly, pentru a dwăși această ca
rență a echipelor noastre reprezen
tative. trebuie să mărim necondi
ționat ' numărul trăgătorilor spe
cializați pe arme.

Pentru a se ajunge la mărirea 
numărului celor care uot fi selec
ționați fa lotul reprezentativ tre
buie asigurată baza materială în 
cadrul colectivelor sportive (bază 
care în momentul de față este

ale scrimei noastre
total necorespunzătoare). Atîța 
vreme cît nici un colectiv sportiv 
nu are aparatojul, materialele și 
echipamentul necesar probelor e-. 
lectrice, este normal ca spada și 
floreta electrică să nu se poată 
dezvolta la nivelul cerut de con
cursurile internaționale.

Meciul internațional cu Austria 
a sybiiniat în mod evident și 
orientarea necorespunzătâ^re a an
trenorilor lotului. Pregătirea tră
gătorilor noștri se efectuează uni
lateral, urmărmdu-se numai însu
șirea elementelor tehnice, făxă a 
se lucra pentru o pregătire 
superioară și o concepție tactică 
în funcție de posibilitățile trăgă
torului și de specificul adversaru
lui. Această constatare este mai 
veche, însă, cu toate că a fost 
discutata în repetate rînduri, ea 
continuă să existe, întrucît o parte 
din antrenorii lotului se dovedesc 
refractari față de principiile noi 
de instruire iar alții, nefiind spri
jiniți și îndrumați în munca for, 
n-ăit reușit încă să aplice aceste 
principii. In stadiul actual, cînd 
în cadrul colegiului de antrenori 
nu există înțelegere, unitate de 
vederi și un spirit principial de 
muncă, fiecare antrenor fiind a- 
deptul înverșunat al unei alte școli 
clasice de scrimă, se impune ve
rificarea componenței colegiului 
de antrenori, întinerirea rîndurifor 
acestora, unificarea metodei de lu
cru și, deocamdată, un selecțio
ner unic pentru echipele reprezen
tative.

In ultima vreme, scrimerii noș
tri au participat la cîteva con
cursuri internaționale în străină
tate, fără însă ca prin aceasta să 
realizăm scopul ce ni-1 propuse
sem : creșterea rutinei trăgători
lor. Coincurînd numai în străină
tate, sporadic (de două, trei ori 
pe an), cu un număr redus de 
trăgători, mereu aceiași și la mai 
multe arme, echipele noastre s-au 
dezvoltat inegal (floreta băieți și 
în special fete mai mult, iar sa
bia și în special spada mai puțin), 
fără ca vreuna dintre ele să atingă 
stadiul valoric la care putem as
pira față de posibilitățile reale 
ale scrimerilor noștri. Experiența 
concursurilor internaționale trebuie 
însușită de cît mai mulți trăgă
tori, orientîndu-ne spre o partici
pare completă, în multe competiții 
internaționale, planificate cu conti
nuitate și progresivitate, dintre 
care cel puțin jumătate să fie or
ganizate în țara noastră. Deocam
dată, participarea noastră la cam
pionatele mondiale de la Roma va 
fi un pas important înainte, reușind 
cu această ocazie să ne măsurăm 
forțele cu cei mai buni trăgători 
ai lumii și totodată să ne cucerim 
un renume internațional. Echipele 
de floretă — bărbați și femei —, 
așa după cum arăta și lanoș 
Tilly, — au, prin tinerețea și o- 
mogenitatea for, posibilitatea de a 
lupta pentru un loc printre cele 
patru finaliste,



CIRCUITUL CICLIST
Etapa a IX-a: 163

DEVA 28, (prin telefon de la tri
misul nostru). Șase și chiar șapte 
ore au fost necesare pentru ca par- 
ficipanții la campionatul de mare 
fond al R.P.R. să acopere miercuri 
cei 163 km. ai etapei a IX-a : Ti- 
mișoara-Deva. Se poate spune că 
niciodată pînă acum concurenții 
nil au tost supuși unor dificultăți 
atît de mari ca în această etapă. 
Ploile de toamnă de care cicliștii 
fuseseră pînă acum scutiți, au în
ceput să cadă de marți noaptea, 
astfel că șoseaua Timișoara-Deva 
a fost plină de băltoace foarte 
greu de străbătut. Cicliștii au aler
gat mai bine de 150 km. numai 
pe drum mocirlos. Din cauza greu
tăților întâmpinate pe această por
țiune a campionatului, o serie de 
cicliști de valoare, ca N. Vasiles- 
cu, Șt. Sebe, Călin Tudose și 
Schuster, au fost nevoiți să re
nunțe la cursă, sosind la Deva în 
mașini.In schimb se cuvin a fi e- 
vidențiate dîrzenia lui P. Nuță, 
care a făcut o cursă remarcabilă, 
luptînd cu îndîrjire — în ciuda 
celor trei pane de cauciuc suferite 
î.n numai 25 km. — și coinportarea 
tinerilor cicliști de ia Dinamo 11 
care au fost mereu prezenți în pri
mul pluton.

începe batalia
CU... NOROIUL

Din Timișoara plecăm pe o ploaie 
torențială care ne va întovărăși 
multă vreme. Prima pană de cau
ciuc o face Dak, chiar la 200 
m. de la plecare. El este „imitat" 
d,e Wittmann, L. Dominic, Panciu, 
Molnar și de veteranul Gh. Șan- 
drti. Drumul plin de noroi, pune 
multe semne de întrebare în fața 
concurențiior. Stropiți din belșug 
cu noroi, cicliștii continuă totuși să 
pedaleze cu dîrzenie.

Odată trecuți de Topolovăț, asis
tăm Ia 'o serie întreagă de defec-

Pentru un arbitraj corespunzător la box
Arbitrajele și deciziile au fost 

I SBlțject permanent de discuție cu 
ocațzija finalelor campionatelor 

^republicane individuale de box. Din 
îpacate, majoritatea discuțiilor s-au 
'purtat asupra aspectului negativ 
al problemei. Chiar în cronicile 
noțașjre am fost nevoiți să înre- 
gisjrăm și să criticăm de foarte 
multe ori arbitraje necorespunză
toare și decizii eronate. Dacă re
luăm astăzi această problemă, o 
facem tocmai pentru a contribui 
în măsura în care ne este posi
bil la rezolvarea acestei probleme, 
deosebit de importantă pentru 
progresul boxului nostru.

