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A XV-a ediție a Jocurilor Balcanice^3

20.000 SPECTATORI AU VĂZUT

La Belgrad,
o zi a recordurilor*

• Ilie Savel, Ion Bâdici și D. Bîrdău aii 
stabilit noi recorduri ale R. P. Romine;

6 Sa vel (Romînia), Papavasiliu (Grecia);, 
Mugosa și Savici (Iugoslavia) și echipcr 
de ștafeta a Bulgariei au îmbunătățit 
recordurile balcanice

® Noi recorduri ale 
țârilor participante

de atletism
I. Wiesenmayer
2 Bacivarov

400 M. GARDURI FINALA
In momentul în care s’.arierul 

concursului a invitat fa iccu.ile 
de plecare pe cei șase finaliști 

acestei probe, pentru cei inai 
mulți dintre spectatori a apărut 
limpede că favorit al probei este 
reprezentantul țării noastre, ma
estrul sportului Lie Savei.

Aceeași impresie certă o aveau 
lot» ziariștii prezenti la masa ora- 
sei, care își puneau numai pro
blema rezu talului pe care Savel 
l-ar fi putut obține. Judecindu l 
prin prisma ultimei sa'e perf‘*r- 
rnanțe obținută săptămîna trecu
tă la Londra, foarte mulți au 
anticipat un rezultat de sub 52 
secunde. Martor la discuțiile lor 
mi-am însușit ceva din optimis
mul părerilor confraților mei și 
mi s-a înfiripat în minte, pen'ru 
o clipă, perspectiva obținerii unui 
nou reccrd național.

Gei șase concurenți și-at luat 
locurile de -’eea-e. Am căutat 
cu privirile pe reprezentanții noș
tri Este bine să subliniez încă 
odată că am fost 
care reușise să-și califice în fi
nală pe ambii' reprezentanți. Sor
ții deciseseră: Stanei culoarul 3 
și Savel culoarul 4. Cîteva clipe 
de liniște m care comenzile star- 
terului se aud perfect. auoi... Chiar 
de la plecare Save' țîșnește pu
ternic din gropi și frece înaintea 
celorlalți peste primul gard. Pînă 
la urmă fiecare din celelalte 9 
garduri au fost trecute mai întîi 
de reorezenlan'.ul nostru. In fe
lul acesta, chiar pe prima parte 
a cursei. Ilie și-a asigurat un 
apreciabil avantaj pe care și l-a 
mărit cu trecerea fiecărui obsta
col. Mare a fost bucuria noas
tră cînd am văzut că linia de 
sosire fusese trecută în ordine 
de Savel și de Stanei Prevederile 
celor mai multi se confirmaseră: 
Sav"l, favoritul cert al cursei. 
cîști<mse cu ușurință. Rămînea 
de văzut rezultatul său. Acesta 
nu a înfîrziat să ni se facă cu
noscut : 51,6 secunde 1 Un triolu 

[succes: nou record al R.P. Ro- 
rnîne, nou record balcanic și. 
bineînțeles, titlu' de camoion bal
canic. In același timp trebuie să 
subliniez frumoasa comportare a 
lui Gheorghe Stanei, care a reu
șit cu acest prilej cel mai bun 
rezultat al său. Iată acum rezul
tatele tehnice înregistrate ■■
1. SAVEL (ROMINIA) 51,6 

campion balcanic — record 
republican

2. Stanei (Romînia) 527 
Ozguden (Turcia) 53.4 
record turc.
Kambadelis (Grecia) 54.2 
Puc (Iugoslavia) 54.9 
Csenger (Bulgaria) 55.6

1500 METRI
De îa plecare, în frunte s-au 

Instalat iugoslavii Murat și Mu
gosa. La 300 de metri. Birdăii 
se apropie de grupul truntaș și 
se menține o bună parte a cursei 
pe tocul 2, după Mugosa. La in
trarea în ultimul tur recordma- 
'nul iugoslav Mugosa forțează rit
mul și se distanțează de Bîrdău, 
care pierde teren și este depă
șit curînd de Murat și Konstan- 
tinidis. Ultima sută d? me'ri 
se face remarcată prin extraordi
narul sprint al lui Murat, dar 
care se dovedește ineficace, de
oarece Mugosa nu m’i roate Ii 
întrecut. Rezultate tehnic"
1. MUGOSA (IUGOSLAVIA) 

3:47.0. campion balcanic, 
record balcanic

2. Murat (Iugoslavia) 3:47 6,
3. Konstantinidis (Grecia) 3:48.0 

record grec
4. Depastas (Grecia) 3:48,4
5. Bîrdău (Romînia) 3:50,0,

3

4
5.
6

singura {ară

Da-
9.

fa-

recoro re^-u.ican 
6. Pop (Rom nia) 3:51,0 
7 Kocak (furca) 3:52,4; 8.

nailov (Bulgaria) 3:54,8;
Onel (Turcia) 3:55.8.

3.000 M. OBSTACOLE
După rezu tatele ant&dare*

vorițu cursei erau : iugoslavul
Segedin și reprezentanții noșrri 
Strze’biscki și Bădici. Chiar de 
la plecare se poate observa că 
licoare dintre aceștia se studiază 
și răspund cu promptitudine a- 
tacurilor inițiate. ~ 
mele ture apare limpede că un 
al patrulea at’et va conta și el 
In lupta pentru 
vorba de concurentul grec 
vasiliu. Dină șa'curgerea a patru 

caraetcizate printr-o tato- 
Szegedin trece 

frenetic de 
urmează în- 
greul luptei. 
In turul ar- 
împiedică la 

De acest 
Bădici, 

a!

Dar după pri-

victorie: este 
Paoi-

tuce, 
nare a forțele 
în frunte, încurajat 
spectatori. Bădici. îl 
deaproape, și duce 
atacîndu-1 puternic, 
mător, Szegedin se 
un obstacol și cade, 
lticru profită imediat 
Strzelbiscki și Pauavasiliu, 

de alergare anunță de 
surnri’a. Căzătura lui 

poate -fi considerată no- 
d"oarece în ciuda lău- 
sale eforturi el nu a 

pînă ’’a sfîrși- 
al între- 
sute de 

în frun- 
de Bă- 
serioase

cărui stil 
ne acum 
Szegedin 
tărîtoare, 
dabilelor 
mai putut reveni 
tul cursei pe primul plan 
cerii. După numai cîteva 
niețri Papavasiliu trece 
te. talonat îndeanroape 
dici. care face eforturi 
pentru a se niitea menține ală
turi de el. Atletul grec se dove
dește a fi pe deplin conștient 
de posibilitățile sale si este foar
te atent la încercările urmărito
rilor săi. La intrarea în ultimul 
tur atletul grec sprintează cu u- 
surință și cîștigă cursa, într-un 
t:rrg> exce'ent care repreziptă un 
nou record balcanic. Ion Bădici 
a ocupat locul 2 cu un rezultat 
foarte bun, nou record republi
can care răsplătește din plin mun
ca temeinică de pregătire desfă
șurată de acest tînăr atlet în ui

Seria a I!-a 
(Rom inia) 22.2;

- (Bulgaria) 22.6; 3. Pecelj (Iugo
slavia) 22 6; 4. Patrakis (Grec r.) 
Z3.3 Primii trei clasați din -tir- 

scrie s au caliticat pentru
finală
csre

i

2.
3.
4.
3.
6.
7

GARDURf. SERII.

t.mul an. Și Tadeusz Strzelbiscki 
a realizat un nou record - perso
nal; Rezullae tehnice: ' -
I. PAPAVASILIU (GRECIA) 

8:56,0. campion ba.canic 
Bădici (Rom ini a) 8:56.6 
Slrzelbiscki (Rommiai 8:59.0 
Szegedin (lugos avia) M9.4 
Stritol (Iugoslavia) 9:11.0 
Soloviev (Bulgaria) 9:20.6 
Kiotis (Grecia) 9:27.8; 8 Spa 
sov (Bulgaria) 9:34.2; 9. Ozean 
(Turcia) 19:080.
HO M.

