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In tribune, pe stadion și Da capătul 
celei mai lungi alergări atletice

’ • Z J 1* î f I * ff r t k
Constantin Dumitrescu (C.C.A.) a ciștîgat titlul 
de campion ciclist de mare fond al R.P.R.

— C.C.A» I, învingătoare in clasamentul pe echipe.
— Ion Vasile (C.C.A.) a sosît primul la București

— Cînd aproape 30.000 de spec
tatori stăteau în frig și în ploaie, 
așteptîndu-mă să sar 4,45 m., sim
țeam că nu am dreptul să ratez. 
Cu atît mai maire a fost bucuria 
mea în clipa cînd am reușit. Răs
plătisem așa cum era cu putință pe 
cei care rămăseseră pină noaptea 
în tribunele stadionului penlru un 
singur „întîrzi’at“, dornic să con
tribuie și el cu un rezultat cît mari 
bun la această săirbătoare atletică.

Intr-adevăr, ieri, la cea de a doua 
zi a întrecerilor de pe stadionul Re
publicii, iubitorii de atletism au 
avut de trecut un dificil examen, 
luptînd alături de atleți cu o ploaie 
măruntă, care parcă ținea să ne 
aducă aminte că asistăm la unul 
din ultimele concursuri ale sezo
nului. Dar cum să nu vină pe sta
dion miile de spectatori, cînd cele 
mai bune trei săritoare ale lumii 
erau, in sfîrșit, reunite in fața a- 
celeiași ștachete de concurs ? Și 
cum să lipsești din tribune cind 
pe pistă va fi chemat să alerge Ar- 
dalion Ignatiev, cel care în ultimii 
trei ani n-a mai cunoscut înfrînge- 
rea intr-o cursă de 400 m.. cînd 
la săritura cu prăjina avea să evo
lueze fostul recordman european 
Ragnar Lundberg, cind la start ur
mau să se alinieze Heim Fiitterer 
sau Calina Vinogradova, atleta care 
în prima zi cucerise deja o medalie 
de aur... Dar cîți atleți și atlete cu 
renume mondial nu erau de urmărit 
ieri pe stadionul Republicii l Ni
meni n-a avut de regretat ieri, nici 
atleții, nici spectatorii.

*
— E 1—1, Ioli, a exclamat Thel

ma Hopkins la cea de a treia în
cercare nereușită la 1,70 m. Cuvin
tele acestea, spuse la capătul unei 
lupte extraordinare, valorau la fel 
de mult ca și felicitările calde pe 
care Thelma a ținut să le adreseze 
prima învingătoarei în proba de 
săritură in înălțime. Trei concu
rente au aspirat cu șanse sensibil 
egale la primul loc. De altfel și re
zultatele lor anterioare erau des
părțite de numai un centimetru: 
Hopkins 1,71, Balaș 1,70. Modra- 
chova 1,69. După concursul de ieri 
acest mic clasament a suferit o 
schimbare, cu aiit mai importantă 
cu cit noile cifre nu au fost înre
gistrate în competiții disparate, ci 
pe aceeași pistil, în același con
curs. lolanda Balaș a reușit să în
vingă de o manieră strălucită nu

Campionii zilei a doua
J. Radzivonowicz (R. P. Pol) a- 

runcarea suliței — 72,36 m.
H. Reînnagel (Germania) 800 

m. — 1:50,4
E. Shirley (Marea Britanic) 

3.000 ni. obstacole — 9:00,0
Galina Ztbina (U.R.S.S.) arun

carea discului — 46,21 m.
H. Germar (Germania) 100 m. 
— 10,8 sac.
O. Grigalka (U.R.S.S.) arun

carea greutății — 16,69 m.
R. Lundberg (Suedia)’ săritura 

cu prăjina — 4,45 m.
lolanda Balaș (R.P.R.) săritura 

în înălțime — 1,67 m.
E. Pulkinen (Finlanda) maraton 

— 2h27:62,0
A. Ignatiev (U.R.S.S.) 400 m. 

plat — 46,7 sec.
A. Gastl (Germania) 80 m. 

garduri — 114 sec.
Galina Vinogradova (U.R.S.S.) 

100 m. — 12,3 sec.
Echipa U.R.S.S. (Tokarev, Ka

leaev, Konovalov, Barteniev) 
4xlM iu. — 404 soc.

O revanșă meritată I lolanda Balaș a urcat prima podiumul în
vingătoarelor in proba la care a luat parte și Hopkins (Marea Bri- 
tanie) campioană europeană. A treia, cehoslovaca Modrachova.

numai înălțimile, ci și emoțiile ine
rente unei întîlniri care poate figu
ra oricînd pe lista unei finale olim
pice. Atleta noastră îi era datoare 
o revanșă campioanei britanice și 
și-a luat-o (interesant de remar
cat) la aceeași înălțime la care 
fusese învinsă anul trecut la cam
pionatele europene de la Berna. Iar 
cînd cete trei atlete au urcat pe po
diumul învingătoarelor am înțeles, 
odată cu ropotul asurzitor de a- 
p lăuze, că au meritat din plin a- 
clamațiile și frumoasele buchete de 
flori cu care s-au îndreptat braț la 
braț, gindindu-se la alte întîlniri, 
poate la alte recorduri...

★
Suhariev, Kaleaev, Sanadze, Ka

rakulov. Țineți bine minte numele 
celor pairu atleți, dar mai ales vă 
amintiți marea lor performanță rea
lizată în anul 1950 pe stadionul din 
Bruxelles la campionatele europe
ne. Ei au purtat cel mai rapid, de 
la start la lima de sosire, ștafeta 
care trece prin patru miini de-a 
lungul celor 400 m. ai cursei. Era 
așa de perfectă această ștafetă, 
incit aproape nu îndrăzneam să 
credem că alta ar putea să-i ia 
locul. Și totuș’, ieri, în finala a- 
cestei spec'acu'oase probe, am vă
zut în echipa U.R.S.S. numai pe 
unul din cei patru de altă dată: 
Lev Kaleaev, pe același post, cu 
același simț al datoriei, și-a adus 
contribuția la victoria in întrecerea 
de ta București, ca și cu cinci ani 
in urmă la victoria de ta Bruxelles. 
De data aceasta. însă, el primea 
ștafeta de la Tokarev, o preda lui 
Konovalov și apoi, pierzindu-șl ul
timii pași relaxați pe pis’ă. avea 
timpul să privească la prietenul 
său Barteniev care se îndrepta •*- 

petuos spre victorie. Pentru că ieri 
aceas'ă ștafetă a repurtat, fără în
doială, cel mai mare succes, învin
gând redutabila echipă a Germa
niei. in cea mai bună formă. De 
fapt, Lev Kaleaev nu a făcut decît 
să poarte mai departe tradiția unor 
mani victorii.

★
Este arhicunoscută povestea pri

mului maratonist. Un soldat grec, 
căruia istoriografii i-au atribuit de
ferite nume, a alergat de la Marat
hon la Athena pentru a vesti vic
toria asupra perșilor. A ajuns în 
piața orașului și a murit spunind ; 
„Am învins". ■

La intrarea in stadion ciștigăto- 
rul de ieri in alergarea pe 42,195 
km., finlandezul Pulkinen, nu avea 
de loc aspectul unui om care se 
pregătește să... se despartă de via
ță. Dimpotrivă, era foarte zîmbitor, 
bine dispus prilejuind și o întîm- 
plare core a produs mult haz:

înainte de a pătrunde pe stadion, 
un coechipier, care îl aștepta cu 
multă nerăbdare, i-a întins ceva lui 
Pulkinen. Și, spre surprinderea 
noastră, l-am văzut în clipele ur
mătoare pe atletul finlandez, aler- 
gînd în continuare pentru a pătrun
de pe pistă, cu un pieptene și o 
mică oglinjoară în mină.

Și, de la poarta stadionului pînă 
în fața tribunelor, Pulkinen a găsit 
destul timp să-și aranjeze părul!

După 42 km. parcurși un mara
tonist al secolului XX vrea să apară 
in fața spectatorilor cu o pieptănă
tură impecabilă...

VALER1U CH1OSE 
TUDOR VORMICU

Cu siguranță că dacă între C. 
Dumitrescu, deținătorul „tricoului 
galben" și următorii cicliști din 
clasament ar fi existat diferențe 
de secunde sau de două-trei mi
nute, lupta pentru victorie în ul
tima etapă s-ar fi dat cu înver
șunare, distanța Orașul StaWn- 
București ar fi fost parcursă în- 
tr-un timp record, iar ziariștii și 
membrii caravanei ar fi avut de 
înregistrat faze interesante... Iată 
însă că C. Dumitrescu a pus 
stăpînire autoritar pe „tricoul gal
ben" în etapa a 11-a, iar de a- 
tunci nu l-a mai cedat. Cel puțin 
după etapa Deva-Sibiu, în care 
se intrase pe asfalt, toată lumea 
ajunsese la concluzia că „turul" a 
fost alergat, următoarele etape 
fiind considerate ca o simplă for
malitate. Intr-adevăr, între C. Du
mitrescu și L. Zanoni exista o di
ferență de 15 minute, iar între 
următorii din clasamentul gene
ral intervale de 10, 15, 30 și 40 
de minute... Se poate spune că și 
pe distanța Orașul Stalin-Bucu- 
rești cursa a avut aceeași fizio
nomie. Ea a semănat mai mult 
cu un „marș" triumfal al lui C. 
Dumitrescu spre București, res
tul cicliștilor făcînd parte din 
„garda de onoare". Toți cicliștii 
se arătau mulțumiți de locurile 
ocupate și, dacă mai erau de aștep
tat unele hărțuieli, acestea puteau 
să vină doar din partea unora 
din „periferia" clasamentului, care 
se „bateau" pentru cîteva minute 
sau secunde, ca să mai „salte” 
cu un loc.