Arbitrii au un rol de seamă în 
desfășurarea luptei din ring. Ei 
au o contribuție directă la orien
tarea în general a boxerilor în 
ceea ce privește lupta, asupra fe
lului de a boxa, de a se mișca în 
ring. In această privință credem 
că nu este nevoie să insistăm. 
Din păcate, în general, arbitrii nu 
au înțeles să-și aducă contribu
ția la un box clar, în linie, bazat 
pe o tehnică înaintată. De cele 
mai multe ori, arbitrii de ring nu 
au sancționat cu hotărîre boxul cu 
capul înainte, loviturile cu mănușa 
deschisă, ținerile, etc. Numai așa 
se explică faptul că Ghețu Velicu, 
care a boxat dezordonat și cu lo- 

’ vituri nepermise, a primit un sin
gur avertisment de-a lungul tu
turor meciurilor pe care le-a sus
ținut. I-au făcut oare arbitrii un 
serviciu lui Velicu — și implicit 
boxului nostru — nesancționînd 
boxul său neregulamentar? Desi
gur că nu. Ne amintim că ace
lași Velicu a fost descalificat la 
campianatete europene pentru felul 

| său dezordonat de a boxa. De alt
fel, în contradicție cu regulamentul 
de box, care prevede sancțiuni 
severe, arbitrii noștri dau dovadă

ln urma omologării celor 593.420 
buletine depuse la concursul PRO
NOSPORT Nr. 38 etapa din 25 

; septembrie au fost stabilite urmă
toarele premii:

Piemiul I: 11 buletine cu 12 re
zultate, revenind fiecărui buletin 
cîte 12812 lei.

Premiul II: 284 buletine cu 11 
i rezultate, revenind fiecărui buletin 
cîte 595 lei.

Premiul 111: 2314 buletine cu 10 
rezultate, revenind fiecărui buletin 

, cite 109 lei, ,

km. cu ploaie, visit,
țiuini materiale. De pe primul plan 
al cursei încep să dispară, I. Con- 
stantinescu, N. Georgescu, Popov, 
Șt. Poreceanu, Vasilescu, Schuster, 
și Moiceanu, care pînă atunci ani
mase, ca de obicei, alergarea. 
Sprintul de la Lugoj este cîștigat 
de Hora, urmat de Klein și Ștefu.

Tricoul galben controlează cursa 
cu autoritate. Constantin Dumi
trescu, veghează atent la toate miș
cările adversarilor, cu toate că 
atît Zanoni, cît și Ștefu, Klein și 
ceilalți nu par de loc «animați de 
gînduri îndrăznețe. Perspectiva unei 
evadări pe o astfel de șosea plină 
de noroi și de băltoace nu pare 
să... surîdă nimănui.

LUPTA MARE IN FRUNTEA 
PLUTONULUI

Intrăm în regiunea Hunedoara 
prin Hohaba. Dumitrescu caută 
să nu-i scape din vedere pe dina- 
moviști. El merge însă, foarte 
prudent pentru a evita o pană de 
baieu. Za,noni, care avusese un 
moment de slăbiciune, vine acum 
tare din urmă și la un urcuș 11 
prinde pe Dumitrescu, care însă 
îi scapă de sub observație pe 
Gherman și Ștefu, cicliști ce por
nesc în doi să străbată restul di
stantei pînă la Deva. Evadarea 
acestor îndrăzneți nu reușeșle, 
cu toate cele 90 secunde avans pe 
care le iau la u,n moment dat — 
fată de Dumitrescu — și sînt siliți 
pe rînd să oprească pentru 
a repara panele de cauciuc. A- 
ceste defecțiuni îl aduc din nou 
pe Dumitrescu, și o dată cu el și 
pe Zanoni, în fruntea cursei. Lor 
li se alătură Poreceanu, tare a 
venit dm urmă ca o vijelie, spăr- 
gînd, reparînd, pierzînd și apoi 
din nou prinzînd plutonul frun
taș. Lor li se alătură Gherman 
și Klein, cu care grupul celor din 
față ajunge la 5 cicliști. De la 

de un inexplicabil sentimentalism, 
dacă nu chiar de o slabă pre
gătire. S-ar putea ca în 
unele cazuri arbitrii să fi fost 
intimidați de intervențiile gă
lăgioase ale unora dintre specta
tori care nu făceau deosebirea în
tre box și bătaie, și care — firește 
— nu înțelegeau de ce un boxer 
trebuie să primească un avertis
ment. Dar acestea nu scuză cu ni
mic atitudinea pasivă, îngăduitoa
re a arbitrilor față de aceste a- 
bateri. Unii arbitri au sancțio
nat însă loviturile cu capul sau 
cu mănușa deschisă. Printre aceș
tia se află și Ilie Constantinescu 
care l-a descalificat pe V. Vlă- 
descu în fața lui P. Popescu. To
tuși, arbitrul Constantinescu l-a 
descalificat pe Vlădescu prea tîr- 
ziu, după Ce acesta îi provocase 
lui Popescu o plagă serioasă în 
obraz. Intervenția lui la timp ar 
fi curmat această luptă în care, 
deși învingător, Popescu a fost 
scos apoi din cursa pentru titlu. 
Aci se remarcă necesitatea ca ar
bitrii să intervină atunci cind este 
cazul. Exemplu de felul cum se 
conduce un meci în ring l-a dat 
arbitrul M. Ghinescu. Fiind mereu 
prezent la fază, acesta lasă liber 
meciul, intervenind numai cînd se 
produce un „clinei** vizibil sau o 
neregularitate flagrantă. De multe 
ort arbitrii au oprit lupta nejusti
ficat, sau au îndemnat la bătaie, 
fără să fi fost cazul în acel mo
ment (în primul minut al întîl- 
r.irii).

Au mai fost și alte greșeli să- 
vîrșite de arbitrii în ring. De pil
dă, arbitrul Z. Ferber a „uitat** 
să-l descalifice pe I. Bora în me
ciul cu O. Mărăcineanu, deși îi 
dăduse 3 avertismente, iar arbitrul 
Marin Stănescu, depășit în două 
rrnduri de fază, nu l-a numărat pe

Informații fj^onosport
Premiul 1 a fost obținut de par- 

ticipanți din regiunile : București 
2, Stalin 2, Cluj 1, Constanța 1. 
Iași 1, Bîrlad 1, Oradea 1, Timi
șoara 1 și Craiova 1.