Dacă în seria întîi prezența 
recordmanului iugoslav Lorge.- 
a rezolvat fără nici un fel de 
discuție problema locului întîi, în 
schimb pentru locurile următoare 
și deci pentru dreptul de a con
cura In finală s-a dat o turtă 
foarte strînsă, la care a luat par
te cu succes tînărul nostru repre- ' 
zentant Paul Păunescu. Rezulta
tele seriei I-a sînt: 1. I.orger 
(Iugoslavia) 14.9; 2 Păunescu 
(Rominia) 15,6; 3. Csenger (Bul
garia) 15,7; 4. Flațianu (Grecia) 
16,0; 5. Batman (Turcia) 16. i.
După două starturi greșite, cor- 
curenții participanți în seria a 
doua s-au avîntat într-o între
cere mult mai echilibrată ca cea 
din seria anterioară. Rezultatele: 
1. Kaburov (Bulgaria) 15,2; 2. 
Stanei (Romînia) 15.5; 3. Karn- 
badelis (Grecia) 15,5; ~
sici (Iugoslavia)

4. Petru-
15,8.

200 METRI. SERII
Ambele serii au furnizat 

învingători așteptați, pe Angliei 
Kolev și pe reprezentantul nostru 
Wiesenmayer.- Ambii au alergat 
destul de reținut și nu au forțat 
decît numai atît cît a .fost ne
voie pentru obținerea victoriei. 
Rezultatele tehnice : seria l-a: 
1. Koley (Bulgaria) 21,8; 2. Be- 
niak (Iugoslavia) 22 2; 3. Geor- 
geopulos (Grecia) 22,'; 4. Marks 
(Romînia) 23,0. Reprezentantul 
nostru s-a comportat foarte slab 
și nu a contat nici un moment 
în desfășurarea cursei;

doi

Constantin Grecescu și Ion Bădici (primul și al treilea în fotografia 
- noastră) au obfinut la Belgrad noi recorduri republicane,

«0 METRI PLAT, SERII încă o zecime de secunda.,
«ep.-ezeniantul nostru Traian 

Sudrigean ia startul in prima se
ne, pe culoarul 5. Fără să for
țeze. e se află pi na aproape 
ere sfîrșit pe o poziție inferioară, 
in ultima sută de metri, insă, 
Sudrigean forțează, își ajunge 

întrece pe rind adversarii, ter- 
min'nd puternic, in imediata a- 
prupiere a cîș'igătoru’ui seriei.

Rezultatele înregistrate in a- 
eeastă serie sînt: I. Silis (Gre
cia) 48,7; 2. Sudrigean (Romî- 
tua) 48,8; 3. Muteskov (Bulgaria) 
49.0; 4. lordanidis (Turcia) 49.9, 
5. Radi sici (Iugoslavia) 50.2.

Spectatorii au ocazia să vadă 
la startul seriei a Il-a pe proas
pătul campion și recordman bal
canic Ilie Savel. Acesta, nu se 
arată deloc obosit după efortu
rile depuse în finala probei de 
400 m. garduri și pornește pu
ternic de la început, ctștigînd cit 
un mare avantaj. Mai mult decît 
atît, el stabilește un nou record 
balcanic, întrecîndu-1 pe cel care 
fusese obținut — cu cîteva mi
nute înainte — de către cîștigă 
torul primei serii, concurenta* 
grec Si’is. Noul record balcan.c 
stabilit de Ilie Savel este de 48 
secunde, mai bun cu 7 zecimi 
de secundă decît recordul care 
fusese cronometrat Iui Silis. *'u 
mult interes este așteptată înțr» 
cerea din finală, în care lupta 
pentru primul loc se va da. de
sigur, între acești doi atleți

Rezultatele înregistrate in cea 
de a Il-a serie a cursei de 400 
m. plat sînt: 1. Savel (Romînia) 
48,0; 2. Osguden (Turcia) 49,4; 
3. Kormalis (Grecia) 49,6; 4. A- 
limpievici (Iugoslavia) 50,1; 5.
Dincev (Bulgaria) 50,8.

ARUNCAREA CIOCANULUI

A fost una din probele aștep
tate cu cel mai mare interes, de
oarece reunea la același cerc o 
serie de concurenți pe ale căror 
..cărți de vizită" erau înscrise 
excelente rezultate. Și totuși, dacă 
întrecerea în sine a fost intr-ade
văr interesantă prin lupta foarte 
strînsă, pe care a olerit-o, in 
schimb rezultatele înregistrate au 
deziluzionat. In general, aproape 
fiecare 
nervos 
psihice 
centra 
obține 
cu toții. Iată clasamentul acestei 
probe :

dintre concurenți a lost 
și nu a găsit resursele 
necesare să se poată con- 

cît mai bine și să pocită 
rezultatele la care speram

O zecime de secundă... Atit a 
reușit Ilie Savel să smulgă vechiu
lui său record republican pe 400 
m. garduri.

Puțin, poate gîndi cineva care 
nu privește decît cifra seacă. I<v- 
tr-adevăr, o zecime de secunda Fa
mine oricum o zecimală oarecare, 
dar numai atunci cînd nu este vor
ba despre eforturile sportivului 
care încearcă s-o cucerească. Pen
tru cei de pe stadion, fie că. sînt 
în tribune sau în arena propriu 
zisă a întrecerilor, cifrele au cu 
totul o altă greutat- a lor. spe
cifică. Puțin și sumare calcule ne 
pot dovedi aceasta. Uneori pentru 
a putea fi cucerită o zecime de se
cundă au fost necesari mulți ani 
de pregătire, concursuri numeroa
se. eforturi fizice și nervoase fără 
seamăn.

Ir»ă de pildă, pe 100 de metri. 
De 20 de ani ce’e 10,2 sec. rămin 
în picioare ca un măreț z d pe 
care anii și încercările oaminilor 
nu l-au puiuț doborî. Un i au rea
lizat timpuri egale cu trainicul re
cord al negrului Owens, dar ni
meni nu i-a smuls încă acea ze
cime de secundă, care stă ca un 
nimb imaculat pe o frunte pură, de 
neatins.

Pînă acolo s-a ajuns, dar dincolo 
nu s-a trecut. Și este vorba doar 
de o singură zec me de secundă...

Iată de ce ne bucură fiecare 
centimetru adăugat unui record, 
fiecare zecime de secundă smul
să altuia. Pe lingă aceasta, lupta 
sportivilor cu timpul și spațiul 
este cu atît mai interesantă, cu cit 
în vreme ce proba în sine rămîne 
aceeași, ca o redută zidită peste 
veacuri, asaltatorii săi sînt mereu 
alții. Cucerind această fortăreață 
ei se depășesc de fiecare dată pe 
sine și departe de a fi mulțumiți, 
capătă gustul reînoit de a merge 
și mai departe spre învingerea al
tor și altor bariere.