Ultima etagj-ă
S-a pornit din Orașul Stalin, di

mineața, la ora 8,30, cînd o ceață 
deasă stăpînea întreg orașul. Tim
pul era foarte răcoros, iar cicliștii 
au avut grijă să se prezinte la 
start în tricouri călduroase și cu 
mănuși groase. După șase km., 
Gane oprește ca să repare lanțul, 
dar plutonul merge încet, așa 
că-1 „prinde” imediat. Mai tir- 
ziu sparge și Victor .Georgescu, 
dar după șase kilometri reintră 
și el în pluton. Ceața devine tot 
mai deasă. Cicliștii pedalează cu 
prudență, căci nu se vede decît la 
cîțiva pași în față. După Timiș, 
ceața se ridică, dar nici acest lu
cru nu scoate din toropeală plu
tonul. Serpentinele de la Predeal 
sînt urcate mai vicii și în frunte 
îl întîlnim pe „bătrînul" Gh. Șan. 
dru și pe Mihăilă. Totuși, la sprin
tul de la Predeal cîștigă I. Hora. 
A trecut o oră și n-au fost par
curși decît 28 km. La coborîre, 
plutonul se înșiruie pe străzile 
Predealului în „fir indian" și așa 
va merge multă vreme. Micnevici 
are o defecțiune lîngă Posada, 
dar mai tîrziu va restabilii con
tactul cu plutonul. Urcușul de la 
Breaza. Dîrz, Gh. Șandru. care 
trece prin localitatea sa, își în
cordează eforturile și cîștigă 
sprintul, urmat de Șerban și de 
G. Moiceanu. După două ore am 
lăsat în urmă 66 km. L. Popov 
are o defecțiune, apoi e rîndul lui 
Molnar să rămînă. Ei vor rein
tra în pluton.

S« zărește Ptoeștiul
Apropierea primelor case ale 

Ploești'or dă un surplus de am
biție cicliștilor. Ei „gonesc" mai 
rapid, iar Sima și Șerban trec 
primii, prin centrul orașului, ur G. MIHALACHE /

La sosirea in București, mii de cetățeni au venit în Piața Repu-t 
blicii să le ureze cicliștilor bun sosit din lunga și dificila lor IfH 
trecere.

S iar ferul coboară pentru ultima oară steagul, mareînd sjirșdal 
celei de a 13^ etape. Foto L MltiAKA, .

mați la un me.tru, de grosul pluton 
mului. La ieșirea din Ploești primii] 
stropi de ploaie biciufesc fețele 
sportivilor. Vîritul suflă mai cu pu
tere și toate aceste grele condiții 
atmosferice sînt o invitație la „ar-< 
mistițiu" în pluton, unde numai 
Moiceanu și Mihăilă căutau să mai 
turbure apele... La 20 km. de 
București, Gh. Șandru umflă cau
ciucul și, după o goană de șase 
km. de unul singur, reintră în 
pluton. C. Dumitrescu pedalează cu 
dificultate. El se resimte de pe 
urma frigului și înaintează cu 
multă greutate. Dar, ritmul aler
gării, destul de anost, nu repre
zintă nici o amenințare pentru 
„tricoul galben". La Balotesti, L 
Hora rupe lanțul și schimbă iute 
bicicleta. Wittman are o defeca 
țiune, dar. împreună cu Gane, ră
mas și el în urmă, refac handw 
capul. Nu trece mult și Wittman 
are iar de lucnu cu bicicleta, de 
data aceasta alături de Moraru. 
Plutonul e compact și toți cicliștii 
se păstrează pentru sprintul final'. 
Pe aleile de la șosea ritmul se 
accelerează, iar pe Calea Victoriei 
se încinge o goană pasionantă...; 
Ion Vasile de la C.C.A. atacă cu 
succes_ pe ultima sută de metri șî 
cîștigă în ultima etapă, trecînd 
primul linia de sosire în Piața 
Republicii în aclamațiile miilor 
de spectatori. Ion Vasile e urmat 
de doi colegi de echipă: I. Con
sta ntinescu și Gh, Șerban. El a 
parcurs distanța Orașul Station 
București în 5:04,00 (timp cu bo-i 
nificație : 5.03.00). Pe echipe, etapa 
a fost cîștigată de C.C.A. 1

Constantin Dumitrescu e încoiH 
furat de spectatori și aclamat cal* 
duros. Tînărul nostru ciclist a 
reușit frumoasa performanță de a 
cîștigă penlru a doua oară conse
cutiv titlul mult invidiat de 
campion de mare fond al R.P.R<
C. Dumitrescu (C.C.A.) a reali,
zat în cele 13 etape timpul de 
58:30.33. Locurile următoare în 
clasamentul general individual 
sînt ocupate de: L. Zanoni (Re
colta) — 58:50.51; 3. Șt. Ștefu 
(Dinamo) — 58:59.50; 4. Gh. Șer
ban (C.C.A.) — 59:20.02; 5. !.
Hora (C.C.A.) — 59:23.31; 6. P. 
Nuță (ind.) — 59:27.31; 7. I. Co..- 
stantinescu (C.C.A.) — 59:29.50;
8. Șt. Poraceanu (C.C.A.) 
59:43,52; 9. R. Klein (Dinamo II) 
— 59:46.21; 10. Martie Ștefănescil i 
(Meta’ul) — 59:53.50. •

In clasamentul general pe e*, 
chipe a învins detașat C.C.A. 
care a prezentat o garnitură de I 
cicliști bine sudată și omogenă', j 
meritînd fără discuție această ca- j 
tegorică victorie. Echipa C.C.A’.- 
(antrenori : Ervant Norhadian ș8
D. Pantazescu) a realizat timpul 
de 176:51.13. Ea este urmată de 
Dinamo II (antrenor: N. Chtcom- 
ban) — 178:39,26, Metalul (an
trenor : N. 1. Țapu) — 179:34.01, 
etc.

In clasamentul „cățărătorilor** 
primul loc a fost cucerit de Gh'. 
Șerban (C.C.A.) 25 puncte, urmat 
de C. Dumitrescu (C.C.A.) 14
puncte și L. Zanoni, Șt. Poreceanu, 
N. Molnar (cite 8 puncte



CAMPIONATE REPUBLICANE
RUG»

După victoria repurtată cu o 
eăptămînă în urmă fci fata echipei 
Casei Centrale a Armatei, rugbiș- 
tii feroviari au înregistrat un nou 
succes, îrrtrecîrtd ieri dimineață pu
ternica formație a Constructorului 
București cu scorul de 6-3. (3-0). 
In urma acestei victorii, Locomo
tiva Grivifa Roșie a trecut pe lo
cul III în clasament, particrpînd 
direct la lupta pentru titlu.

Tot ieri, Dinamo IX, în progres 
continuu, a realizat cea de a doua 
victorie a returului, î.nlrecînd cu 
5-0 Proogresul Finanțe Bănci. Casa 
Centrală a Armatei și Dinamo 
București au înregistrat cele mai 
mari scoruri ale etapei. Prima a 
învins cu 27-0 formația studenților 
timișoreni, iar a doua a dispus de 
Constructorul Orașul Stalin cu 
21-0. La Petroșani, după o parti
dă echilibrată, Progresul Sănăta
tea a cîștigat întîlnirea cu Mine
rul dirr localitate cu 3-0 în urma 
unei lovituri de pedeapsă.

In categoria B s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Seria 1: Minerul București—Lo
comotiva I.C.F. 9-5 (3-0); Construc
torul Constanța—Progresul Tecuci 
0-8 (0-0); Știința Iași—Știința 
Galați 0-0.

Seria a ll-a: Flacăra Ploești— 
Selecționata Tîrnăveni 0-3 (0-3); 
Progresul Sibiu—Știința Arad 0-3 
(0-0); Locomotiva Timișoara—FI. 
roșie Orașul Stalin 8-3 (3-0).

VOLEI

In cea de a treia etapă a retu
rului campionatelor republicane de 
volei masculin și feminin s-au în
registrat următoarele rezultate:

FEMININ: Progresul Cluj — 
Progresul CPCS 0—3;

Locomotiva MCF București — 
Voința Sibiu 3—2;

Progresul Timișoara — Știința 
ICF Buc. 1—3;

FI. roșie Iași — Constructorul 
Buc. 0—3;

Dinamo Buc. — Voința Orașul 
Stalin 2—3.

MASCULIN : Locomotiva ICF 
Buc. — Progresul Cluj 3—0;

Dinamo 1 Buc. — Știința Timi
șoara 3—0;

Metalul Uz. Tractoare Orașul 
Stalin — C.C.A. 0—3;

Dinamo IX Buc. — FI. roșie Tg. 
Mureș 3—0;

Progresul ITB Buc. — Știința 
Arad 3-2.

BASCHET

Iată rezultatele înregistrate în 
etapa a doua a returului campio
natului republican masculin de 
baschet :

Progresul Orașul Stalin — Con
structorul Cluj 66—71 (31—29);

Dinamo Tg. Mureș — Dinamo 
Oradea 56—62 (28—31);

Știința Timișoara — Știința

Informații

Cghonosport
Iată cum arată un buletin Pro-

nosport cu 12 rezultate, exacte la 
concursul nr. 39 (etapa din 2 oc
tombrie 1955):

I R. Cehoslovacă (A) —R. P.
Ungară (A) 2

II R. P. Ungară (B) — R. Ce
hoslovacă (B) 1

III Locomotiva Cluj — Metalul
Hunedoara 1

IV Metalul Baia Mare — Meta
lul Cîmpia Turzii 2

V Locomotiva Craiova — Meta
lul Uz. Tr. Orașul Stalin 1

VI Metalul St. roșu Or. Stalin—
Știința Craiova 1

VII Știința Iași — Avîntul Făl
ticeni 1

VIII Met. Arad — Met. Oradea 1
IX Flamura roșie Burdujeni — 

Locomotiva Iași X
X Dinamo Galați — Flacăra 

Cîmpina 1
XI Flamura roșie Buhuși — FI. 

roșie Bacău X
XIT Progresul Sibiu — Locomo

tivă T. Severin 1
La acest concurs au fost depuse 

aproximativ 587.00Q buletine.

Iași 58—55 (30—29).
Progresul București Știința

I. C.F. 55—48 (31—14);
C.C.A. — Locomotiva P.T.T. 

76—50 (31—20).
Dinamo București — Progre

sul Tg. Mureș 53—61 (24—25).