★
La concursul PRONOSPORT 

Nr. 39 (etapa din 2 octombrie 
1955) vor fi acordate următoarele 
premii speciale pentru concurenții 
care vor obține buletine cu 0 re
zultate exacte:

— Una motocicletă „Moscva" de 
125 cmc,

AL R. P. R.
dar mai ales noroi

Săcăman, caravana alergătorilor 
intră, în sfîrșit, pe asfalt, și acum 
se pedalează cu peste 40 km.

TRICOUL GALBEN SPARGE

După ce învinsese tpate „capca
nele" pe care i le întinsese șo
seaua noroioasă, plină de pietre, 
Dumitrescu sparge tocmai acum, 
pe asfalt la 10 km. de sosire. Re
pară repede, umflă și pornește 
năvalnic pe urma celor trei din 
frunte (Gherman a spart și el). 
Zanoni, Poreceanu și Klein nu 
întreprind însă nimic și astfel 
după numai 4 km., sînt ajunși 
di,n nou de Dumitrescu și cu toții 
intră în Deva, unde primul trece 
linia de sosire St. Poreceanu 
(C.C.A.) urmat de Klein, Zanoni 
și Dumitrescu. Toți aceștia au so
sit în Deva la 6 ore 08 min. 50 
sec.

Pe locul 5 a sosit Gherman cu 
6h 09,47; 6. Ștefu 6h 12:39 etc. 
Pe echipe, etapa a fost cîștigată 
de Dinamo II urmată de C.C.A. 1 
și C.C.A. II. In clasamentul ge
neral individual, după 9 etape, 
confiinuă să conducă Dumitrescu 
(C.C.A.) cu 42 h 57:48, urmat de 
Zanoni Ia 12,58 min., Ștefu la 
22,53 min., Hora la 45,41 min. 
Serban la 49,26 min.. Nuță la 
54,02 min., Constantinescu la 
56,51 min. Poreceanu la Ih 12:39, 
Klein la lh 13:48; 10. Martie Ște- 
fănescu lh 31,52, etc. In clasa
mentul general pe echipe conduce 
C.C.A.1. cu 130h 07:58, urmată de 
Dinamo la lh 48:13 și Metalul la 
2h 32:10.

Mîine are loc etapa a X-a pe 
ruta Deva-Sibiu ,iar vineri etapa 
a Xl-a Sjbiu — Orașul Stalin.

GH. MIHALACHE

N. Tătaru care, în meciul cu Si- 
mion Gheorghe, a căzut de două 
ori din lovituri clare.

In general, se poate spune că 
arbitrii noștri dau dovadă de ne
siguranță și aceasta influențează 
lupta dim ring.

Deși s-a accentuat — și în zia
rul nostru — necesitatea îndrumă
rii sportivilor spre un box de ca
litate, foarte mulți arbitri s-au 
orientat greșit, dînd decizii în fla
grantă contradicție cu desfășu
rarea întîlnirilor. Foarte mulți au 
lăsat să încline mai greu în ba
lanța victoriei — în buletinul de 
punctaj — combativitatea de ultim 
minut, ofensiva dezlănțuită în ul
tima repriză, ignorînd cu desăvîr- 
șire faptul că unii boxeri puncta
seră clar timp de două reprize. Nu
mai astfel se explică deciziile ero
nate din- meciurile C. Gheorghiu — 
I. Zlătaru, Ghețu Velicu — N. Ale
xandru, P. Enache — E, Popa și 
altele. Astfel, numai datorită „spri
jinului" arbitrilor au putut ajunge 
în finală boxeri cu o pregătire ne
corespunzătoare. Se mai remarcă 
lipsa de omogenitate în punctaj, 
care a dus uneori la diferențe a- 
preciabile pe buletinele diferiților 
arbitri.

Se desprinde de aci rolul Im
portant al arbitrului de box, se 
poate vedea clar că de lipsa de 
îndrumare a boxerilor sînt respon
sabili .și arbitrii. Dar pentru a co 
respunde, arbitrii trebuie să aibă 
în primul rînd o bună pregătire 
profesională, ceea ce multora din
tre actualii noștri arbitri le lip
sește. Este cazul ca inspecția de 
box din C.C.F.S. și colegiul de ar
bitri, care privesc cu superficiali
tate această problemă, să treacă 
de îndată la lichidarea lipsurilor.

I. ȘEINESCU

— 3 biciclete.
— 3 aparate de radio Electro

magnetica.
De remarcat că în urnă vor fi 

introduse toate buletinele cu 0 re- 
zuffate exacte, regulamentar in
trate în concurs, fără a se acorda 
vreun premiu special pentru par
ticipantul care va avea cel mai 
mare număr de astfel de buletine. 
Deci și cu un singur .buletin cu 
0 rezultate exacte aveți șansa de 
a obține unul din premiile speciale 
acordate la acest concurs.

Reprezentativa de fotbal a R. P. Romine 
a invtns echipa națională a Belgiei

(Urmare din pag. 1)

cu mingea la 6 metri, dar Carre 
îl jenează și apoi trimite în cor
ner. Patru minute după aceea, a- 
tacanții noștri sînt din nou în a- 
propierea porții adverse; Copil — 
în poziție foarte bună — ezită să 
șuteze și îi pasează lui Georgescu 
care, atacat, pierde balonul. Echi
pa R.P.R. domină tot mai accen
tuat. Și, spre deosebire de prima 
repriză, cînd Carre dominase... ca
reul, atacanții noștri se învîrtesc 
tot mai mult prin jurul punctului 
de la 11 metri. Din min. 59 pînă 
în cel de al 62-lea, Ozon trage de 
4 ori din apropierea porții, dar tot
deauna pe lîngă...

Oaspeții se apropie rar, dar des
tul de periculos de poarta lui Voi- 
nescu. Mai ales că Coppens stă 
mereu ca un pion avansat în 
„coasta" apărării noastre, iar Or- 
lans îi face clipe grele-lui Pa- 
honțu, care nu se regăsește în a- 
ceastă primă parte a reprizei și îl 
oprește pe extremul belgian ade
seori prin faulturi. In min. 63, cor
ner la poarta noastră, fără rezul
tat. După ce în min. 65 Suru — 
care a adus un reviriment în atac
— a șutat puternic dar balonul a 
fost respins de Dries, se marchează 
golul victoriei:

MIN. 70. Călinoiu, interceptează 
o minge respinsă de apărarea ad
versă și o trimite cu capul lui 
Suru. Acesta i-o servește la picior 
lui Georgescu, care — de la 18 
metri— șutează neașteptat și pu
ternic la „păianjen", acolo unde nu 
prea pot interveni portarii și... 
nici Gernaey: 1—0!