Ilie Savel. ne-a prilejuit astăzi 
după-amiază (N; R. ieri) pe sta
dionul Armatei Populare din Bel
grad aceste gînduri, care par a nu 
se potrivi cu agitația unei arene 
sportive populată de 20.000 oamenî 
cuprinși de o mare pasiune pen
tru atletism. Și totuși, camp onul 
nostru ne-a pus pe gînduri. Ce» 
care i-au urmărit ascensiunea spor
tivă știu că drumul lui Ilie Savel 
a fost plin de greutăți și că cu tot 
talentul său remarcabil, el a tre
buit să muncească enorm pentru 
a-șl apropia o tehnică îndeajuns 
de pretențioasă și pentru a putea 
învinge vîrsta înaintată la care a 
pășit pe stadion.

Âtunci cînd el a devenit un atlet 
de valoare și cînd s-a apropiat de 
52 secunde pe 400 m. garduri, am 
sperat la rezultate și mai bune, la 
noi recorduri. Savel, se luptă de 
o bună bucată de timp cu fiecare 
zecime. Și nu de mult, anul trecut, 
el a coborît la 51,7 sec. Din acest 
moment lupta a devenit și mai 
grea.

Astăzi, Savel a mai smuls o ze
cime de secundă vechiului său re
cord îndreptățind încrederea tutu
ror și făgăduind iarăși — poate 
pe curînd — o reeditare a acestei 
Isprăvi și chiar a celui mult visat 
51.0 secunde.

Dar, iată că Ilie Savel a coborît 
de pe podiumul campionilor bal-

( continuare in pag. 2-a)

I

(IUGOSLAVIA) 
campion balcanic 

(Bulgaria) 56,54 m.

I. BEZJAC
56,58 m. 
Krumov

3. Rășcănescu (Romînia) 54,95 m.
4. Popov (Bulgaria) 54,91 m.
5. Dumitru (Romînia) 54,67 m.
6 Manolias (Grecia) 46,68 m.

SĂRITURA IN LUNGIME

2

Se aștepta ca învingătorul pro
bei să fie desemnat de duelul 
dintre atletul iugoslav Radovano- 
vici și atletul bulgar Zlatarski. 
In ultimele sărituri, atletul grec 
Spiropulos și mai apoi iugosla
vul Savici au obținut performan
te din ce în ce mai bune. Ul
timul a stabilit cu acest prilej un 
nou record balcanic Ia săritura 
în lungime. Primul dintre repre
zentanții noștri, Dumitru Petres-

(oontinuare în pag- 2-a)



A XV-a edifie a Jocurilor Balcanice de atletis
Au cuvintul,..

(urmare din pag. l-a)

f ION WIESENMAYER (Romînia}; 
,,In serii am fost întors la start 
pe motivul că aș fi... furat plecarea. 
Nu mi s-a intîmplai aceasta nicioda
tă pînă acum de cind concurez. 
Tocmai de aceea am căutat ca în fi
nală să mă stăplnesc și afirm că am 
luat un start corect, atit eu cît și 
prietenul meu Kolev. In schimb. 
Forger, Onur și Bacivarov au plecat 
înaintea, sau chiar în timpul pocne
tului pistolului. Sarcina mea a fost 

'foarte grea și cei 100 de metri nu 
■ mi-au fost suficienți pentru a mai 
putea reface handicapul plecării și 
pentru a putea cuceri victoria".

cu, pentru un singur centimetru 
care i-a lipsit nu a mai putut 
beneficia de dreptul a încă trei 
sărituri pe care i l-ar fi acordat 
calificarea în finală. Celălalt, 
Ion Nicolescu, s-a comportat cu 
mult sub valoarea sa normală.

Rezultate tehnice:

J TODOR TODOROV (Bulgaria). 
,s,Cel mai periculos adversar mi s-a 
, părut iugoslavul Sklijevici, dar după 
părerea mea el a fost prea emoțio
nat. Tocmai în clipa în care ar fi 

[putut obține un rezultat bun, greuia- 
dec i a alunecat din mină. In ceea ce 
■ mă privește am fost stăpîn pe mine, 
dar și eu atunci cînd am crezut că 
voi obține 16 m. am scăpat greuta
tea. care mi-a alunecat, d n caiza 
ploii. Timpul a fost foarte prost. 

■Sper că la disc să pot realiza o arun
care mai bună".

Cele mai bune rezultate ale lui
Savel pe 400 m. g. •)
51,6 (1) Belgrad H. 7.1356
51,7 (1) București 20-8 1955
51,9 (1) Londra 14.7.1956
52,0 (1) București 2.101953
52,0 (1) Sofia 23-6 1956
52,9 (1) Belgrad 1.7 1956
52,1 (1) Varșovia 5.9.1955

•) rezultatul obținut pe 440 y^.
(«2,66 m.) 52.2 sec. — 0,3 sec.-51,9.

1. SAVICI (IUGOSLAVIA) 7,32 m. 
campion balcanic

2. Slavkov (Bulgaria) 7,17 m.
3. Spiropulos (Grecia) 7,07 m.
4. Radovanovici (Iugoslavia)

7.02 m.
5. Zlatarski (Bulgaria) 6,97 m.
6. Kipouros (Grecia) 6.33 m.
7 Petrescu (Romînia) 6,92 m.;...
IC. Nico'-escu (Romînia) 6.51 m.

Trebuie să remarc faptul ca 9-
ceasta este singura probă 4e

pînă acum în care nici unul din 
reprezentanții noștri nu 
tui asigura dreptul de 
cipa în finală și deci de 
un loc în clasament.

4x100 METRI
In primul schimb Rădulescu 

face cursă egală cu Gavrilov și 
ceilalți și predă în același timp 
cu ei. In schimburile următoare 
însă, Ștefan Kadar și Alexandru 
Stoenescu fac o cursă destul de 
slabă, în timp ce adversarii lor 
reușesc să asigure pentru echi
pele Bulgariei și Iugoslaviei un 
avantaj de.cîțiva metri. In schim
bul patru lui Wiesenmayer i-a 
revenit sarcina de a reface din 
terenul pierdut. Și nimeni nu a 
mai crezut că acest lucru este 
totuși posibil. Wiesenmayer a fă
cut însă o ------ —as—--x
și cu 20 de metri înaintea sosi
rii l-a ajuns pe atletul 
Lorger (acesta avea în 
tul schimbului echipei 
circa 3 metri avantaj), .
l-a întrecut la finiș. Din păcate, 
schimbul său a fost totuși prea 
scurt dar regulamentar, pentru a 
mai putea spera într-o victorie. 
Rezultate:

1. Bulgaria (Gavrilov, Baci
varov, Starcev. Kolev) 41, 7 sec. 
campioană balcanică; record bul
gar și record balcanic.

și-a pu- 
a parti- 
a ocupa

cursă extraordinară

iugoslav 
momen- 
noastre, 
pe care

2. Romînia (Rădulescu, Kadar, 
Stoenescu, Wiesenmayer) 41,9

3. Iugoslavia 41,9 sec,
4. Grecia
5. Turcia

Au cuvintul...

■W
In urma desfășurării 

din cele două zile de 
clasamentul general pe 
are următoarea înfățișare:

1. Iugoslavia 85,5 pete.
2. Romînia 73

probelor 
concurs 
națiuni

pete.

CUM A PROGRESAT SAVED
406 m.