TENIS DE MASĂ

Deși Tiberiu Harasztosi a obți
nut trei victorii comode asupra ad
versarilor săi, Reiter, Gantner și 
Stan Ilie, totuși echipa Progresul 
din Capitală a pierdut la limită 
întîlnirea cu Flamura roșie Buc.: 

•4-5. Rezultate tehnice: Gantner 
(FI. r.) — Harasztosi (P) 1—3 
Reiter (FI. r.) — Negreanu (P) 
3—0, Stan Ilie (Fi. r.) — Angelica 
Rozeanu (P) 1—3, Reiter — Ha
rasztosi 0—3, Gantner — Angelica 
Rozeanu 3—0, Stan Ilie — Ne
greanu 3—-0, Reiter — Angelica 
Rozeanu 3—1, Stan Ilie —- Ha
rasztosi 1—3, Gantner — Negreanu 
3—0. Alte rezultate: echipe băr
bați: Dinamo, IX Buc. — Progre
sul Satu Mare 3—5 (Șirlincan — 
Jeney 3—1, PJoscaru — Leker 1—3,
J. Garabedian — Bodi 1—3, Șir
lincan — Leker 1—3, J. Garabe
dian — Jeney 3—0, Ploscaru — 
Bodi 0—3, J. Garabedian — Leker 
3—0, Șirlincan—Bodi 2—3); Meta
lul Reșița — Constructorul Bucu
rești 0—5 ; Flamura roșie Timi
șoara — Voința Arad 1—5, echipe 
femei: Progresul Timișoara — Fla
mura roșie Constanța 3—0; Pro
gresul București — Știința Bucu
rești 3—1 (Ella Zeller — Mariana 
Barasch 3—0, Anita Babichian — 
Irma Magyari 2—3, Zeller, Babi
chian — Barasch, Magyari 3—0,
E. Zeller — I. Magyari 3—0. 
Demnă de remarcat este victoria 
tinerei Irma Magyari asupra Ani- 
tei Babichian, după un joc foarte 
disputat și spectaculos, în care în- 
vingătoarea a utilizat cu mult suc
ces loviturile de atac.

HANDBAL

In cadrul campionatului catego
riei A mascuiin s-au înregistrat ieri 
următoarele rezultate :

București :r Dinamo 6 — Știința 
Timișoara 7—5 (5—3). Meciul s-a 
desfășurat pe ploaie, ceea ce a îm
piedicat normala desfășurare a jo
cului. Dinamoviștii au cîștigat da
torită unei mai bune tehnici indi
viduale. Au înscris : R. Cernat (2), 
Bock, Stănescu. Gruianu, Tischler, 
Mailat pentru Dinamo și. Vlad (2), 
Frank, Iacobovschi și Lache pentru 
Știința.

Metalul Timișoara — Flacăra 
Ploești 11 — 1 (4—0).

Flamura roșie Jimbolia — C.C.A. 
2—6,(1—2).

Metalul Reșița — Flamura roșie 
Cisnădie 8—7.

Voința Sibiu — Dinamo Orașul 
Stalin 10—4 (5—3).

Știința I.C.F. București — Știin. 
ța Iași 7—8 (4—6). Au marcat pen
tru ieșeni : Tipii (4), St. Hurubea- 
nu (2)_, E. Hurubeanu, Lindenbach, 
iar pentru bucureștemi Nodea (2), 
Gherbănescu (2), Zultner. Martini, 
Balaiș. A fost un joc echilibrat, de 
bună calitate, cu cîteva minute 
înainte de sfîrșit, scorul era de 
7—7; prlntr-un splendid efort fi
nal. Știința Iași înscrie punctul vic
toriei.

® In' cadru: cârrtpmnafuîu^femi-

LA PRAGA . R. CEHOSLOVACĂ- 
R. P. UNGARĂ 1—3 (0—1)

LA FOTBAL
PRAGA 2 (prin telefon). — Du

minică, pe stadionul Armatei Ce
hoslovace din Praga s-a desfășu
rat întîlnirea internațională de 
fotbal din cadrul competiției „Cu
pa Europei1* între reprezentativele 
R. Cehoslovace și R. P. Ungare. 
Cei peste 50-000 de spectatori au 
fost martorii unui joc de bună 
calitate, desfășurat într-un ritm 
deosebit de rapid și la sfîrșitui 
căruia victoria le-a revenit fotba
liștilor maghiari cu scorul de 
3—1. Cu toate că a pierdut, echipa 
cehoslovacă a desfășurat un joc 
modern, cu pase lungi și dacă 
atacanții cehoslovaci ar fi tras cu 
mai multă precizie la poartă, ei ar 
fi putut termina la egalitate.

Jocul începe în nota de domi
nare a oaspeților, care înscriu în 
min. 5 prin Kocsis. Gazdele do
mină și Hejsky înscrie golul ega
lizator, pe care însă arbitrul îl 
anulează pe motiv de „ofsaid". 
In repriza secundă echipa ma
ghiară construiește atacuri pe 
aripi și în min. 70 Czibor, pri
mind o pasă de la Puskas, mar
chează al doilea gol al echipei 
sale, fn mim. 78 Prada înscrie uni
cul gol al echipei cehoslovace. Re
zultatul meciului este stabilit de 

nin al categoriei A s-au înregis
trat rezultatele:

Știința Min. înv. București — 
Flamura roșie Constanța 9—0 
(3—0). Au marcat: V. Dumitrescu 
(3), E. Colesnicov (3), A. Nictt- 
lescu (2), Elena Ștefan.

Progresul Tg. Mureș — Progre
sul Orașul Stalin 4—2 (2—2).

Avîntul Cod'lea — Flamura roșie 
Buhuși 2—2 (0—2).

Flamura roșie Sibiu — Știința 
Timișoara 3—3 (1—2).

Metalul Reșița — Știința I.C.F. 
București 1—5.
• Iată acum rezultate din ca

tegoria B :
Locomotiva București — Progre. 

sul Arad 8—10 (6—4).
Progresul Bacău — Tîrgoviște 

8—6 (3—1).
Progresul Odorhei — Recolta 

București 15—6 (6—3)
Știința Galați — Reprezentativa 

Făgăraș 4—12 (2—6).
Știința Cluj — Recolta Variaș 

5—5 (3—3).

FOTBAL
Seria I

Progresul Sibiu — Locomotiva 
T. Severin 1—0 (0—0)

Flamura roșie Sf. Gheorghe — 
Metalul București 3—0 (3—0)

Locomotiva București — Știința 
București 1—0 (1—0).

Locomotiva Craiova — Metalul 
Uzinele Tract. Or. Stalin 1-0 (0-0)

Metalul Steagul roșu Orașul 
Stalin — Știința Craiova 2-0 (0-0)

Dinamo 6 București — Flacăra 
Moreni 3—1 (1—0).

CLASAMENT

1. Locomotiva Buc. 15 12 3 0 44:11 27
2. Dinamo 6 Buc. 19 8 5 6 28:21 21
3. Progr. Sibiu 18 9 3 6 22:17 21
4. Știința Buc. 18 8 4 6 24:24 20
5. Met. Uz. Tr. Or. Stalin

17 8 2 7 24:19 18
6. Loc. T. Severin 18 8 2 8 23:23 18
7. FI. roșie Sf. Gheor-

ghe 18 7 2 9 17:20 16
8. Met. St. r. Or.

Stalin 17 6 3 8 19:18 15
9 Flacăra Moreni 18 7 1 10 21:27 15
16. Loc. Craiova 18 6 3 9 12:28 15
11. Progr. București 14 6 2 6 25:26 14
12. Știința Craiova 18 5 4 9 18:25 14
13. Met. București 18 5 2 11 21:39 12

ETAPA VIITOARE

Flacăra Moreni — Locomotiva 
Craiova; Metalul Buc. — Locomo
tiva Tr. Severin; Știința Craiova— 
Dinamo 6 Buc.; Locomotiva Buc.-— 
Metalul Steagul roșu Or. Stalin; 
Progresul Sibiu — Știința Buc.

Seria a ll-a

Locomotiva Cluj — Metalul Hu
nedoara 2—1 (2—0)

Metalul Baia Mare — Metalul
Cîmpia Turzii 0—1 (0—0)

Flacăra Mediaș — Flamura ro
șie Cluj 3—0 (2—0)

Metalul Arad — Metalul Ora
dea 1—0 (1-0)

Minerul Lupeni — Progresul 
Satu Mare 4—0 (1—0)

Progresul Oradea — Locomotiva 
Arad 2—0 (2—6)

Metalul Reșița — Metalul 108 
0—0

ȘTIRI EXTERNE
Tihy, care înscrie în mim- 80, sta
bilind scorul de 3—1

Arbitru! belgian Franken a con
dus următoarele formații: R. Ce
hoslovacă ; Schroiff-Menclik, Hle- 
dik, Zuzanek—Hejsky, Prochazka 
—Pazdera, Pazicky, Prada, Crha, 
Kraus. R.P Ungară: Fazekas — 
Dudas, Karpathy, Takacs—Bozsik, 
Sojka—Kertesz, Kocsiis, Tihy,
Puskas, Czibor.

In deschidere, echipa de juniori 
a R.P. Ungare a disous da echipa 
de juniori a R. Cehoslovace cu 
2—1 (2-0).

R. P. UNGARĂ (B) — R. CEHO
SLOVACĂ (B) 2—0 (1—0)

BUDAPESTA 2 (prin telefon).— 
Inttlnitfea dintre reprezentativele 
B a luat sfîrșit cu victoria meri
tată a echipei ungare, care a ata
cat mai mult și a avut o apărare 
mai bună. Scorul a fost deschis 
în min. 30 de Palotaș care a re
luat de la 9 m. o centrare a lui 
Raduly. In min. 71 gazdele în
scriu al doilea gol : Raduly cen
trează, Stacho și Vician sar la 
minge, cape îi, d^ăsește și As- 
Pir^ny. atent, interceptează și tra

CLASAMENTUL

1. Progr. Oradea 20 13 3 4 38.10 29
2. Met. C. Turzii 20 11 5 4 37:14 27
3. FI. Mediaș 20 11 5 4 30:17 27

4. Met. Reșița 20 10 5 5 27:18 25
5. Loc. Arad 20 8 5 7 27:20 21
8. Loc. Cluj 20 9 3 8 33:28 21
7. Met. Hunedoara 20 6 8 6 28:21 20
8. Minerul Lupeni 20 0 7 7 28:27 19
9. Met. Arad 20 6 6 6 19:29 18

18. Progr. S. Mare 20 5 8 7 21:40 18
11. Met. Bala Mare 20 3 9 8 14:24 15

12. FI. roșie Cluj 20 4 6 10 12 >30 14

13. Metalul Oradea 20 4 5 11 25:39 13
14. Metalul 108 20 4 5 11 24:38 13

ETAPA VIITOARE

Progresul Oradea — Metalul 
Baia Mare; Metalul Hunedoara — 
Progresul Satu Mare; Metalul Cîm
pia Turzii — Minerul Lupeni; Me
talul Reșița — Locomotiva Cluj; 
Metalul 108 — Flacăra Mediaș; 
Locomotiva Arad — Metalul Arad; 
Flamura roșie Cluj — Metalul Ora
dea.