La numai două minute după 
aceea, Ozon pătrunde pe aripa 
dreaptă pînă în apropierea liniei 
de fund și centrează la Suru care
— din fața porții — trage prea 
slab și Gernaey reține. Echipa 
R.P.R. atacă susținut. In min. 79, 
Suru centrează precis la Georgescu 
care reia spectaculos din voleu dar, 
din păcate, afară. In ultirfiele 
minute, belgienii devin mai peri
culoși. Ei forțează egalarea, ob- 
ținînd un corner în min. 84. Un 
minut după aceea, Androvici sto
pează o acțiune foarte periculoasă 
a lui Orlans.

Fluierul final găsește mingea la 
mijlocul terenului.

★
Astfel a luat sfîrșit un joc în 

care echipa noastră a cucerit o 
victorie deplin meritată. Socotim

Oaspeții despre jocul 
R. P. Romină — Belgia
Secretarul comisiei de selecție 

a federației belgiene de fotbal, 
HANSE : Vorbind, în primul rînd, 
despre echipa Belgiei și ținînd 
seamă de faptul că încă de la ple
carea noastră din Bruxe'les am 
avut unele defecțiuni în alcătuirea 
formației, trebuie să spun că sîn- 
tem mulțumiți de rezultat. Echipa 
noastră a jucat cu mult mai bine 
decît la Praga. Totuși, meciul a 
fost foarte greu pentru noi pentru 
că am întilnit o formație tehnică, 
in bună condiție fizică și care a 
jucat viguros. Rezultatul ne mul
țumește și pentru faptul că valoa
rea echipei romîne este cunoscută 
în occident. Noi puteam face un re
zultat de egalitate dai vreau să 
precizez că victoria echipei romîne 
este pe deplin meritată.

Antrenorul echipei naționale bel
giene CEULEERS : Victoria echi
pei romine este pe deplin meri
tată. Noi am fi putut obține un 
rezultat de egalitate, dar așa cum 
s-a terminat meciul este just. Mi-a 
plăcut foarte mult golul marcat de 
Georgescu. Echipa romină — după 
părerea mea — este lipsită de joc 
în adîncime și de mai multă miș
care. Echipa noastră s-a apărat 
bine, a jucat curajos și a făcut 
o primă repriză bună. Insă ro- 
mînii ne-au dominat pînă la ur
mă. Dacă am fi avut un pic de 
șansă și șutul lui Coppens n-ar 
fi întilnit bara, poate altul era 
rezultatul. Sperăm că relațiile din
tre noi, vor fi continuate cu suc
ces în viitor, nu numai în fotbal, 
ci și in alte domenii.

MICHEL CLARE, trimisul spe
cial al ziarului „l'Equipe" la cam
pionatele internaționale de, atle
tism ale R.P. Romîne: „Nu sînt 
specialist în fotbal, dar nu m-a 
răbdat inima să nu vin printre 
cei 100.000 de spectatori ai stadi
onului „23 August" și am avut 
satisfacția să asist la o partidă 
foarte disputată, în care romînii 

chiar că scorul putea fi și mai 
mare, (inînd seama de situațiile 
de gol și de neta dominare a echi
pei noastre în repriza a doua.

Toți jucătorii noștri și-au făcut 
datoria, pe măsura posibilităților 
fiecăruia. Voinescu, atent, a inter
venit corect. Pahonțu, depășit oa
recum de rapiditatea și forța ad
versarului direct, a comis destule 
greșeli, dar a terminat mai bine. 
Androvici, cel mai bun din echipă, 
a fost un adevărat stîlp al apărării.
Szoko a jucat cu însuflețirea care-I 

caracterizează, fără a corespunde 
integral. Călinoiu, mult mai bun 
în defensivă. In schimb, Băcuț I 
a ajutat foarte mult atacul, fiind 
bun și în apărare. In general, linia 
noastră de mijlocași s-a comportat 
satisfăcător. Copil a luptat cu
rajos deși era dezavantajat de fi
zic. Nicușor a muncit mult și cu 
folos. Ozon a făcut o partidă ex
celentă, fiind cel mai bun din atac. 
Georgescu n-a dat randamentul 
așteptat dar a șutat cel mai pe
riculos la poartă. Suru, mai uf’ 
decît Mihai, a fost greu deposedat 
de balon și a centrat precis.

Din echipa Belgiei, ciare a do
vedit o tehnică individuală bună, 
a jucat atletic și a luptat cu dîr
zenie pentru un rezultat cît mai 
bun, ne-au plăcut mai ales: Gernaey, 
Carre, Van Brandt, Huysmans, Or
lans. Mermans n-a arătat valoarea 
așteptată iar Coppens, un mare 
tehnician ,a jucat mai mult pen
tru el decît pentru echipă.

Arbitrul M. Macko (R. Ceho
slovacă) a condus bine.

ȘUTURI LA POARTA

R.P. ROMINĂ: 28 (13 în 
prima repriză, 15 în a doua).

Cele mai multe lovituri la 
poartă le-a tras Ozon: 10.
BELGIA: 17 (13 în prima re

priză, 4 în a doua).
Mermans a tras cel mai mult: 

de 6 ori.

RAPORT DE CORNERE

Echipa noastră a beneficiat 
de 7 lovituri de colț (cinci în 
prima repriză și două în re
priza a doua), iar echipa bel
giană de numai două (în re
priza a doua).

au avut un avantaj — de altfel 
concretizat în repriza a Il-a — 
jucînd mai iute și hotărîți. Echi
pa Belgiei — cu o tehnică bună,— 
n-a reușit însă să facă față ata
curilor impetuoase ale iui Ozon, 
Georgescu și Nicușor și chiar ale 
tînărului Copil, care s-a arătat 
mai matur decît îl arată numele. 
In orice caz, echipa romină me
rită victoria și aplauzele pe care 
i le-au oferit cei 100.000 spec
tatori.