50,2
49,7
48,6
46,4
48,1
48,0

1951 (23 ani)
1952
1953
1954
1955

1955

54.6 
5a,o
52J
51.7
51,6

3. Bulgaria
4. Grecia 34 pete.
5. Turcia 8,5 pete.

★
întrecerilor de

61 pete.

Programul 
Maraton
Săritura
110 m.
Aruncarea discului
400 m. plat, 
Triplusalt 
200 m.
5.000 m.

4x400 m.

cu prăjina 
garduri, finală

finală

astăzi:

plat, 
plat

finală
r.

? STEFAN MI H ALY (Romînia): 
,,.A.m comis o gravă greșeală tac
tică. înainte de cursă mi se indica
te să duc trena pe prima parte a 
probei. Totuși, 
plecare, nu ar 

ipun asemenea
la 150 m. să

(urmare

încă
din pag. l-a)

o zechne de secundă
mine se așteap- 
urma căreia să

■ ■■

fiind „închis" din 
fi trebuit să de- 

eforturi pentru ‘ ca 
ies la conducere,

mai ales că ritmul general era 
destul de rapid Din cauza sân
tului și a zgomotului tribune
lor nu am auzit timpurile interme
diare care mi s-au strigat la 200 m.. 
la 400 m., și la 600 m La 650 m. e- 
ram de-acum învins Vamos nu m-a 

.mai putut ajuta. Regret din suflet 
■slaba mea comportare".

I ANGHEL KOLEV (Bulgaria): 
.„Finala probei de 160 m plat a fost 
foarte tare. Rezultatele puteau să 
fie și mai bune dacă n-ar fi plouat 
Atit eu cit și Wiesenmayer am fi pu
tut obține un nou record balcanic. 
Pista moale nu poate conveni unui 
atlet atit de masiv ca mine. Eu am 
.consider.it de la început că prind- 
.palul meu adversar va fi Wiesen- 
i mayer. La un moment dat am crezut 
• că totul este pierdut și că oboseala
(n.r. atleții bulgari au sosit in noap
tea din ajunul concursului) își va 

.apune cuvintul. Mai adaug că atit eu 
cît și Wiesenmayer am fost ultimii 
care am plecat din blocurile de 
atari".

ANDREI DEM’ETER (Romîni^ 
„Mă bucur că Mirko Vujacici a r, 
șit să cîștige titlul de campion bi 
canic în fața publicului său favor 
In același timp, regret că din cau 
ploii nu am putut obține un rezult 
<pe măsura formei in care mă afl 
dar sulița a fost udă și mi-a alun 
cat, iar locul de elan a fost pr< 
moale. In plus, mi-arn cam pierd: 
încălzirea și din cauza ploii și di 
cauza duratei excesiv de lungă 
probei.

ANDREI VIPOTNIK (Iugosl; 
via): „N-am crezut că voi cîștigt 
mai ales cu un nou record balcani 
și personed. Pînă acum, cea mai bun 
performan(ă a mea era de 1:531 
Dar trebuie să vă fac o mărturisir 
care va uimi desigur pe mulfi. Dac 
pista ar fi fost mai moale, lucru co 
re-mi convine de minune, cred că t 
fi alergat chiar sub 1:50.0".

i DRAGO STRJTOY (Iugoslavia): 
.„Este categoric că Vticikov a fost
■ mai bun! In mod normal însă, cu a- 
jutorul lui Mihalici tir fi trebuit să 
obținem victoria. Fiecare dintre not 
a dorit acest lucru și deși am cola- 
iborat pe parcurs, totuși am impre
sia că fiecare s-a gîndit mai întîi 

>~la victoria sa Cît despre impresia 
.pe care au avut-o unii că aș fi fost 
sufocat în timpul cursei, să nu aveți 

.nici o teamă Acesta este felul meu
■ de alergare. Dacă aș fi atacat la 80 
m. și nu de la 150 m poate că aș fi 
cîștigat. Oricum, insă, noul campion 
■balcanic merită toate felicitările".

â MIRKO VU.IACiCl (Iugoslavii). 
„.Faptul că vorbesc cu un ziarist 
romîn mă face să-mi exprim ma- 
,rea dorință de a revedea București- 
.ul.Nu pot să uit întrecerile din 1947, 
cind am cîștigat aruncarea suliței 

iși a grenadei. Tot atunci am legat 
.prietenie trainică cu unul din cei 
■care au fost printre cei mai mari at- 
leți ai acestor țări, Ion Moina. In 

i concurs doctorul Demeter mi-a fost 
• cel mai puternic adversar și am 
•convingerea că nu peste mult timp 
el va arunca sulița dincolo de 70 m. 
•Cu două zile înainte de întreceri, 
fiind suferind, nu știam încă dacă 
•voi face parte din echipa țării mele 
Dar sănătatea mea îmbunătățindu- 
.ce, antrenorii m-au selecționat, cu 
■toate că vrima rezervă a echipei 
•noastre in această probă este re
cordmanul balcanic Pavlovici. M-au 
preferat probabil, deoarece aproape 
in fiecare concurs la care am luat 
.parte în acest an, am obținut per
formanțe mai bune de 70 m Vă rog 
sa transmiteți, cele mai călduroase 
salutări lui Moina",

canici. Aplauzele nu mai contenesc 
și așa cum este și firesc mâ simt 
mîndru de acest entuz:asm răs
colit de un compatriot. Ii îmbrăți
șez pentru toți cei de acasă și îl 
ascult fot pentru ei:

- Sînt foarte mulțumit de re
zultatul de azi. Așteptam de mult 
o zi mai ca lumea pentru a putea 
schimba recordul. Cu o rîngură 
excepție, concursul de selecție din 
București, în ultimul timp am 
alergat doar pe vint și pe ploaie. 
Vineri, aproape desnădăjduisem 
văzînd ploaia care cădea 
miluita, iar ati cerul de 
m-a apăsat pur și simpla, 
am scăpat de ptoaie, dar 
scăpat ocazia să termin
non record. Am fost intr.o situa
ție specială. In prima zi a între
cerilor Romînia nu a cucerit nici 
un titlu balcanic. Acest fapt nu 
a trecut neobservat și cu atit mai 
puțin pentru noi. Mi gindeam 
ee-or spune cei din țară? Știam 
că in mine sînt puse multe spe.

cu ne- 
plumb 
Totuși, 
nu am 
cu un

Un veteran al
BELGRAD 21 (prin telefon de 

*a trinfsul nostru special). — 
Aîlind că voi fi martor la cea de 
a XV-a ediție a Jocurilor Baka. 
nice, am trăit nu mimai bucuria 
unui drum peste hotare la o mare 
întrecere sportivă, ci și pe aceea 
de a avea ocazia să reintîlnesc 
cîteva din gloriile atteasmului din 
această parte a lumi'. Nu putusem 
uita, in special. Balcaniada din 
1937 de la București, cind, copil 
fiind, mă strecurasem intr-un colț 
al tribunei urmărind cu înfrigu
rare concursuri'e. Dintre cei care 
m-au impresionat atunci, ini-a ră
mas întipărit în minte excelentul 
aruncător de disc Silas. Mai tîrziu, 
cercetînd lista celor mai huni dis
coboli din lume am constatat că 
și sub aspectul performanței, cam
pionul grec reprezenta o mare va. 
loare. Cu 20 de 
Jocurile Olimpice 
las se clasa pe 
1952, la Helsinki, 
piadă, Silas obținea al IX-!ea re
zultat, fiind întrecut doarculcm. 
de cel care se clasase înaintea sa.