Seria a lll-a

Burdujeni: Flamura roșie — Lo
comotiva Iași 0—0

Focșani: Progresul — Locomo
tiva Galați 2—0 (0—0)

PREGĂTIRI ÎN VEDEREA JOCURILOR DE FOTBAL
CU R. P. BULGARIA

Loturile fotbaliștilor rominiJrii-au 
continua* zilele acestea pregătirile 
în vederea meciurilor cu reprezen
tativele R. P. Bulgaria de la 9 
octombrie (A și juniori la Bucu
rești, B la Sofia).

Lotul A a făcut ieri dimineață 
antrenament la două porți Î£ com
pania echipei de tineret a' C.C.A., 
folosind următorii jucători : Voi- 
tiescu, Zavoria II, Pahonțu, Apol- 
zan, Androvioi, Torna, Băcuiț I, Pe- 
reț, Călinoiu, Copil, Nicușor, Ene
I, Ozon, Georgescu, Mihai, Sura. 
Lotul a înscris 9 goluri și a pri
mit 3. Szdko accidentat, nu a luat 
ipairte la antrenament, iar portarul 
Toma a apărat poarta echipei ad
verse.

Tot ieri, lotul de juniori a jucat 
la două porți cu echipa ide juniori 
a Locomotivei București, căreia 
i-a marcat 7 goluri. La acest an
trenament au luat parte următorii 
jucători : Cîmipeanu, Buzeșain, 
Stancu, Ioniță, Jenei, Mihăilescu, 
Anghel, Mateiainu, Dumitrescu. Ene
II. Renich și Văearu.

Lotul B și-a continuat sîmibăită 
pregătirile, în compania Progresu
lui B'Uiau'reșli, cu următorul elec
tiv: Coama, Dungu, Romoșan, 
Nearnțu, Lazăr, Ivăinescu, Busch, 
Dodo, H idiș an. Maior, Seredai, Vir
gil, Țîrwvnicu, Biikossy, Marin 
Marcel, Semenescu. Un gol a mar
cat lotul șî do<uă Progresul, în 
rtndurile căreia au jucat Blujdea,

ge spre poartă. Mingea atinge în 
traiectoria ei mîna lui Vician, de 
unde intră în plasă. Arbitrul Ha- 
rosek a condus bine următoarele 
formații: R. P. UNGARA :
Bakd-Sărosi, Borzsei, Lantos-Bun- 
dzsăk, Csernai-Raduly, Csordăs, 
Palotăs, Virăg, (Aspirăny) Toth 
Mihăly.

R. CEHOSLOVACA: Stacho- 
Tichy, Vician, Cyrka- Benedikovici, 
Gogh-Pazdera, Molnăr (Vencek), 
Kacany, Parajzl, Simansky.
R. P. UNGARA (TINERET) — R. 

CEHOSLOVACA (TINERET) 
1-2 (1-2)

BUDAPESTA.— întîlnirea echi
pelor de tineret s-a încheiat cu 
victoria meritată a fotbaliștilor 
cehoslovaci. Scorul a fost deschis 
de Biri pentru cehoslovaci, apoi 
Molnăr a egalat și nu peste mult 
Cimra a înscris golul victoriei 
centru echipa oaspe. Arbitrul 
Holko a condus corect următoa
rele formații: R. CEHOSLOVACA: 
Hason-FelszegL Benko, Mraz-Ur
ban, Vengios-Balazsik, B ri. Cim
ra, Kadrava, Dolinsky, R.P. UN
GARĂ : Ilku-Rajna, Heni 11. Ko
vacs IlI-Parmai, BerendiZsam-

Iași: Știința — Avîntul Fălti
ceni 5—0 (2—0)

Bacău: Dinamo — Dinamo Bîr- 
lad 3—0 (1—0)

Buhuși: Flamura roșie — Fla
mura roșie Bacău 1—1 (0—1)

Galați: Dinamo — Flacăra Cîm
pina 1—0 (0—0)

CLASAMENTUL

1. Dlnamo BacSu 17 14 2 1 46:14 30
2. Loc. Iași 19 9 4 « 19:16 22
3. Fl. „1 Mal" Ploești

18 9 3 6 42:26 21
4. Fl. Cîmpina 18 9 3 6 28:24 21
5. Știința Iași 19 8 3 8 28:26 19
6. Fl. r. Burdujeni 18 6 6 6 25:27 18
7. Progr. Focșani 19 7 4 8 18:22 18
8. Dinamo Bîrlad 19 7 3 9 24:30 17
9. Fl. r. Bacău 18 5 6 7 27:30 16

10. Av. Fălticeni 19 € 4 9 17:27 16
11. Dlnamo Galați 18 7 1 10 23:27 15
12. FI. r. Buhuși 18 6 2 10 25:35 14
13. Loc. Galați 18 4 3 11 10:26 11

ETAPA VIITOARE

Cîmpina: Flacăra — FI. roșie 
Burdujeni; Galați: Locomotiva — 
Locomotiva Iași; Focșani: Progre
sul — Avîntul Fălticeni; Bacău: 
FI. roșie — Dinamo Bacău; Bîr- 
lad: Dinamo *— Flacăra „1 Mai" 
Ploești; Buhușî: Flamura roșie — 
Dinamo Galați.

Cacoveainu, Smărăndescu, Homvat, 
Știrbei, Soare, Fufeulan etc.

ALTE REZULTATE LA FOTBAL

Campionatul republican de ju
niori — Seria a Ill-a: Flacăra 
București-Locomoliva T. Seve
rin 1—1 (0—1) : Tînăiul Di-
namovist I București-Metabuil Bucu
rești 3—1 (2—0); Progresul F. B. 
București-C.C.A. București 3—0 
(2—0); Flacăra Plocști-Tînărul Di- 
namovi'St Pitești 0—6 (0—2). Seria 
a IV-a : Minerul Petroșani-Looo- 
motiva Timișoara 0—2 (O—1). — 
Seria a V-a: Știința Cluj-Progresuil 
Oradea 4—2 (2—1); Metalul! Baia 
Mare-Locomotiva Cluj 1—0 (1—0).

Cupa Orașelor-juniori: Giurgiu- 
București I 3—1 (2—0). Au mar
cat: Ene (2), Anghel, respectiv 
Stanciu; — Arad-Făgăraș 5—1 
(4—0). — Timișoara-Sibiu 6—1 
(3—0). Au marcat: Gergely (3), 
Fodor, Pfeifer, Militaru, respectiv 
Mure șan.

Jocuri amicale: Flacăra Plcești- 
Flacăra „1 Mai" Ploești 3—0 (3—0). 
Au marcat: Drăgan (2) și Botescu. 
FI. roșie Arad'-Știinița Cluj 2—3 
(1—3). Au marcat: Dudaș, Jurcă, 
respectiv Avram (2) și Georgescu. 
Locomotiva Tg. Mureș-C.C.A. Bucu
rești 0—2 (0—2). Au marcat: A- 
lexandrescu și P. Moldoveanu. — 
Dinamo București-Progresul Bucu
rești (tineret) 3—1 (0—1).

bokj Varga (Bodon), Orosz, Mol
năr, Szimcsăk I.

Pe stadionul Popular din Buda
pesta, în deschidere la jocul din
tre echipele de tineret, atletul 
maghiar Rozsawolgyi a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de 2.000 m. El a realizat timpul 
de 5:02,2. Vechiul record mondial 
îi aparținea lui Gaston Reiff, cu 
5:07,0. Pe locul 2 s-a clasat Ta- 
bori, cu timpul de 5:03,0 depășind 
si el recordul mondial anterior.

LA COPENHAGA: DANEMAR
CA- AN GLIA 1-5 (0-3)

tripla INTILNTRE atletica 
DE LA PARIS

PARIS. — Sîmbătă a început la 
Paris tripla întâlnire internațio
nală de atletism la care participă 
reprezentativele Finlandei, Franței 
și R.P. Polone. După prima zi, 
punctajul este următorul : R.P. 
Poionă—Franța 58-48; Finlanda— 
R.P. Polonă 56-50 și Finlanda— 
Franța 65-45. Iată cîteva rezultate 
mai bune: 100 m. plat: Bonino 
(Fr.) 10,6; 400 m. : Helsten (Fin.) 
47.2: 4x 100 m. : R.P. Pol. 41,4; 
5.000 m.: Taipale (Fin.) 14,34; 4. 
înălțime: Salonen 1,96 rri.; lun
gime: Valkama (Fin) 7,51 m.;‘ 
ciocan; Ruth (R.P. Pol.) 57,77 m.
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obținut rezultate 
ziua a ll-a

valoroase
lolanda Balaș ie-a învins 

pe Hopkins șl Modrachova
Campionatele internaționale de 

atletism din acest an au reunit 
numeroși sportivi de seamă, a că
ror evoluție a fost așteptată cu o 
vie și justificată nerăbdare. Dar 
nu greșim de loc dacă afirmăm că 
pioba pe caire zecile de mii de 
spectatori au așteptat-o cu „sufle
tul la gură“ a fost săritura în 
înălțime femei. Doar se înitîlneau 
primele trei săritoare din lume și, 
ceea ce îndreptățea interesul pu
blicului, una dintre ele era mult 
simpatizată noastră campioană, 
maestra sportului lolanda Balaș. 
Întrecerea concurentelor din proba 
de săritură în înălțime a avut, 
cum era și normal, două părți dis
tincte. In prima parte s-au stabilit 
locurile d'in partea de Jos a clasa
mentului și în cea de a doua au 
intrat în luptă directă pretenden
tele la primul loc- După ce Țoliko- 
ier, Mayer, Lutter, Cawley, Kris- 
tof, Knapp și Feige au rămas (ul
tima la 1,56 m. pe care i-a trecut 
dih prima încercare), tot stadionul 
și-a concentrat atenția spre Io- 
landa Balaș, Hopkins și Modra
chova. Ele au intrat în concurs la 
1,52 și au trecut cu ușurință Șta

cheta. Apoi la 1,56 Hopkins are 
nevoie de două încercări pentru a 
continuă concursul, iar Balaș și 

. Modrachova de una singură. La 
1,60 situația se schimbă: Balaș 
și Hopkins trec d’in prima încer
care, iar Modrachova dintr-a treia. 
La 1,64 lolanda trece doar ea din 
prima săritură, Modrachova sare 
de trei ori, i.ar Hopkins de două 
ori.