MAURICE VIDAL redactorul șef 
al revistei „Miroir Sprint": „Fără 
Coppens și Mermans, reprezenta
tiva belgiană valorează ca oricare 
echipă de club din Belgia. Apără
torii romîni, reușind să neutrali
zeze toate Încercările lui Coppens, 
<ar Mermans dînd un randament 
foarte scăzut, înaintarea edjipei 
belgiene n-a putut să se #Bro- 
pie decît rare ori și fără succes 
de poarta apărată de Voinescu. In 
schimb, înaintarea echipei romîne, 
formată din jucători iuți și buni 
tehnicieni, a reușit această perfor
manță in fața porții adversarilor 
lor. Din înaintare mi-a plăcut in 
special Nicușor, care „vede" foarte 
bine. Rezultatul este normal, mai 
ales că repriza a Il-a le-a aparți
nut în totalitate romi,.Jor.

M. MACKO arbitrul jocului: Nu 
m.am așteptat ca întilnirea de 
astăzi să capete pe alocuri o notă 
atît de durii. In comparație /țu 
meciul de Ia Praga, fotbaliștii fel- 1 
gieni au jucat mult mai bine,.lai' 
București. Rezultatul meciului este; 
real și întîlnirea putea lua sfîrșit ’ 
cu un scor și mai mare în favd*k( 
rea eebipei romine dacă atacanții ( 
n-ar fi ratat citeva situații cla 
Au fost momente cind jocul a de
pășit limitele permise, în general, 
însă, a fost frumos, datorită vite
zei cu care s-a jucat. De U învin
gători mi-au plăcut Androvici, 
Voinescu și Ozon. De la oaspeți, 
s-au remarcat Gernaey, Mermans șl' 
Huysmans. ' ‘



Turneu! international 
de $ah de la Erfurt

La Erfurt, în R.D. Germană a 
început un tuirneu internațional de 
șah la care participă o serie de 
valoroși jucători din țările de demo
crație populară. Astfel, alături de 
reprezentanții noștri, maeștrii inter
naționali Dr. O. Troianescu șj I. 
Bălanei, iau parte la concurs cam; 
pionul R. D. Germane pe ultimii 
doi ani, Uhlman, tinerii dar experi- 
mentații maeștri bulgari Pîdevschi 
și Kolarov, cehoslovacii Alster și 
Fichtl, cunoscv.ți ca teoreticieni de 
seamă în șahul contemporan, cam
pionul forțelor armate din R.P. 
Polonă, Dwordzinski, tinerii șahiști 
maghiari Dely și Bely, reprezen
tanții R.D.G. Fucs, Dieckman, Koch 

. și alții. Tragerea la sorți a dat ur
mătoarea ordine a participanțitor pe 
tahela.de concurs:

1. Frantz (R.D.G.) ; 2. Pîdevschi 
(R.P.B.) ; 3. Dely (R.P.U.) ; 4. 
Fucs (R.D.G); 5. Bălanei (R.P.R.); 
6. Bely (R.P.U.) ; 7. Uhlman
(R.D.G.) ; 8. Fichtl (C.S.R.) ; 9. 
Koch (R.D.G.) ; 10. Troianescu 
(P.P.R.) ; 11. Dieckman (R.D.G.) ; 
12 Alster (C.S.R.) ; 13 Kolarov 
(R.P.B.) ; 14. Dvordzinski (R.P.P.).

Iată și rezultatele tehnice ale 
primelor partide :

Runda 1 : Dely — Alster 0—1 ; 
Fucs — Dieckman 0—1 ; Bălanei 
— Troianescu 0—1 ; Bely — Koch 
1—0; Uhlman — Fichtl '/a—Vs- 
Partidele Frantz — Dwordziniski și 
Pîdevschi — Kolarov au fost amîna- 
te.

Runda a Il-a: Dwordzinski — 
Fichtl */a—*/2 ; Troianescu — Bely 
0—1 ; Dieckman — Bălanei 1—0; 
Kolarov — Dely 1—0. Partidele 
Koch —Uhlman și Alster — Fycs 
au fost întrerupte, iar cea dintre 
Frantz și Pîdevschi a fost amîna- 
tă.

Runda a iii-a: Kolarov — Fucs 
V2—’/î ; Bălănel ț- Alster ‘/2—V2 1 
Bely — Dieckman — 0—1. Celelalte 
partide Pîdevschi — Dwordzinski, 
Dely — Frânte ; Uhlman — Troia- 
nescu și Fichtl — Koch au fost 
întrerupte cu avantaj pentru con
ducătorii negrelor.

------------ ■ - —■'«$’>---------------------------

CONCURSUL 
INTERNATIONAL DE CĂLĂRIE 

DE LA SOFIA
Luni au luat sfîrșit întrecerile 

din cadrul concursului internațio
nal pentru proba completă de că
lărie care s-a disputat la Sofia. 
După probele de dresaj, fond și 
obstacole, primul loc în clasamen
tul general pe echipe a fost ocupat 
de echipa R. P. Bulgaria II, care 
a totalizat cele mai puține puncte 
pierdute (321,11). In clasamentul 
general individual situația este ur
mătoarea : 1. Stakov (R. P. Bul
garia II), 2. Kalecev (R. P. Bul
garia II), 3. Kuîbîșev (URSS) 4. 
Hristov (R. P. Bulgaria I) 5. Ba- 
klișkin (URSS), 6. Venkov (R. P. 
Bulgaria II), 7. Fratev (R. P. Bul
garia II), 8. Lislik (R. Cehoslova
ca), 9. Gh. Langa (RPR), 10. Ras- 
kov (R.- P. Bulgaria II), 11. Gh. 
Soare (RPR), 12. Aleutinov 
(URSS).