De nedescris mi-a fost regretul 
cind, cercetînd programul și lis
tele de înscriși la Jocurile Balca
nice nram regăsit numele lui Si. 
las. Voiam chiar să scriu un re
portaj cu cei maj vechi participant! 
la Balcaniadă și să prezint pe ve
teranii acestora: Silas și Dinu Cri- 
rtea. Dar, lipsa campionului grec 
făcea ca aparatul fotografic să 
fie inutil deoarece nu mai puteam 
să surprind ;maginea reîntîlnirii 
l<d Nikolas Silas cu Dinu Cris
tei»

Dar iată că, trecînd prin came
rele pe care le locuiesc atleții greci 
nu mică mi-a fort surpriza c>r>d, 
in intenția de a stabili o punte

ani în urmă, la 
de la Berlin, Si- 
locul VI; iar in 
la o nouă Olim-

ranțe și că de la 
tă o victorie. în 
se ridice pe catargul cel mai înalt 
tricolorul rominesc Mai știam, că 
nu eram 
pentru locul 
trebuia să fac? 
cu o victorie 
sau să incerc 
oprit la cea de 
atit mai mult cu cît îmi revenea 
și obligația să-mi ajut prietenul 
și colegul Gheorghe Stanei ca să 
se claseze cît mai bine. Aceasta 
ar fi însemnat puncte în plus în 
clasamentul pe națiuni, in care 
după prima xi echipa Bulgariei 
ne presa îndeaproape.Am . ----- -
obțin un timp cît mai bun. Tot
odată,

amenințat de nimeni 
1 al întrecerii. Ce 
Să mă mulțumesc 
ușoară și sigură, 
mai mult? M-am 
a doua soluție, cu

pornit decis să cîțtig ți să

am căutat să controlez 
cursa așa cum fac cicliștii. In uL 
tima linie dreaptă, cind am simțit 
in spatele meu pașii ușori ai lui 
Stănel și ritmul alergării' lui atit 

de cunoscut mie, m-am simțit 
fericit. Am rupt firul sosirii după 
51,6 secunde de la plecare: record 

personal, record național, record 
balcanic.

balcaniadelor:
mai lesnicioasă pentru cunoaștere, 
m-am trezit vorbind despre cel 
care răscolise imaginația mea de 
copil acum 20 de ani. Grupul de 
atleți greci părea surprins de to. 
nul meu evocator care se potrivea 
mai bine unui mare dispărut, decît 
unui atlet în carne și oase. Aveam 
să aflu, nu numai că Silas tră
iește undeva, dar că este încă cel 
mai bun discobol grec.

Și ca într-un film în care toate 
se întîmplă ca sfîrșitul să fie <ît 
mai plăcut, spre satisfacția publi
cului, ușa s-a deschis și în cadrul 
ei a apărut zimbitor, cu un uriaș 
prosop pe umeri, discobolul Nikolas 
Silas. Nu a fost un trucaj și nici 
o iluzie optică. Silas mi-a înt'ns 
mina, mărturisindu-șj bucuria că 
poate vorbi cu un romîn.

— A trecut multă vreme de cind 
n-am mai fost în Romînia. îmi re
amintesc cu plăcere de București; 
de publicul extrem de entuziast și 
de fericirea mea de a concura pe 
stadionul frumoasei voastre Capi, 
tale.

Și acum, întrebările se (in lanț...
Dar mai bine urmăriți răspun

surile.
— Cea mai frumoasă balcania

dă? Iată nu pot să răspund. De 
la fiecare dintre ele păstrez amin
tiri plăcute, fiecare a avut o ca
litate a ei. specifică, aș zice indi
viduală deși unele dintre ele re
veneau în același decor. Nu pot s-o 
uit pe cea dinții, din 1933 de la A- 
tena, mai ales că atunci aveam 19 
ani, șî conaurind aveam impresia 
că zeii Oljmpulu: trimit o rază 
din privirea lor tinerilor care, din 
cercul de aruncare, se încumetau 
să azvîrle discul acolo unde de 
mii de ani. aceleași gesturi au 
devenit o tradiție. De atunci, n.am

400 m, platCursa de 
urmat a însemnat pentru

a 
o 

încercare, vă spun drept, neaștep
tat de ușoară și abia atunci am 
înțeles foarte bine 
gea de parcă avea 
cioare". Sînt hotărît 
știgarea celei de a 
de campion balcanic.

Pista, a fost foarte bună, mai 
ales ținind seama de marea can
titate de apă absorbită de ea in 
ajuH. Abia acum mi-am explicat 
și mai bine rezultatele mari ob
ținute pe această pistă. Totuși, 
peste toate condițiile tehnice ex. 
ce lente pe care le-am avut, tre
buie să spun că legătura sufletea
scă cu cei de acasă a fost îndem. 
nul principal care m-a ajutat și 
care m-a dus la acest record.

Sînt bucuros de asemenea că și 
alții dintre tovarășii mei, Con
stantin Grecescu, Ion Bădici și 
Dumitru Bîrdău au stabilit aici 
1* Belgrad, trei noi recorduri ale 
patriei noastre iubite.

care 
mine

expresia „fu- 
aripi la pi. 
să incerc cî- 
doua medalii

EMANUEL VALERIU

Nikolas Silas!
mai lipsit de la startul nkiunei 
balcaniade Cum tă spun, am par
ticipat la prima și la toate...

Surprinzînd uimirea care-mj plu
tea în ochi, Silas îmi spuse;

— Secretul carierei mele at«t de 
lungi constă tocmai în continua ac. 
tivitatg sportivă. Dacă îl vezi pc 
Havaleț la București, spune-i că 
Silas îl sfătuiește să arunce mereu 
discul ca să nu îmbătrânească 
niciodată.

îmi amintesc de Havaleț, pentru 
că el concura în aceeași probă cu 
mine și fiindcă avea un stil foarte 
frumos. II cunosc însă foarte bine 
și pe Dinu Cristea, acela care 
mi-a dat attea emoții, în special 
în cursele în care-l urmăream în 
întrecere cu cei mai buni fond'ști 
din țara mea.

In privința datelor personale 
care vă interesează trebuie să vă 
spun că am 42 de ani și cu toate 
că sînt considerat atlet „bătrîn" 
(lucru cu care nu sînt de acord), 
eu mă consider tinăr. Muncesc ca 
electrician mecanic la o mare în. 
treprindere. Cea mai recentă per
formanță a mea este de 45,60 m. 
Dar, în acest an, în Germania, am 
obținut o aruncare de 50,22 m, 
așa îneît voi încerca să obțin aci 
o nouă victorie. Am avut în 1952 
o întrerupere iar anul acesta 
m-am antrenat abia două luni de 
zile. Doresc însă foarte mult să 
duc fiului meu Iro o medalie de 
la aceste frumoa«e întreceri. EI 
este în vîrstă de 4 luni „și jumă
tate, dar vreau ca înlr-d bună zi 
să se laude celor de-o seamă 
el cu isprăvile lui taxă-său...