In sfîrșit, acum este clar că 
Modrachova nu mai este peTicu- 

,. loasă pentru primul loc. lolanda 
Balaș luptă doar cu Hopkins, care 
este însă mult mai sigură decît la 
începutul probei, cu toate că a- 

Ș cum plouă și s-a și înserat puțin. 
La 1,67 m. reprezentanta noastră 
sare dintr-o singură încercare, iar 
englezoaica Hopkins din cea <fe ă 
treia. Ștacheta este ridicată la 1,70 
m-, dar, nici una din cele două 
atlete nu o poate trece. Deci, vic
toria îi revine Iolandei Balaș, care 
a trecut ultima înălțime din prima 
săritură.

I. Balaș a rezolvat net în fa
voarea ei rivalitatea cu Hopkins 
și Modrachova. și credem că dacă 
timpul ,ar fi fost favorabil ea ar 
ii reeditat performanța de la Oslo. 
Ii spunem, laolaltă cu toți specta
torii: bravo, Iolil

Locul 4 i-a revenit germanei 
Feige (1,56 m.), urmată de Knapp 
(Austria) — 1,52 m. — Kristof 
(R P. Ung.) tot cu 1.52. Eva 

Mayer (Fi. roșie) a trecut dte ase
menea 1,52 m.

Futterer a fest învins 
pe 10Q m. plat!

După desfășurarea seriilor și 
semifinalelor cursei de 100 m-, 
atletul german Heintz ‘ Fiitterer se 
anunțase ca principal pretendent 
la cucerirea primului loc în în
trecerea finală a alergătorilor de 
viteză.' Dar, în ultima cursă — fi
nala — Fiitterer a fost învins, 
ce-i drept la „piept", dar a fost 
învins. Chiar de l-a plecare con
ducerea a avut-o recordmanul 
Europei, care Abține pe prima par
te a cursei un avantaj apreciabil. 
El continuă să conducă pînă a- 
proape de sosire, cînd este însă 
ajuns de compatriotul său Germair, 
care, cu un, finiș mai bun, îl de
pășește chiar pe linia de sosire. 
Pentru locul trei lupta s-a dat în
tre atleții sovietici Konovalov și 
Barteniev, care au' terminat și ei 
— ca și cei doi atleți germani — 
în același timp.

Rezultatele finalei — influențate 
într-o oarecare măsură de timpul

ERATA
Dintr-o greșeală a redacției, al 

cincilea aliniat din cuvîntarea ro
stită la festivitatea de deschidere 
a celei de a VlII-a ediții a Cam
pionatelor Internaționale de Atle
tism a apărut inexact. Textul ori
ginal este următorul:

„Fie ca aceste campionate să 
constituie o dovadă concretă și 
reală de modul în care se pot dez
volta relațiile amicale între po
poare in domeniu! sportului, fie ca 
ideea păcii și prieteniei între po
poare, id.eea olimpică, să ne însu
flețească**.

nefavorabil —- au fos<t următoa
rele: 1. Germar (Germ.) 10,8 sec., 
Campion internațional al R.P-R.;
2. Fiitterer (Germ.) 10,8; 3. Kono
valov (U.R.S.S.) 10,9; 4. Barte-
niev (U.R-S.S.) 10,9; 5. Kaufman 
(Germ.) 11,0; 6. Janecek (R. Ceh.) 
11.2.

4,45 metri!
Puțin a lipsit ca recordul Euro

pei la săritura cu prăjină, ridicat 
cu cîteva luni în urma de finlan
dezul Landstrom la valoroasa cifră 
de 4,50 m., să intre ieri după-a- 
miază în posesia unui alt atlet. 
Oboseala celor 4 ore de concurs 
și-a spus însă cuvîntul, astfel că 
„Ragge“ Lundberg a trebuit să se 
mulțumească cu 4,45 m., a doua 
performanță europeană Și totodată 
cel mai bun rezultat înregistrat 
vreodată pe stadionul Republicii.
4,45 m.... Binemeritată răsplată 
pentru spectatorii care de-a lungul 
întregii1 după-amieze, furați din 
cînd în cînd de desfășurarea altor 
probe, n-au uitat să-și îndrepte 
cercetători privirile spre colțul din 
dreapta al terenului, acolo unde 
12 atleți se, întreceau la săritura 
cu prăjina. Spectatorii nu și-au 
părăsit locurile odată cu venirea 
nopții, ci au continuat să urmă
rească lupta pe care Lundberg o 
ducea, la lumina reflectoarelor, cu 
ultimul adversar ce-i mai, rămăsese: 
înălțimea.

Foaia oficială pe care o avem 
în față ne dovedește că întrecerea 
celor 13 săritori a fost cel mai tare

Flnlandezm Pulkinen a terminat 
primul cursa de maraton, cucerind 
astfel titlul de campion internațio
nal al R.P.R.
concurs de prăjină pe care l-am 
văzut vreodată în țara noastră. In 
afară de performanța învingătoru
lui, vorbește de la șine faptul că 
primii șase clasați au trecut de 
4,15 m.

Concursul a început la 3,60 m., 
înălțime la care încearcă cu succes 
Thorlaksson, Szabo și Zeno Dra- 
gemir. Apoi, la 3,80 trec toți con- 
curenții. înălțimea de 4.00 m. a- 
duce ieșirea din concurs a lui Zeno 
Dragomir. La 4,10 m., Lundberg, 
Cernohai, Hlebarov, Waszny și Krej- 
car trec din prima, Miiakov și 
Preutsger din a doua încercare, 
țar ceilalți doboară, de trei ori șta
cheta. La 4,15 m. nu încearcă decît 
Krejcar, Miiakov’ și Preutsger. A- 
cesta din urmă nu reușește să trea
că însă înălțimea. La 4,20 m. rein
tră protagoniștii: Cernobai și Hle
barov trec ușor din prima, Lund
berg și Waszny din a doua. La 
4,25 m. Lundberg doboară de două 
ori, apoi trece și această înălțime, 
rămînînd în concurs numai el și 
Cernobai. înălțimea de 4,30 m. este 
trecută de Lundberg din a doua 
încercare, de Cenobai din ultima. 
Odată cu 4,35 m. campionul este 
deja cunoscut deoarece numai 
Lundberg trece ștacheta. Deși se 
făcuse întuneric și ploua tot mai 
tare, atletul suedez cere să-i fie 
ridicată ștacheta la 4,45 m., înăl
țime pe care o trece de o manieră 
care a îndreptățit întru totul ova
țiile publicului.

Rezultate: 1. R. Lundberg (Sue
dia) 4,45 m. (record suedez). Cam
pion Internațional al R.P.R. ; 2, 
V. Cernobai (U.R.S.S.) 4,30 m.;
3. D. Hlebarov (R. P. Bulgaria)
4.20 m.; 4. Z. Waszny (R.P Pol.)
4.20 m.; 5. J. Krejcar (R. Ceho
slovacă) 4,15 m. ; 6. M. Miiakov 
(R.P.F. Jugoslavia) 4,15 ‘ni.; 7. M. 
Preutsger (Germania) 4,10 m.; 8. 
M._ Dumitrescu (Locom.) ,4,00.,m.;
9. Z. Szabo, (C.C.A.) .4,00 m.; 10.,

Premierea primilor trei clasați la 3.000 m. obstacole. Locul întîi
Shirley (Marea Britanie), al doilea Tadeus Strlzelbinski, care a stabilit 

un nou record al R.P.R., iar al tre ilea cehoslovacul Takac.

R Peukert (Germania) 4,00 m.; 
11. V, Thorlaksson (Islanda) 4,00 
m.; 12. Z. Dragomir (Știința) 3,80 
m.
Polonezul Radzivonowicz 

la limită
„La limită" înseamnă, în acest 

caz, doar 9 centimetri. O diferen
ță foarte mică, dacă ne gîndim la 
zecile de metri ale aruncărilor su- 
lițașilor, care ieri s-au angajat, 
chiar de la început, într-o aprigă 
dispută.

Fiecare nouă încercare aducea 
alt concurent în frunte. începutul 
l-a făcut sovieticul Kuznețov, care 
în prima aruncare reușește 68,54 
m. Imediat după aceea, Dumitru 
Zamfir aruncă 69,09 m., trecînd în 
fruntea... plutonului. A treia în
cercare înseamnă, de fapt, un alt 
atlet la conducere: finlandezul 
Mikkila — 71,22 m.

Urmează o perioadă de „acal
mie", în timpul primei încercări 
din finală, îr» care s-au calificat 
doi finlandezi (Mikkila și Veste
rinen), doi romîni (D. Zamfir și
1. Iordan — din ce în ce mai 
bun), un sovietic (Kuznețov) și 
un polonez (Radzivonowicz). Pen
ultima aruncare este decisivă. 
Primul aruncă Vesterinen, care 
ia conducerea cu 72,27 m. Pentru 
scurt timp însă, deoarece imediat 
Radzivonowicz reușește 72,36 m., 
cifră cu care ocupă locul întîi.