PE SCURT
© Ouiuuueă au luat sfiișit la Za- 

«reb campionatele Internationale de 
tenis ale R.P.F. Iugoslavia. La sim
plu femei, titlul a lost cucerit de 
cunoscuta jucătoare poloneză Je- 
drezejowska care a dispus Iu finală 
de campioana iugoslavă cmadak cu 
2-6 (6-4; 6-4). La bărbați, victoria a 
fost repurtată da australianul Ar- 
kinstaU. £1 l-a invins cu 3-6 (6-1; 
6-4; 6-2) pe jucătorul Platek (R.P. 
Polonă).
• Cu prilejul lucrărilor Congre

sului Federației internaționale ama
toare de rugbl care au loc la paris 
s-a hotărit ca R.D. Germană să fie 
acceptată ca membră a acestei fe
derații.
• Echipa de fotbal a orașului 

Budapesta și-a continuat turneul in 
Grecia jucind la Salonic cu echipa 
locală Aris. După un joc echili
brat, intinirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate; 3-3 (6-2).
• Reprezentanții secțiilor de hochei 

pe gheață din R.F. Germană ți R.D. 
Germană au căzut de acord ca la 
turneul olimpic de la Cortina D’Am
pezzo, Germania să fie reprezentată 
de o singură echipă alcătuită din 
Jucătorii celor două țări.
• In zilele 8, 9 ți 10 octombrie se 

va desfășura Ia Varșovia intîlnirea de 
tenis de cîmp dintre reprezentativele 
orașelor Stockhelm și Varșovia.
• La 23 septembrie s-a desfășurat la 

Sofia intîlnirea internațională de fot
bal dlntie echipele T.D.N.A. Sofia șl 
U.D.A. Praga. Victoria a revenit fot
baliștilor bulgari cu scorul de 3—2 
(1—D.

PRAGA, 26 (Agerpres). — Ceteka 
transmite:

La 27 septembrie a sosit la Praga 
o echipă sovietică de canoe-caiac 
compusă din M sportivi. Canotorii 
sovietici vor lua parte la o întilnire 
internațională în compania sportivi
lor cehoslovaci.

(Urmare din. pag. l-a) 

privința recordului mondial. Nu 
au putut afla prea multe deoare
ce Kuț a păstrat toate rezervele 
din acest punct de vedere. Le-a 
spus chiar glumind :

— Nu se stabilește chiar așa de 
ușor un record pe 10.000 ni. Deși 
e un drum care durează mai pu
țin de 30 minute, este totuși foar
te lung. Ce se poate întimpla pe 
atîtea ture de pistă este mai greu 
de spus, mai ales că în lupta a- 
ceasta contează și adversarii. Du
minică mă gindeam, de pildă, la 
Emil Zatopek. II și vedeam aler- 
gînd în cursa de 10.000 m. care-i 
este atît de dragă. Dar cine putea 
bănui — spuneți Dvs. care sînteți 
ziariști — că losef Kovacs și Mi
klos Szabo il vor întrece pe re
numitul atlet cehoslovac. Și iată 
că Zatopek a fost întrecut. Dar 
ce performanță extraordinară a 
realizat Kovacs!

Iată cum se desfășoară o cursă 
de 10.000 m. — încheie Kuț.

Și apoi, discuția se duse în le
gătură cu lelul în care Kuț alear
gă o probă de fond. Dacă la an
trenamente el respectă cu stric
tețe indicațiile antrenorilor, par- 
curgînd diferite distanțe, Unind 
seama de un grafic, în schimb In 
concurs el face tot posibilul ca să 
alerge cît mai repede. Graficul nu 
contează pentru el într-o aseme; 
nea cursă. Mai tare, mereu mai 
tare, iată deviza lui Vladimir Kuț.

In acest an, ne-a spus-o chiar 
Vladimir Kuț. el a luat parte la 
4 curse pe 10.000 n?. De altfel, se
zonul a început mult mai tîrziu 
pentru el dar a reușit să se pună 
destul de repede în formă. Fără 
îndoială că cel mai mult a con
tat din acest punct de vedere, 
conștiinciozitatea sa și mai ales 
extraordinara lui putere de mun
că, voința care îl ajută să întrea
că adversarii cei mai puternici. 
Mulți dintre cititorii ziarului no
stru își amintesc de concurentul 
cu nr. 52 care pe stadionul Repu
blicii era capabil să ridice tribu
nele în picioare și să-l facă pe 
Emil Zatopek să-și întrebuințeze 
forțele pînă la epuizare pentru a-1 
învinge. In schimb, la campiona
tele europene de la Berna, Kuț, 
care a pornit de la început foarte 
puternic, n-a mai putut fi ajuns 
de nimeni și cucerea titlul de 
campion al Europei, cucerea pe 
spectatorii din tribune uimiți de 
voința atletului care purta tricoul 
purpuriu. Și nimeni nu uită, de
sigur, memorabila cursă de la 
Londra, în care Kuț a dus o trenă 
„infernală** (așa au caracterizat-o 
ziariștii englezi atît de zgîrciți în 
calificative) dar a fost învins pe 
ultimii metri de Chris Chattaway 
care și-a adjudecat cu această o- 
cazie și recordul mondial. Dar 
Kuț nu s-a lăsat învins pentru 
că numai peste cîteva zile avea 
să recucerească recordul mondial.

Vladimir Kuț continuă să aler
ge pe potecile pădurii Băneasa, 
peste care se lasă încet întuneri
cul. Leonid Scerbacov, care l-a 
însoțit, și-a terminat antrenamen
tul și se plimbă încoace și încolo, 
așteptindu-și prietenul. Și odată 
cu Vladimir Kuț aleargă și acele 
cronometreîor, și alți și alți kilo
metri rămîn în urmă... Probabil 
că, acum dimineața, cînd citiți a- 
ceste rîndurî, Vladimir Kuț este 
din nou la antrenament schim
bi nd aleile pădurii cu pista sta
dionului Dinamo. Iar peste cîteva 
zile, mai precis, luni, îl veți re
vedea la start alături de bunul 
lui prieten, Emil Zatopek.

Dar vorbeam de Leonid Scer
bacov... Care credeți că au fost 
primele sale cuvinte în clipa în 
care a coborît din avion? Nu se 
refereau nici la campionate, nici 
la întrecerile la care participase 
la Belgrad și la Zagreb.

— Juniorii sovietici s-au îna
poiat în patrie? Cînd au plecat?

De ce oare această întrebare? 
Am aflat imediat, pentru că Scer
bacov s-a interesat de prietenul 
său și, în același timr>, elevul său 
Fedoseev, care a participat la în
trecerea de la Ploești la proba de 
săritură în lungime și la triplu 
salt. Leonid Scerbacov cunoștea 
performanțele obținute de Fedo
seev pe stadionul Flacăra din 
Ploeștî, în schimb se interesa cîte 
sărituri a efectuat acesta în con
curs.

— Sînt foarte îngrijorat, de
oarece Fedoseev — spuse Scer
bacov— era accidentat Ia o gleznă

înainte de a perni spre București. 
Și cum proba de triplu săli e 
foarte dificilă, iar un accident cit 
de mic este hotărîtor, mă intere
sez de numărul săriturilor efec
tuate de elevul meu. Dacă a sărit 
de șase ori la fiecare din cele 
două probe, înseamnă că totul 
este bine...