Acesta este Ni'-o'as Silas, 
veteran a! baican'a-Mor.

cu

un

i

EM. VALERIU

IOAN SOTER (România): „R 
mul de concurs nu mi-a convem 
Nu sînt superstițios, dar In ult( 
doi ani am pierdut patru concurs, 
dintre care trei internaționale, 
aceeași înălțime: 1,96 m. Vă rog 
credeți că eu sar mai greu 1198 
decît 2 metri. Pînă la 1,98 m. în 
cest concurs eu am trecut toate în 
(imile din prima încercare, în tim 
ce lui Marianovici i-au trebuit tn 
încercări la 1,93 m.; două încercă, 
la 1,96 m. și una la 1,98 m. Rii 
mul acesta de concurs, din dai l 
doi centimetri nu-mi convine. Nu ai 
reușit încă să mă pot concentra pen 
tru înălțimile intermediare. In a 
fără de aceasta vreau să mă plini 
puțin și de unii spectatori gălăgioși 
deoarece am trăit senzația obișnuit, 
la fotbal, atunci cind se execută 
lovitură de 11 m. la poarta echipe 
favorite. De altfel, prietenul me 
Vlado Marianovici și-a cerut scuz, 
pentru spectatorii care m-au stînje 
nit în concurs.

D1MITAR VUCIKOV (Bulgaria) 
„S-a vorbit și s-a scris foarte mul 
despre proba de 10.000 m. S-a aler 
gat bine în această probă, iar spec 
tatorii și-au susținut cu frenezie at 
lefii, li felicit pentru aceasta și h 
mărturisesc că în acest fel mi-ai 
dat și mie o mină de ajutor, fiind 
că eu sînt cu mult mai dirz, atunci 
cind văd că adversarii mei sînt în
curajați".

VLADO MARIANOVICI (Iugo
slavia): „Am reușit pentru a doua 
oară să-1 înving pe Șofer. De data 
aceasta printro săritură care nu 
mi-a cerut un efort deosebit. Totuși, 
imi -pare răul Îmi pare rău fiind
că el nu s-a putut concentra. Aces
ta a fost unul dintre cele mai grele 
concursuri și nu trebuie să ui
tați că deși am sărit numai 1,98 m. 
lupta a durat două ore. Victoria 
mea se datorește în cea mai mare 
măsură antrenorilor Dimitrievici și 
Lenert care în momentele mele de 
descurajare mi-au sugerat cu o ub 
tere de convingere deosebită, că 9 
sări și mai mult, cu toate că la în
ceput sărisem foarte prost și pierdu, 
sem încrederea în victorie. Dar a- 
cum totul a ieșit bine".

ȘTEFAN PETROV, președintele 
federației de atletism a Bulgariei:

„Opinia sportivă bulgară, și în 
mod special iubitorii sportului at
letic din (ara noastră, au primit 
cu entuziasm invitația de a parti
cipa la cea de a XV-a ediție a 
Jocurilor Balcanice de atletismJocurilor Balcanice 
de la Belgrad.

Această bucurie se 
zuințele tineretului 
dorește să întărească legăturile 
de prietenie și de sinceră colabo
rare cu vecinii lor. Sintem adine 
convinși că cea de a XV-a ediție 
a Jocurilor Balcanice de atletism 
va constitui o manifestare a prie
teniei între reprezentanții sportivi 
ai Greciei, Iugoslaviei, Romîniel, 
Turciei și Bulgariei.

Delegația noastră sportivă la^t 
ceasta importantă competiție cu
prinde în rîndurile ei pe cei mai 
buni atleți bulgari. Este. cred, 
necesar să amintesc că în ultimii 
ani. datorită grijii statului nostru 
democrat popular, atletismul a în
registrai o rapidă dezvoltare. Re
cordurile obținute în acest timp 
au depășit cu mult pe cele vechi, 
uni: dintre atleții noștri remareîn- 
du-se printre cei mai buni din Eu
ropa.

In numele 
doresc succes 

achite 
cerii"

leagă de nă- 
nosiru care

delegației noastre 
tuturor partidpanți- 

grandioase înlre-

consider.it


In „Cursa Munților”
N. Maxim și-a mărit avansul in clasamentul general, 
deși etapa a Vl-a a fost ciștigată de C. Dumitrescu Începe o intensă activitate internațională inter-colective ia fotbal

ORAȘUL STALIN 21 (prin te
lefon). — Este de acum evident 
după desfășurarea a șase etape 
din importanta întrecere ciclistă 
„Cursa Munților", că dinamoviștii 
au cele mai multe șanse să cuce, 
rească primul loc în clasamentele 
generale (individual și pe echi
pe). Succesul lor se datorește 
bine înțeles modului perfect _ în 
care au colaborat, bunei pregătiri 
a celor mai mulți dintre ei și — 
în bună parte — faptului că au 
fost inteligent îndrumați de către 
antrenor.

Și în etapa a Vl-a desfășu. 
rată astăzi pe un circuit în 
jurul orașului, dinamoviștii au 
realizat un pas înainte spre con
solidarea pozițiilor lor. Astfel, 
după turul 4, cînd Ion Vasile, 
unul dintre cei mai de seamă ad
versari ai liderului (dinamovis- 
tul Nicolae Maxim), a fost obli
gat de o defecțiune mecanică să 
rămină din plutonul fruntaș, di
namoviștii au mărit ritmul de ru
laj asjgurîndu.i colegului lor, o 
detașare serioasă (aproape 4 
min.).

C. Dumitrescu se află la 20 
min. 15 sec. de „tricoul galben" 
și practic nu mai are posibilita
tea să revină în lupta pentru pri
mul loc.

Ultima etapă, care se va desfă. 
șura mîine (n. r. astăzi) pe ruta 
Orașul Stalm-—București, va o- 
ferj încă un prilej echipierilor Ca
sei Centrale a Armatei de a or
ganiza o acțiune solidară pentru 
trecerea în fruntea clasamentului 
general individual a ..candidatu
lui" lor, Ion Vasile. Ne vom lă
muri însă mai bine în jurul orei 
17,30 cînd, în parcul sportiv Dina
mo, cicliștii își vor face apariția, 
încheind ediția pe acest an a 
„Cursei Munților"...

Dar. să vă relatăm cele mai 
Importante aspecte ale etapei a 
Vl-a. Alergătorii au avut de aco
perit — de șapte ori — un cir
cuit ales în împrejurimile orașu
lui, parcurgînd în total 126 km.

Plecarea s.a dat din centrul 
orașului, unde 51 de cicliști se 
«liniaseră în dreptul liniei de 
start. Pe asfaltul șoselei, spre 
Cristian, se rulează puternic. De 
aci, urmează o porțiune de drum 
de țară. Duritatea traseului con. 
tribuie la fărâmițarea plutonului 
fruntaș, care după un tur mai 
numără doar 20 alergători. Prin
tre aceștia se află C. Dumitrescu, 
L. Zanoni, N. Maxim, Sima, P. 
Gane, Ion Vasile ș_a. Turul doi 
nu aduce nimic nou în afară de 
faptul că distanța între plutonul 
fruntaș și urmăritori se mărește.

Canotorii romlfii concurează 
azi la Milano

MILANO, 21 (prin telefon. — 
Marele concurs internațional de 
canotaj, care se desfășoară în* lo
calitate. se bucură de o bogată 
participare.

Alături de cele mai bune echi
paje italiene, se vor prezenta la 
startul întrecerilor echipaje din 
Anglia, R. F. Germană, Elveția, 
Belgia. Romînia. Probele se des
fășoară pe pista de pe lacul Idro- 
scalo, din apropierea orașului Mi
lano, un lac în formă de canal, 
cu o lungime de aproape 3000 
metri și o lățime de, 500 metri.