Rezultate: 1. Z. Radzivonowicz 
(R. P. Pol.) 72,36 m. (dep. dep.; 
66,92 m.; 70,53 m.; 72,36 m.; 63,86 
m.) campion internațional al R.P.R,;

2. P. Vesterinen (Fini.) 72,27 
m.; 3. R. Mikkila (Finii.) 71.22 m.;
4. D. Zamfir (R.P.R.) 69,09 m.;
5. I. Iordan (R.P.R.) 68,75 m.; 6. 
V. Kuznețov (U.R.S.S.) 68,54 m.; 
7. O. Bengtsson (Suedia) 65,78 m. 
Un rezultat bun a reușit și Paul 
Demeter : 64,70 m.
Shhlcy (M. Britanie) cîști- 
gător la 5.000 m. obst^-ole

Chiar din primii metri ai cursei, 
alergătorul german Muller ia con
ducerea, pe care o va păstra mult 
timp. După 800 de metri, parcurși 
în 2:23,0, în fruntea grupului de 
alergători se află același Muller.

La 1.200 m. Shirley atacă pu
ternic și prima victimă îi cade 
Pricop. După încă un tur, Shirley 
îl depășește și pe Muller, care va 
fi întrecut curînd de Takac și 
Strlzebinski. La 2.000 m. primii 
c.ancure.nți trec în 6:03,8 și cu cît 
cursa se apropie de sfîrșit ritmul 
este din ce în ce mai rapid.

înaintea ultimului tur, Shirley 
forțează și mai mult, mărind în 
acest fel distanța care îl separa 
de următorii concuren’ți. kn urma 
atletului englez, Takac, Strlze
binski și Spasov se angajează în 
lupta pentru locul al doilea. Cu 
un minunat efort, Strizebinski se 
detașează, dar, imediat, Takac re
face și pe ultimii ihttri cei doi a- 
lergători : sî.nt alături. Strlzebiniskt 
este însă hotărît să-și acere cu 
prețul ultimelor resurse frumosul 
loc doi. pe care, pînă la urmă^ în 
aplauzele spectatorilor, îl ocupă pe 
deplin merit, stabilind și un nou 
record al R.P.R. în condițiunile 
noului regulament internațional.

Rezultate: 1. E. Shirley (M.
Britanie) 9:00,0; 2. T. Strizgbinski

(Dinamo) 9:04,0 — nou record al 
R.P.R.; 3. I. Takac (R. Ceh.)
9:04,4; 4. P. Spasov (R. P. Bulg.) 
9:08,2; 5. A. Stankovitz (R. Ceh.) 
9:08,2; 6. C. Aioanei (C.C.A.)
9:12,0; 7. Muller (Germania) 
9:12,4; 8. H. Gorlt (Germania)
9:13,2; 9. I. Bădici (Dinamo)
9:28,6; 10. A. Jansso.n (Suedia) 
9:29,4.

Vinogradova a cucerit 
al doilea titlu

Finala probei de 100 m. plat 
femei a afirmat, mai clar chiar de
cît în ajun, calitățile de sprinteră 
ale Galinei Vinogradova. Intr-ade
văr, puțini ar fi scontat în această 
probă victoria cîștigătoarei dp la 
săritura în lungime. Safronova, 
Pashley, Kokler, emiteau și ele-jus- 
tificate pretenții la primul loc. Vi
nogradova s-a acomodat totuși mai 
bine decît adversarele ei cu pista 
grea. Un start foarte bun i-a a- 
sigurat de pe prima parte a cursei 
un avantaj care s-a dovedit hotă- 
rîtor. Din nou, Gisela Kohler a 
avut un finiș puternic, care a a- 
dus-o pe locul 2, după ce la ju
mătatea cursei se afla pe locul 5. 
Maria Kusion a reușit s-o întreacă 
pe ultimii metri pe Zoia Safronova. 
Atletele britanice, și în special 
Pashley, care în semifinale alergase 
12,1, n-au contat în lupta pentru 
primul loc.

In timpul acestei probe vîntul 
a bătut din față cu o viteză de 2,5 
m/sec.

1. G. Vinogradova (U.R S.S.) 
12,3 Campioană internațională a 
R.P.R.; 2. G. Kohler 'Germania) 
12,5; 3. M. Kusion (R. P. Pol.) 
12,6 ; 4. Z. Safronova (U.R.S'.S.) 
12,6; 5. A. Pashley (Marea Brita
nie) 12,7; 6. M. Francis (M. Bri
tanie) 12,7. r
Galina Zîbina învingătoare 

la disc
Galina Zîbina a cîștigat fără 

emoții proba de aruncare a discu
lui, înaintea unui grup de atlete 
de valoare apropiată. Victoria atle
tei sovietice nu este surprinză
toare, . deoarece și performan
țele ei anterioare la această probă 
— în oare, totuși, Galina nu este 
specialistă — o indicau favorită. 
In această situație, atenția specta
torilor s-a concentrat asupra lup
tei pentru locurile următoare. 
Mulți sperau ca locul doi să-i re
vină atletei noastre Li:a Manoliu, 
care, nu mai departe decît anul 
trecut, tot la internaționale, le în- 
trecuse pe Seredi, Tews Mihai
lova, Pol, ocupînd primul loc. 
Dar, ou cei 42,45 m. realizați în 
prima aruncare — rezultat sub 
posibilitățile ei — Ua Manoliu 
n-a putut obține decît locul 6..-

Urmărind tabloul cu rezultate, 
te frapează, la apro.ape toate con
curentele, inconstanța aruncărilor. 
Diferențe între o aruncare și alta 
care au mers dincolo de 10 m-, 
numeroase încercări depășite, toate 
acestea se datoresc, în primul 
rind, condițiilor grele în care s-a 
disputat ptoba.

Cronicile probelor din cadrul Campionate'or Internaționale de 
Atletism ale R.P.R. sînt redactate de CALIN ANTONESCU, IAC1NT 
MANOLIU, EMANUEL VALERIU și ROMEO VILAPA.

, . t Fțștogrpfiile,: MAX BĂNUȘ

L Galina Zîbina (U.R.S.S) 
46,21 m (44,95; 44,58; 46,21;
36,09; 42,95; 41,70) Campioană In
ternațională a R.P.R.; 2. Z. Seredi 
(R.P.U.) 44,31 m. (d; 44,31; d;
40,42; 42,18; 37,24); 3. W- Tews 
(Germania) 43,79 m. (42,84; 41,35; 
43,79; 40,52; 43,30; 43,38); 4. K. 
Sobocynska (R.P.Pol) 43,45 m; 5. 
V- Mihailova (R. P. Bulgaria) 
43,17 m.; 6. Lia Manoliu (R.P.R.)
42,45 m.; 7. H- Dmowska (R.P. 
Pol.) 42,30 m.; 8. A. Poli (Aus
tria) 41,89 m.; 9- M. Werner (Ger
mania) 41,62 m.; 10. P. Lucăci
(Știința) 38,91 m.; 11. Celesnik
(R.P-F. Jugoslavia) 38,38 m.; 12. 
Liskova (R. Ceh.) 31,92 m.

Patru aruncări oesta 16,00 
metri

In țara noastră nu a mai fost 
nici un concurs de atletism în care 
la aruncarea greutății să se în
registreze un buchet de rezultate 
atît de valoroase ca în întrecerea 
de ieri. Patru aruncători: Grigalka 
(U.R.S.S.) 16,69; Pirts (U.R.S.S.) 
16,52; Plihal (R. Ceh.) 16,37 și 
Palmer (M. Britanie) 16,20 au 
obținut rezultate de peste 16 metri, 
iar alți patru au avut și ei rezul
tate peste 15,00 metri: Nemec (R. 
Ceh.) 15,70; Wegmann (Germ.) 
15,45; Kaleev (R.P. Bulg.) 15,10 
și Skiljevic (R.P.F. Jugoslavia) 
15,02. Este într-adevăr, remarcabil 
acest fapt. Reprezentanții noștri au 
concurat sub posibilitățile lor nor
male, obținînd următoarele rezul
tate: Raica A. 14,98; C. Crețu 14,72; 
N. Ivanov 14,58 și I. Vorovenciu 
13,53.

Seriile probei de 200 m. 
plat bărbați

...s-au soldat, în general, cu re
zultatele așteptate și cu cifre bune 
în raport cu condițiile de concurs. 
In prima' serie consemnăm cu sa
tisfacție oailifteairea pentru semi
finale a lui Lothar Marks, care, 
păstrîndu-și avantajul de culoar, 
a rezistat în a doua jumătate a 
cursei atacului lui Mamdlik și Sen- 
kei. In sieria a IV-a, am întrezărit 
șanse de calificare pentru Stoe- 
nescu, dar atletul nostru a fast în
trecut pe ultimii metri de Sands
trom și Malmroos. In celelalte două 
serii, cursele n-au avut istoric, 
dat fiind decalajul de valoare din
tre coincureniți.

Seria I: 1. J. Vereruysse (Bel
gia) 21,9; 2. L. Marks (R.P.R ) 
22,0; 3. Mandlik (R. Ceh.) 22,2; 4. 
,1. Senkei (R.P.U.) 22,3; 5. J. Wim
mer (Austria) 22,8.

Seria a II-a: 1- Ruddy (Marea 
Britanie) 21,7; 2. C. Kaufman (Ger
mania) 21,8; 3. Wehrli (Elveția) 
22,2; 4. Germonprez (Belgia) 22,8.

Seria a III-a: 1. J. Carleson 
(Suedliia) 21,5; 2. B. Tokarev
(U.R.S.S.) 22.0; 3. H. PohI (Ge'- 
mania) 22,0; 4. W. Holain (R.P. 
Polonă) 22,5; 5. Măgdaș (Știința)
22,6.