Mulțumit că elevul său n-a su
ferit nici un accident, Scerbacov 
s-a arătat de îndată dispus să 
vorbească și de proba sa.

— Va fi un concurs foarte 
„tare", explică Scerbacov, și eu 
socotesc că la multe probe recor
durile mondiale sînt in mare pe
ricol. Pot să vă asigur că toți 
participanții la campionate vor 
căuta să contribuie din toate pu
terile pentru ca faima pe care o 
capătă întrecerile din acest an de 
la București să nu fie o simplă 
născocire a ziariștilor. După pă
rerea mea este cel mai tare con
curs al anului.

De altfel, această părerea este 
împărtășită și de ceilalți concu- 
ranți la cea de a VlII-a ediție a 
campionatelor internaționale so- 
șiți încă de ieri la București. Chiar 
și Nina Otkalenko, care s-a a- 
rătat nemulțumită de titlul apă
rut în ziarul „Sportul popular" 
deoarece i se pare că la 2 minute

Galina Zibina, recoramana mon
dială la proba de aruncare a greu
tății, ia parte la întrecerile de la 
București.

pe 800 m. la proba feminină nu se 
ajunge chiar atît de repede, s-a 
interesat de îndată dacă princi
palele ei adversare, Ursula Do
nath și Diana Leather participă 
și ele la întreceri. Aflînd că da, 
a exclamat

— Vai, ce concurs tare, și la 
400 și Ia 800 m.!

Apoi, grăbită, a cerut progra
mul probelor pentru a afla zilele 
în care va trebui să se prezinte 
la start. Grijulie, ea a cercetat di
ferența de timp care există între 
serii (nimeni nu pune la îndoială 
că se va califica în finală) și fi
nala probei de 400 m. plat.

Seara, împreună cu ceilalți 
atleți sovietici, veniți din R.P.F. 
Iugoslavia, și cu atleții bulgari 
care au participat la concursurile 
de la Belgrad și de la Zagreb, 
Nina Otkalenko s-a antrenat pe 
stadionul Dinamo. Și, de ce să nu 
o spunem, noi sperăm ca ea să 
îmbunătățească și recordul stabi
lit la Zagreb.

★
Aseară, în Gara de Nord 

primit grupul atleților sovietici care 
venea de la Moscova. Printre ei se 
găsesc Galina Zîbina, Otto Gri- 
galka, Anatolii Iulin și alții.

PRINTRE ATLEȚII JUGOSLAVI

a fost

Tot ieri a sosit și lotul atleților 
și atletelor d'n R. P. F. Jugo
slavia. Ei sînt: Lorger (110 m. pJ: 
Mugosa (1.500 m.): Stritof (5.000 
m.); Marianovici (înălțime): M.i- 
lakov (prăjină); Skilevic (greuta
te); Krivokapic (disc) și Babovici 
(80 m. g.); Sikovec (100 și 200 
m.);< Cefesriic (disc). Odată cu lo
tul a sosit și ziaristul Branko Fi- 
jacko de Ia ziarul Sport dîn Za
greb.

Una d:ntre cele mai reprezenta
tive atlete Jitgoslave < 
alergăfoarea de gardud 
bovic, finalistă Ia camf.-------- ....
ropene de la Berna și recordmană 
a Jugoslaviei cu 11,2 sec. I-am ce
rut părerea despre competiția la 
care va lua startul peste cîteva 
zile.

— „Iertați-mă, dar nu știu să 
vă spun prea multe despre aceste 
Campionate Internaționale și mai 
ales nu știu aproape nimic des
pre cursa de 80 m. garduri la care 
particip".

Cîild am început să-i înșir nume
le concurentelor înscrise la proba 
ei, Milka n-a mai așteptat să i se 
traducă acestea și ne-a spus:

— „Apoi, este o competiție ex
traordinară ! Cînd am plecat de a- 
casă spre București nu am «știut 
ce valoare are acest concurs, cîte 
țări vor participa, care anume at- 
leți și atlete vor evolua aci în 
capitala țării dumneavoastră. Abia 
în tren, spre Timișoara, am aflat 
mai multe amănunte. Și eu, ca și 
ceilalți colegi ai mei, deși sîntem 
bine pregătiți din punct de vedere 
fizic, totuși, față de amploarea 
unor asemenea întreceri, nu știu 
dacă sîntem la fel de bine pregă
tiți și din punct de vedere psihic. 
Oricum, odată intrați în atmosfera 
acestui mare concurs, sperăm să 
ne aclimatizăm cît mai repede.

Revenind la proba mea... Numele 
unor atlete ca Jermoienko — re
cordmana mondială a probei, — 
Gyarmati, Kbhler, Gastl și Sander, 
Wagner și celelalte sînt cunoscute 
în lumea întreagă. Vă rog să mă 
credeți că mă bucur foarte mult 
că pot concura alături de aseme
nea adversare puternice; îmi plac 
foarte mult concursurile „tari", 
deoarece mă stimulează să lupt, să 
obțin un rezultat cît mai bun. Așa 
a fost acum, în ultima perioadă, 
în cele patru concursuri pe care 
le-am avut cu atleta sovietică Ga
lina Jermoienko. Din aceste con
cursuri, eu am cîștigat trei : la 
Belgrad cu 11,3 sec. (am egalat 
astfel recordul Jugoslav, stabilit 
de mine la Berna); la Zelie 11,3 
(aceasta a fost de fapt o victorie 
mai puțin merituoasă — Jermolen- 
ko m-a condus pînă la ultimul 
gard, dar, împiedieîndu-se, a că
zut și a pierdut multe zecimi), la 
Zagreb 11,2 (în această cursă ain 
stabilit un nou record). Tot la 
Zagreb am mai avut un concurs, 
în care am fost învinsă cu 11,2 
sec. față de 11,3 cît am alergat 
eu. Pot spune că întrecerea cu