Concurenții romîni au sosit de 
cîteva zile la Milano și au făcut 
primele antrenamente pe pista de 
concurs pe ambarcațiile puse la 
dispoziție de organizatori. Amato
rii de canotaj din localitate aș
teaptă cu mult interes proba de 
4 fără cîrmaci, în care Dinamo 
București se întîlnește cu renumi
tul echipaj italian Moto Guzzi. In 
proba de 8+1, canotorii romîni 
se vor întrece cu reprezentativele 
Angliei, R. F. Germane și cu trei 
echipaje italiene, printre care și 
Clubul Marinei Militare, campion 
a! Italiei pe anul în curs. In 
cursul zilei de azi (n.r. ieri) s-au 
desfășurat serii eliminatorii, ‘ la 
care au participat numai echipe 
italiene. Finalele celor două probe 
la care participă sportivii romîni 
se dispută mîine (n.r. azi) după- 
amtază. —■

In turul 4 însă, în plutonul frun
taș intervine o modificare impor
tantă. Rupîndu-i-se cablul de la 
schimbător, Ion Vasile rămîne 
și pînă va repara vor trece cîteva 
minute. Este momentul „psiholo
gic" al etapei pe care dinamoviș
tii îl „speculează" cu brio. In tu
rul 5 înregistrăm următoarea or. 
dine: în frunte un pluton format 
din 12 alergători; la 2 min. 30 
sec. rulează Ion Sima și D. Mun- 
teanu, urmați la mică distanță de 
un pluton cu zece cicliști; la 4 
minute Ion Vasile forțează evi
dent pentru a-i ajunge pe frun
tași. Ultimul tur aduce în primul 
pluton pe tinărul M. Kamer (pe 
ultima parte a întrecerii se a- 
flase în grupul celor zece alergă
tori) care, prin curajul și buna sa 
pregătire, s-a evidențiat în mod 
deosebit în această etapă.

Tot această parte a întrecerii, 
prilejuiește evadarea lui Constan- 

N. Maxim, conducind plutonul 
îritr-una din etape.

(foto GH. CONSTANT1NIDE)

tin Dumitrescu. Parcă vrînd să 
repare greșeala comisă în etapa 
spre Păltiniș, C. Dumitrescu reu
șește o evadare curajoasă și cîș- 
tigă cu un avans de 63 sec., în 
timpul de 3 h. 14:22. Este urmat 
de un grup de 5 alergători (1. 
Constantinescu, Pelcaru, Șeiaru, 
Hora și Ștefu) cronometrați cu 3 
h. 15:25. Sosesc apoi la 3 sec. 
T. Călin, L. Zanoni, N. Maxim, R. 
Schuster, C. Datcu și M. Kamer. 
Pe echipe etapa a fost ciștigată 
de către formația Casei Centrate 
a Armatei.

In clasamentul general indivi
dual ordinea primilor clasați este 
următoarea: 1. N Maxim 24 h. 
31:13, 2. Ion Vasiie la 4:47. 3. L. 
Zanoni la 7:30, 4. Călin Tudose 
la 9:08, 5. R. Schuster la 10:38.

Pe echipe conduce detașat Di
namo I urmată de C.C.A. I, Di
namo II, etc.

EM 1ENCEC 
AL. DINCĂ

Pen talion iști i
Campionatul republican de pen

tatlon modern, inaugurat ieri prin 
desfășurarea probei de călărie, 
ne-a demonstrat, odată în plus, că 
această complexă disciplină spor
tivă s-ar putea bucura de o mare 
popularitate dacă interesul tineri
lor pentru întrecerile de călărie, 
pentru lupta cu spada, pentru tra
gerea cu pistolul, pentru înot și 
pentru alergare ar fi mai mult 
stimulat. Nu mai departe decît 
ieri, în „groapa" Cărămidăriei, si
tuată departe, la marginea Capita
lei, spre Băneasa, și-au făcut a- 
pariția numeroși cetățeni — in 
majoritate tineri — veniți cu di
verse mijloate de locomoție (bici
clete, motociclete, sau cu autobu
sul 43), numai din dorința de a 
asista la întrecerea specialiștilor 
celor cinci probe. Cu această oca
zie s-a constatat că există o vă
dită disproporție între numărul a- 
matorilor acestei aplicative disci
pline sportive și cel al actualilor 
ei practicanți.

Desfășurarea întrecerilor de ieri 
a fost ev'dent stînjenită de lipsa 
cailor și de valoarea lor redusă. 
Organizatorii n-au avut la dispo
ziție decît 12 cai (dintre care 4 
au fost obținuți. în ultimele zile, 
după multe insistențe) cu care au 
acoperit nevoile pentatloniștilor 
bucureșteni, reprezentanții colec
tivului Voința Sibiu, concurînd 
neregulamenfar pe caii aduși de 
către ei. In p|us, între cei 15 cai

— Astăzi pe „Dinamo”: Sel. Recolta-
Sel. Traktor (R.P.U.) -

Incepînd de astăzi se va desfă
șura o bogată activitate fotbalis
tică cu caracter internațional. Ne 
vor vizita o serie de echipe de 
peste hotare care vor întîlni la 
noi formații egale sau apropiate ca 
valoare sau categorie de campio
nat.

Astăzi au loc trei djn aceste 
meciuri:

București: Sel. asociației Recolta
— Sel. asociației Traktor din R.P. 
Ungară (Stadionul Dinamo, ora
17,45. In deschidere un meci între 
două echipe de copii ale Recoltei).

Arad: Locomotiva—Vasas Dios- 
gyor (R.P, Ungară). Formația ma. 
ghiară joacă în prima serie a ca
tegoriei B și ocupă locul cinci în 
turul actualului campionat.

Pitești: Dinamo—Spartak Russe 
(R.P. Bulgaria).

★
Partida de la București se a- 

nuoță- destul de -atractivă. Selec
ționata Traktor și*â început tur
neul la noi cu o victorie la Tg. 
Mureș, asupra, echipei locale Re
colta Avîntul de categorie B, ial
ia Fălticeni' a făcut meci nul cu 
Recolta 'Avîntul din această locali
tate. Rămîne ca selecționata Re
colta să încerce să întrerupă seria 
de succese ale oaspeților. Meciul de 
azi contează ca o revanșe, dacă ne 
referim la faptul că selecționata 
asociației Recolta este alcălu'tă în 
majoritate din jucători de la Re
colta Avîntul Tg. Mureș, care a 
pierdut cu 4—3 în fața Selecțio.

Mare interes la Tg. Mureș 
pentru intilnirea de lupte 

dintre reprezentativele 
de tineret ale R.P.R- și R.D.C-

TG. MUREȘ 21 (prin telefon).
— Intîlnirea internațională dintre 
echipele de tineret ale R. P. Ro- 
mîne și R.D. Germane, care se va 
desfășura duminică seara in loca
litate. este așteptată cu mare in
teres de sportivii din localitate. 
F.ste și firesc să fie așa, pentru 
că ea este prima întrecere inter- 
țări la lupte, găzduită de orașul 
nostru.

Luptătorii germani au reale ca
lități: sînt bine dezvoltați, puter
nici și au o excelentă pregătire 
fizică.

Antrenorii lotului nostru, Pan- 
ticî. Corneanu și Vascu Popovici 
cred că tinerii reprezentanți ai 
R.P.R. vor obține rezultate bune. 
Ei sînt bine pregătiți și dornici 
de o comportare care să le facă 
cinste.