Seria a IV-a: 1. Konovz’ -jv
(UvR.S.S.) 24,6; 2. Sandstrom (Ma
rea fîritariîe) 22,2-3. Maltnrobs 
(Suedia) * ■ 22,2Ț' 4. vStoenescu
(R.P.R.) 22,3; 5. F. Hass (Germa
nia) 23,3.
Gastl prima la 80 m. garduri

Cele trei serii ale probei de 80 
m. garduri au furnizat următoarele 
rezultate : Seria I: Jarmolenko 
(U.R.S.S.) 11,5; Șerban (R.P.R.) 
11,9; Gossler (Germ.) 11,9; Fran
cis (M. Britanie) 12,0. Sojtorne 
(R.P.U.) 12,9. Seria a Il-a: Kbhler 
(Germania) 11,4; SoembuchneT 
(Germania) 11,5; .Babovic (R.P.F. 
Jugoslavia) 11,5; Slowinska (R.P. 
Polonă) 12,2; Bacskai (R.P.U.)
12,6. Seria a IlI-a : Gastl (Germ.) 
11,3; Elliot (M. Britanie) 11.4; 
Wagner (R.P.P.) 11,8; Domocoș
(FI. roșie) 12,4: Tamgen (Norve
gia) 12,4. Primele două clasate din 
fiecare serie, calificate pentru fi
nală, au furnizat o luptă specta
culoasă și extrem de strînsă. Cu 
un snrirrt final mai bun. atleta ger
mană Gastl se detașează de cele
lalte pe ultima norțiune de plat si 
cîștigă. Rezultate: 1. Gastl 'Germ.) 
11.2 Campioană Internatten-U a 
R.P.R.; 2. Jermolenko (U.R.S.S.)

(Continuare în pag. a 4-a)
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11,3; 3. Kohler (Germ.) 11,4; 4. 
Elliot (M. Britanie) 11,5; 5. Soerj- 
buchner (Germ.) 11,5; 6. Șerban 
(R.P.R.) 11,8.

O splendidă victorie 
a echipei sovietice 

la 4x100 m.
întrecerea echipelor de ștafetă 

de 4 x 100 m. a prilejuit una din 
cele mai disputate probe din cele 
două zile de concurs. Pentru locul 
întîi concurau cu cele mai mari 
șanse echipele Germaniei și Uniu
nii Sovietice. După primul schimb 
a condus cu avans apreciabil echi
pa germană, prin Knorzer, d'ar în 
schimbul ai! doilea concurentul so
vietic Kaleaev reface foarte mult 
față de Kaufman- Faptul că în 
ultimele două schimburi ale echi
pei Germaniei alergau Fii Merer și 
Germar, adică tocmai primii doi 
clasați la 100 m., lăsa să se între
vadă o victorie a acestei echipe. 
Dar Konovalov face o ciursă splen
didă și îl ajunge pe Futterer, care 
face eforturi însemnate pentru a 
putea preda ștafeta lui Germar, 
întru cît suferise un clacaj. In 
ultimul schimb Barteniev duce la 
victorie echipa sa, cu toate efor
turile lui Germar.

Pe locul trei s-a clasat echipa 
noastră cu un rezultat ce se cu
vine a fi subliniat

Rezultate: 1. U.R.S.S. 40,5; 2-
Germania 40,7; 3. R.P.R. (Prisicea- 
nu, Marks, Stoenescu, Wiesen- 
mayer) 41,4; 4. Suedia 42,2; 5- 
Marea ' Britanie 42,4 ; 6. Elvația 
42.8

10 î’țlețj de val©TÎ ațproțpiaîe 
în finala probei de 1 500 m.

Vom avea astăzi o finală inte
resantă la 1-500 m. Aceasta ne-au 
demonstrat-o cele două semifinale 
dc- ieri, cînd 10 atleți specialiști ai 
probei s-au supravegheat cu aten
ție, astfel ca nu cumva vreunul 
dintre ei să rămînă în afara luptei 
finale pentru titlul de campion in
ternațional al R.P.R. Seria lui Oko- 
rckov a fost mai rapidă, timpul cîș- 
tigătorului fiind 3:51,4, dar și în 
seria cîștigată de Lueg cu 3:54.2 
la egalitate cu Hermann a reieșit 
clar că participanții au mai avut 
rezerve de forțe pentru timpuri su
perioare. Ziua de astăzi ne va lă
muri asupra celui mai bun. Iată 
deocamdată, pe cei 10 calificați : 
seria I : Lueg, Hermann, Markus- 
son, Bereș, Mugosa; seria a ll-a : 
Okorokov, Richzenhain, Czegledî. 
Cikei și Cameron. De remarcat 
că cei cinci clasați în prima serie 
sînt eșalonați pe 6 zecimi de se
cundă Și că ultimul clasat pentru 
finală în seria a II-a a realizat 
3:52,8. adică cu 2 sec. și 2/10 mai 
puțin decît ultimul dintre cei cla
sați în prima serie!

Un cîștlgător neașteptat 
la 800 m. plat

Atunci cînd cei 9 finaliști al 
probei de 800 m. plat și-au luat 
locul la start, — al zecelea califi
cat, Liel, a absentat — printre cei 
prezenți părerile asupra celui care 
avea să fie pînă în cele din urmă 
ciștigătorul cursei erau de acum 
împărțite. Unii acordau creditul 
lor cehoslovacului Jungvirth, ca

5 „Atletismul din Romînia a făcut un progres uriaș”
Un corespondent al ziarului nos

tru s-a adresat aruncătorului de 
ciocan Storch, participant la olim
piadele de la Londra 1948 și de la 
Helsinki din 1952, cu rugămintea 
de a ne împărtăși impresiile sale 
asupra acestui concurs. Iată ce ne-a 
declarat atletul german, deținătorul 
unui valoros record de 60,77 m.

„Mă aflu pentru a doua oară în 
Bucures’i. Prima dată am făcut 
parte din echipa Germanici la me
ciul interțări, Romînia—Germania 
din 1940, In cei 15 ani care au tre
cut de atunci atletismul din Romî
nia a făcut un progres uriaș. Sînt 
impiesionat de numeroasele baze 
sportive din capitala tării dumnea
voastră, în fruntea cărora se situ- 

fiimd atletul cu cea mai multă ex
periență din'tre participanți; alții 
mergeau cu sovieticul Ivakin pen
tru curajul și dîrzenia de care a- 
cesta a dat dovadă încă din serii; 
alții îl considerau pe maghiarul 
Barkanyi drept cel care poate cîș- 
tiga. Mă rog, aproape fiecăruia i 
se putea acorda creditul unei vic
torii, mai puțin, desigur, lui Mi- 
haly, care rru era de valoarea ce
lorlalți finaliști — așa că toți au 
așteptat cu și mai mare interes 
desfășurarea probei.

De la plecare, Barkanyi intră 
primul pe turnantă. Dar chiar pe 
turnantă, Ivakin ia conducerea, pe 
care o va păstra pînă aproape de 
sfîrșit. La 200 m. el trece în 25,9 
sec. iar la 400 m. în 53,9 sec. După 
primul tur, în urma sa se găsesc : 
Markussen, Maricev, Reinagel, 
Barkanyi și Jungvirth, care pînă 
atunci stătuse undeva pe la coada 
plutonului. La 600 m. tot Ivaikin 
este cel care conduce (timp 
1:22,6), dar fiecare dintre ceilalți

Cel mai bun alergător european 
pe 400 m. plat, sovieticul Ardalion 
Ignatiev, a terminat învingător și 
în întrecerile de ieri de pe stadio
nul Republicii.

își pregătește un loc cît mai bun 
pentru sprintul final. Ivakin intră 
primul în linia dreaptă, dar după 
cîțiva metri Reinagel țîșnește pe 
lingă el și termină învingător. Re
zultate : 1. Reinagel (Germ.)
1:50,4 Campion Internațional al 
R.P.R.; 2. Ivakin (U.R.S.S.) 1:50,7;
3. Maricev (U.R.S.S.) 1:51,0; 4.
Jungvirth (R. Ceh.) 1:51,1; 5. Bar
kanyi (R.P.U.) 1:51,3; 6. Lfeka (R. 
Ceh.) 1:51,8; 7. Markusson (Islan
da) 1:51,8; 8. Mihaly (Dinamo)
1:52,6; 9. Bakos (R.P.U.) 1:56,8.

O victori» clară 
a Iul Ignatiev

De foarte multe ori seriile unei 
curse contribuie nu numai la o se
lecționare a concurenților pentru fi
nală, d și la o clarificare a pro
nosticurilor asupra învingătorului. 
Spre exemplu, ieri, seriile cursei 
de 400 m. plat nu au lăsat nici un 
dubiu asupra faptului că alergăto
rul sovietic Ignatiev, campion eu- 

ează stadioanele „23 August", Di
namo și stadionul Republicii, care 
are o pistă minunată, printre cele 
mai bune din Europa.

Prevăd că proba de aruncare a 
ciocanului, care se va desfășura 
mîine, va fi foarte disputată. Fa
voritul întrecerii este, fără îndoială, 
recordmanul mondial Mihail Kri
vonosov. Mă bucur să mă intîlncsc 
cu acest excelent atlet, ca și cu 
maghiarii Nemeth și Cscrmak, ve
chii mei adversari de Ia Londra și 
Helsinki. Aruncătorul rom in Du
mitru aspiră și el. desigur, la unul 
din locurile fruntașe. Personal, cu 
toate că mă număr deja orintre 
,,bătrîni“. mă voi strădui să obțin 
un rezultat cit mai bun". 

ropean al probei, va ieși învingă
tor și în finală.

De altfel, cei trei cîștigători în 
scrii (Ignatiev — 48,1 sec.; K. 
Haas — 48,4 sec. și H. Mann — 
48,2 sec.) s-au și clasat, chiar în 
această ordine, pe primele trei 
locuri ale finalei.

In finală, în loc de șase aler
gători au concurat numai cinci de
oarece germanul Schneider, califi
cat în locul lui Wolfbrand — des
calificat — nu s-a prezentat la lo
cul de plecare. Chiar pe prima 
parte a cursei, grupul celor cinci 
alergători este dominat de Igna
tiev, care trece la 200 m. în 21,9 
sec.! In urma lui, germanii Haas 
și Mann își dispută locul al doi
lea, pe care îl ocupă pînă la ur
mă, Haas, doar la o zecime de se
cundă.

Campionul european Ignatiev, 
cîștigătorul probei, a realizat timpul 
de 46,7 sec., ceea ce înseamnă un 
nou record al stadionului. Vechiul 
record îi aparținea tot lui și era de 
46.8 sec.