era fericit că se află în capitala 
Rorrîniei; același lucru l-au măr- 
turisit și Marlin Rehak, Karel Mer
ia, Olga Modrahova și Dana Za- 
topkova. Soția cunoscutului record- 
main mondial, și ea campioană o- 
limpică și europeană la proba de 
aruncarea suliței, ne-a spus că se 
află într-o formă bună și că speră 
ca sulița aruncată de ea să de
pășească 50 m. Olga Modrahova, 
adversara englezoaicei Thelma Hop., 
kins și a tinerei noaslre record
mane Iolanda Balaș, a vrut să 
cunoască înălțimile la care va fi 
așezată ștacheta pe stadionul Re-- 
publicii. Bineînțeles că n-a uitat 
să ne povestească desfășurarea 
probei de sărituri în înălțime a 
meciului dintre atleții și atletele 
din Anglia și Cehoslovacia, concurs 
Î11 care Hopkins a sărit 1,71 m. iar 
Modrahova 1,69 m. Ceea ce este 
interesant de arătat, în urma expli
cațiilor pe care ni le-a dat Modra
hova, e că ea urmează exemplul 
atletei engleze, participînd și la 
probele de săritură în înălțime și 
la cele de săritură în lungime. 
Pentru Modrahova lucrul acesta nu 
este prea dificil, deoarece ea a par
ticipat în repetate rînduri la în
treceri de pentatlon.

Dar a trebuit să ne despărțim de 
atleții cehoslovaci, care erau gră
biți să vină în oraș și să foloseas
că timpul care-1 mai aveau pentru 
un scurt program de încălzire. As
tăzi va trebui să mergem însă din 
nou pe aeroport pentru a aștepta 
noi oaspeți...

a-

cu
pe

valoroasa atletă sovietică m-a 
jutat să obțin recordul.

Dintre atletele romîne nu 
nosc decît pe Iolamda Balaș, 
care am urmărit-o cu atenție Ia
Campionatele europene (N. N. Aici 
trebuie spus că Milka Babovic, stu
dentă ia facultatea de chimie, este 
și corespondentă la ziarul Sport 
din Zagreb). Sper ca acum să le 
cunosc pe toate și 
prietene”.

să devenim

recordmanul 
m. (14:16,4).

ca-
5.000

l-a stabilit în

mi-a

spun, 
cursa

fost lămwiiă

de fapt, eu sînt 
de 5.000 m. dar 
echipe ale Jugo-

ir
Drago Stritof este

Jugoslaviei la 
Acest record
drill meciului Norvegia-JugosJavia 
de la Oslo.

— „Cine va alerga la 3.000 m. 
obstacole ?“, ne-a întrebat Stritof.

N-am știut prea bine de ce Sfri- 
tof se interesa de această probă. 
Nedumerirea 
imediat...

— „Să vă 
specialist în
la campionatele pe 
slaviei, antrenorul echipei Partizan, 
sub culorile căreia concurez, mi-a 
cerut să alerg și 3.000 m. obsta
cole. Cum nu mai alergasem pînă 
atunci niciodată pe această dis
tanță, vă închipuiți că nu 
primit‘cu prea mirită bucurie. Și 
totuși rezultatul meu a fost 
totul neașteptat. Am alergat 8:58,4 
după ce cu o zi înainte alergasem 
pe o ploaie torențială și un 5.000 
m în 14:27,0. Aș vrta — dacă se 
mai poate — să particip aici și la 
3.000 m. obstacole".

am

cu

AT LEȚII CEHOSLOVACI SINT
DECIȘI SĂ SCOATA REZULTATE

e»te desigiir,
miorîrteU eit Coborind din ,

.RCAB1LE
t r't

pe aerbj>ortiitlavion
Băneasa, proaspătul recordman al 
Cehoslovaciei la proba de săritură 
în înălțime, Jaroslav Kovar, ne-a 
întrebat dacă ziarul nostru a pu
blicat declarația pe care a făcut-o 
corespondentului nosiru din Praga, 
Jindrich Pejchar, arătîndu-se mul
țumit că ziaristul cehoslovac n-a 
uitat să exprime satisfacția lui de 
a participa la aceste întreceri atît 
de valoroase. Dar nu numai Kovar

ROMEO VILARA 
TUDOR VORN1CU

! Carnetul campionatelor
• Necesități de ordin tehnic 

au impus comisiei de prga- 
nizare a celei de a VIII-a e- 
diții a Campionatelor interna
ționale să facă unele modificări 
în programul de desfășurare a 
întrecerilor. Una din cele mat 
importante modificări este, de
sigur, aceea că toate seriile pro
belor de alergări au fost pro
gramate, acum, pentru după-a- 
miezele zilelor respective.

Programul, în noua lui formă, 
îl vom publica în ziarul nostru

• La stadionul Republicii, în 
înaltul tribunei principale, în 
dreptul liniei de sosire a fost 
construită o cabină specială

în care a fost instalat aparatul 
pentru înregistrarea foto-electri- 
că a fiecărei sosiri.

• In probele de aruncări spec
tatorii vor putea avea imediat 
situația întrecerii primilor șase 
clasați, urmărind țărușii cu 
numerele atleților participanți. 
Acești țăruși vor fi înfipți în 
pămînt după prima aruncare și 
vor fi mutați după fiecare re-

■ zultat superior celui din prima 
l încercare.
J • Incepînd de ieri dimineața 
i tramvaiele din Capitală poartă 
j afișele Campionatelor interm- 
| fionale din acest an.
j • Pentru a asista la des- 
| fășurarea întrecerilor campio- 
i natelor internaționale și-au a- 
J nunțat sosirea și un mare nu- 
l măr de ziariști străini. Printre

■ alții sînt : Zoltan Șubert (Nep- 
ț sport Budapesta), Michel Clare 
| (L’Eqtripe Paris), Maurice Vi- 
ț da! (Miroir Sprint Paris), Ro- 
> nald Farquhar (Agenția Renter),

Uîy Wolters (Agenția de presă 
din Stuttgart), Gerd Mehl (So
cietatea de radio din R.F.' Ger
mană), Manfred Seifert (Sport 
Echo din R D.G.).

' « in cursul zilei de astăzi sînt
aitept ați să sosească atleții din 
Finlanda, R.F. Germană, Elve-

1 ția, Norvegia, R.D. Germană și
i o parte din atleții suedezi.
1 • Pentru ca încălzirea dina-
, întea concursului să se facă in 

cele mai bune condifiuni, a fost 
J amenajat în mod special stadio

nul Progresul Finanțe Bănci din 
'■ str. Dr. Staicovici. De asemenea, 
ș atleții participant! își vor putea 
’ face încălzirea și pe pista a-i 
j menajată în spatele tribunei a 
) doua.
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