Rezultate: 1. Ardalion Igna
tiev (U.R.S.S.) 46,7 sec. campion 
internațional al R.P.R.; 2. Haas
(Germania) 47,4 sec.; 3. H. Mann 
(Germania) 47,5 sec.; 4. G. Braen- 
stroem (Suedia) 48,3 sec.; 5. J 
Wriglhon (Anglia) 49,4 sec.

Finlandezii au dominat 
maratonul •••

confimiîndu-și astfel renumele de 
specialiști ai clasicei alergări. Cea 
mai lungă și cea mai grea alerga
re atletică i-a supus ieri pe coracu- 
renți la eforturi și mai mari ca de 
obicei, dirr cauza timpului rece și 
a ploii care a căzut în special în 
a doua parte a cursei. Alături de 
finlandezi, pe primul plan al în
trecerii s-au menținut tot timpul 
și alergătorii germani. Cîștiigătorul 
probei, Pulkin’en, a luat conduce
rea la km. 15 și nu a mai părăsit-o 
pînă la sfîrșit. Pentru locul doi 
lupta a fost deosebit de echilibra
tă. Pînă cu 5 km. înainte de sosi
re, germanul Hartung îl urma în
deaproape pe Pulkin’en. Apoi, el a 
fost întrecut de compatriotul său 
Meyer și de Manninen.

Concurenții noștri n-au contat 
în lupta pentru titlul de campion 
internațional. Ir» schimb, întrece
rea dintre ei, pentru titlul de cam
pion al țării, a fost îndîrjită, în- 
chetndu-se cu victoria surprinză
toare dar meritată, a lui Ahmet 
Suliman (Constructorul). Iată-i pe 
cei 21 sosiți din totalul de 30 cîți 
au hiat startul: 1. Pulkinen (Fin
landa) 2 h. 27:02. Campion Inter
național al R.P.R.; 2. Meyer (Ger
mania) 2 h. 28:02; 3. Manninen 
(Fmtanda) 2 h. 31:24; 4. Hartung 
(Germania) 2 h. 35:12; 5. Ahmet 
Suliman (Constructorul) 2 h. 36:42 
Campion R.P.R. pe anul 1955; 6. 
Ofcer (Norvegia) 2 h. 36:56; 7. N. 
Constantin (R.P.R.) 2 h. 37:51; 8. 
M. Babaraica (R.P.R.) 2 h. 41:23; 
9. Nicu Niculae (Metalul) 2 h. 
42:20; 10. Zeiner (Austria) 2 h.
49:37; IL Artghel D. (Progresul) 
2 h. 52:37; 12. Radu Ioniță (Loc.) 
2 h. 52:48; 13. S. Babaraica (Av.) 
2 h. 55:49; 14. M. Ruse (Rec.) 2 h. 
55:53; 15. Z. Soare (Voința) 2 h. 
55:54; 16. P. Lazăr (Pr.) 2 h. 57:48;
17. Gh. Niculae (C.C.A.) 3 h. 02:17;
18. A. Pompiliu (Loc.) 3 h. 06.37;

19. Gh. Vinărean-u (FI.) 3 h. 11:03;
20. Pop Ion (Constr.) 3 h. 21:43;
21. Zinopol (Voința) 3 h. 24:55.

15 calificați la săritura 
în înălțime

In calificările care au avut Ioc 
ieri dimineață. înălțimea standard 
de 1,90 m. a fost trecută de toți cei 
15 concurenti : W. H<*rservs (Bel
gia), T. Belcev (R. P. Bul
garia). C. Dumitrescu (Progresul), 
R. Sturm (Austria) G. Lein 
(Germ.). Al. Merică (R.P.R), B. 
Holmgren (Suedia). N. Kaskarov 
(U.R.S.S.), F. Mika (R Ceh), J. 
Kovar (R. Ceh.), J. Stepanov 
(U.R.S.S.), F. Pingl (Austria), I. 
Knater (Metalul), V. Maria- 
novîc (R.P.F. Iugoslavia), I. Soter 
(R.P.R).

Așa a trecut suedezul Lundberg ștacheta înălțată la 4,45 tn. I Per
formanța sa, i-a adus, pe lingă titlul de campion internațional, și 
satisfacția unui nou record al Suediei

Perspectivele unor întreceri de înaltă valoare
Programul ultimei zile a celei 

de a VIII-a ediții a campiona
telor internaționale de atletism 
ale R.P. Romîne nu este cu ni
mic mai prejos decît cel din pri
mele două zile de întreceri.

Astfel, în proba de 10.000 m. 
prodigiosul atlet sovietic Vladi
mir Kuț, care în cadrul turneului 
întreprins recent în Jugoslavia 
a stabilit noi recorduri uniona
le în probele de 3.000 m., 3 mile 
și 5.000 m. — ultimele două sînt 
și recorduri ale lumii — va în
cerca astăzi să înregistreze un 
nou record al Uniunii Sovietice 
la această probă. Vladimir Kuț 
și-a propus pentru astăzi să rea
lizeze o performanță cît mai a- 
propiată de 29 minute și poate 
chiar sub acest rezultat, ceea ce nu 
a reușit pînă acum decît Emil Za- 
topek. In întrecere cu Kuț vor po:ni 
■atletul finlandez Juilin, cîștiigăto
rul cursei de 5.000 m. desfășurată 
sîmbătă, cehoslovacul Tcmis, ger
manii Konrad și Havenstein, etc.

Una din probele cele mai in
teresante și pe care o așteptăm 
cu cea mai mare nerăbdare este 
întrecerea finală a săritorilor în 
înălțime. In urma calificărilor 
desfășurate ieri, toți cei 15 con- 
curenți participanți și-au cîștigat 
dreptul de a concura în finală, 
obținînd performanța standard de
l, 90 m. Despre acest lucru, am 
stat ieri de vorbă cu reprezentan
tul țării noastre, maestrul spor
tului loan S<Her, cîștigătorul de 
la toate cele 7 ediții de pînă a- 
cum în proba de săritură în înăl
țime. SOfer, care în particular 
este unul dintre cei mai harnici 
statisticieni ai rezultatelor de a- 
tletism de pretutindeni, a făcut 
remarca interesantă că pînă acum 
în nici un alt concurs din Europa 
nu s-a îint'împdart aa 15 coreu- 
renți să sară 1,90 m. Este demn 
de subliniat și faptul că dintre 
aceștia numai trei săritori au 
avut nevoie de două încercări 
pentru a obține performanța stan
dard, ceilalți făcînd acest lucru 
chiar din prima lor încercare. In 
această situație, este firesc deci 
să așteptăm cu legittirn interes 
desfășurarea finalei acestei pro
be, la care participă printre alții 
și Kova-r, Marianovic, S<Her, 
Koșkarov, Stepanov, și Holm- 
green. care anul acesta, în diver
se concursuri, au marcat rezul
tate de 2,00 m. și chiar mai mult.

In proba de aruncare a cioca
nului evoluează recordmanul lu
mii, atletul sovietic Mihail KrU 
vonosov și doi dintre foștii de
ținători ai recordtiliM mondial, a- 
tleții maghiari Imre Nemeth și 
lozsef Csermak. Va reuși oare 
Mihail Krivonosov să înregistreze 
o nouă performanță de peste 64
m. ? Forma bună în care se află, 
demonstrată de el cu prilejul con
cursurilor din Jugoslavia, ne în
dreptățește să sperăm aceasta. 

Vom urmări cu interes și compor
tarea atletului german Kairl 
Storch, unul dintre cei mai vechi 
aruncători de ciocan din lume.

Proba de 110 m. garduri la 
care vom fi martori astăzi ar pu
tea figura, prin pairtfcipamiții săi, 
pe programul unui campionat eu
ropean. Să nu uităm că la star
tul ei vor fi atleți cunoscuți ca: 
Stolearov, Lorger, Opriș, Hil
dreth, Vine, Mriazck, Tosmair, Dc- 
pauve, Kost, Schwarts. Și cînd 
te gîndești că numai șase dintre 
ei vor intra în finală 1

In cursa de 800 m. femei se vor 
întrece primele două alergătoare 
din lume pe această distanță: a- 
tleta sovietică Nina Oikalenko și 
atleta engleză Diana Leather. 
Pînă acum, cele două atlete s-au 
întîlnit de patru ori și de fiecare 
dată pasionantul duel s-a rezol
vat în favoarea Ninei Otkalenko. 
Ce se va întimpla astăzi?

A!.ți și alți recaridmainii mon
diali și europeni sînt de aseme
nea prezenți la startul probelor 
de astăzi. Astfel, participarea lui 
Leonid Scerbakov nu mai pune 
prabteme în privința calmi ce 
va ocupa primul loc la triplu 
salt, în schimb performanța pe 
care o va realiza atletul din 
Moscova va continua, probabil să 
rămînă un semn de întrebare 
pînă la efectuarea ultimei din cele 
6 sărituri. O situație identică 
este și ia proba de aruncarea 
greutății femei, la care participă 
recordmana lumii, Galina Zîbina.

In afara acestora, rămîn de
stule probe la care nu se pot face 
nici un fel de pronosticuri, nici 
în privința ctștigătorilor șt cu 
atît mai puțin a rezultatelor lor.

PROGRAMUL DE ASTĂZI

Ora 15,30 — 200 m. plat fe
mei (serii); înălțime bărbați 
(finală); ciocan (finală).

Ora 15,40 — 200 m. plat băr
bați (semifinale)

Ora 15,50 — 110 m. garduri 
(serii)

Ora 16,00 — 10.000 m. plat
Ora 16,15 — triplu salt (fi

nală)
Ora 16,30 — greutate femei 

(finală)
Ora 16,40 — 200 m. plat fe

mei (finală)
Ora 16,50 — 200 m. plat 

bărbați (finală)
Ora 17,05 — 1.500 m. plat 

(finală)
Ora 17,15 — 800 m. femei (fi

nală)
Ora 17,30 — 110 m. garduri 

(finală)
Ora 17,40 — 4x100 m. fe

mei (finală)
Ora 17.50 — 4x400 m. (fi

nală)
Ora 18,00 — Festivitatea de 

inchidere.
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