Arbitrul întîlnirii va fi Veres 
(R. P. Ungară).

au luat ieri
angrenați în concurs a existat o 
mare diferență valorică, lucru ne- 
permis de regulament. Această 
diferență a determinat ca, în urma 
tragerii la sorți a cailor, unii din
tre favoriți (C. Vena, D. Popescu) 
să încalece cai insuficient pregă
tiți, cu care nu-și puteau impune 
adevărata lor valoare. De altfel. 
Cornel Vena pe calul Snagov a 
terminat pe locul VIII cu aproape 
200 puncte în urma învingătorului, 
iar Dumitru Popescu pe calul 
Micșunica a derobat de trei ori la 
primul obstacol și apoi — pradă 
enervării — s-a retras din con
curs. Gestul lui Dumitru Popescu 
rămîne condamnabil deși el în. 
cearcă să-l justifice numai prin 
pregătirea cu totul insuficientă a 
calului său. Valoarea inferioară a 
calului (care prin tragere la sorți 
putea reveni eventual și altui con
curent) putea să-i provoace pier
derea a cîtorva sute de nuncte 
(așa cum s-a întîmplat cu C. Ve
na), dar în nici un caz nu-1 ducea 
la 0 puncte așa cum a primit în 
urma retragerii de pe traseu. De 
altfel. înseși cele trei derobări de 
la primul obstacol sînt în cea mai 
mare parte provocate de,greșelile 
lui Popescu, ceea ce ne-a făcut 
să fim convinși că gestul lui ne
sportiv a fost măi de grabă de
terminat de slăbiciunile sale (mai 
cu seamă de ordin moral și de 
vo'nță), decîț d« cele ale calului.

O greșeală tehnică elementară a 

natei Traktor. Intr-adevăr, iată 
formația echipei Recolta: Stroe— 
Vakarcs II, Nagy, Crișan—Kajlik, 
Gierling—A. Szasz, Jozsi, Bociardi 
(toți de ia Tg. Mureș), Darie 
(Fălticeni), Publik (Tg. Mureș). 
Rezerve: Bogoși (Fălticeni), Cons, 
tantinescu (Reghin), C. Szasz 
(Tg. Mureș), Bi r o și Nagy (ambii 
de la Salonta). Oaspeții vor alinia 
probabil formația: Kecskes-Muller, 
Hegres, Pedroszki—Kerekes III, 
Himmer—Balint Csurgo, Laszlo, 
Kerekes II, Bogati.
ALTE INTJLNIRI PERFECTATE

In afara jocurilor anunțate, au 
mai fost perfectate următoarele 
turnee; echipa maghiară Vasas 
Diosgyor va juca, după partida 
de la Arad, la Hunedoara cu E- 
nergia Metalul (26 iulie) și la 
Tur nu Severin cu Locomotiva (la 
29 iulie); echipa Voros Meteor Ma- 
teszalka (R.P.U.) va evolua da la 
29 iulie la Satu Mare (cu Progre
sul S. Mare), Cărei șj Baia Mare, 
urmind ca Progresul S. Mare să 
joace la rindu-i în R. P. Ungară, 
probabil la Debreczin cu Torekves 
(J9 august) și la Mateszalka (ry 
vanșa cu Văr os Meteor);. Locom». 
tiva din Russe (R. P. Bulgaria) 
la Timiju Severin cu Locomotiva 
(5 august).

Un concurs de natație 
cu numeroși tineri participant!

Vineri și sîmbătă au avut loc 
la ștrandul Tineretului din Ca
pitală întrecerile de înot din ca
drul campionatului republican de 
juniori faza regională. De remar
cat marele număr de juniori pre- 
zenți la startul întrecerilor Iată 
rezultatele tehnice: 100 m. liber 
juniori cat. a Il-a: 1. C. Marinescu 
(Știința) 1:05,0; 2. M. Vasiliu 
(Știința) 1:07,9; 3. T. Ghidale 
(Voința) 1:08,9; 100 m. bras ju
nioare eat. I-a: 1. Astrid Gobel 
(Știința) 1:37,4; 2. Etena Movilă 
(Energia) 1:37,9; 3. Erika Hen- 
tesch (C.C.A.) 1:41,0; 4x200 m.
liber juniori cat. I-a: 1. Știința 
10:02,5; 2. C.C.A. 10:39,8; 3. Pro
gresul 11:04,4; 4x100 m. liber
junioare cat. a Il-a: 1. Știința 
5:32,0; 2. C.C.A. 6:08.2; 3. Dina
mo 6:25,6; 100 m. bras juniori 
cat. l-a; 1. A. Banc (Dinamo) 
1:20,7; 2. C. Chirvăsuță (Științi) 
1:22,5; 3. Șt. Kroner (Știința) 
1:25,7; 100 m. fluture junioare
cat a Il-a : 1. Maria Kassovitz 
(Energia) 1:38.0; 2. Astrid Wach
ter (Știinta) 1:41.5; 3. Ileana Ni- 
col au (FI. r.) 1:44 6; 4x100 ui.
mixt juniori cat. a Il-a; 1. Ști
ința 5:20.1; 2. Dinamo 5:40,1; 3. 
Progresul 6:02,6; 4x100 m. mixt 
iunioarecat. I-a: 1. Știința 6:06.<: 
2 Dinamo 6:22.7; 3. C.C.A. 6:29,2; 
200 m. bras junioare cat. I-a:
1. Elena Movilă (Energia) 3:27,0;

primul start!
iăcut și Viorel Manciu. Incălecînd 
pe Rezistent, un cal care a dat de 
mai multe ori deplină satisfacție 
în probele de pentatlon, Manciu 
a forțat plecarea, a intrat în scurt 
pe primul obstacol, alegîndu-se cu 
o derobare, care prin scăderea pe
nalizării. i-a adus pierderea unui 
loc fruntaș, poate chiar primul 
loc.

Spre deosebire de aceștia, Ale
xandru Bruja, Dumitru Țintea și 
Dan Ionescu au condus caii cu 
multă atenție, i-au menajat ducîn- 
du-i într-un ritm uniform pe întreg 
traseul și au atacat obstacolele 
din cele mai favorabile poziții. In 
felul acesta, ei au reușit să ter
mine cu un rezultat apropiat de 
10G0 puncte.

După prima zi de concurs, cla
samentul individual este următo
rul: 1—2. Alex. Bruja (Dinamo) 
și D. Țintea (Progresul) 957.5 p.,
3. V. Teodorescu (Pr.) 952,5 p_,
4. D. Ionescu (C.C.A.) 900 p., 5, 
V. Manciu (Pr.) 867,5 p„ 6. W. 
Roman (Recolta) 842,5 p., 7. G. 
Schuster (Voința Sibiu) 835 p„ 
8 C. Vena (C.C.A.) 787 5 p„ 9. A. 
Stoenescu (C.C.A.) 722 5 p.. 10. 
Gr. Popescu (V Sibiu) 700 p„ 11. 
R. Iorgules.cu (Dinamo) 675 p., 12. 
D. Cretu (V. Sibiu) 580 p.. 13. D. 
Fels (C.C.A.) 440 p., 14. Al. Imre 
(V. Sibiu) 312,5 p.

RENATO ILIESCU

NE VIZITEAZĂ DOUA ECHIPE 
POLONEZE

Săptămîna viitoare ne vor vizita 
două echipe din prima categorie 
a campionatului din R. P. Polonă. 
Este vorba de Lechia Gdansk și 
Gwardia Varșovia. Prima va juca 
la 26 iulie la Timișoara cu Știința. 
Lechia ocupă locul doi în clasa, 
mentul turului campionatului po
lonez, la egalitate de puncte cu 
liderul actual și campionul de 
anul trecut CWKS Varșovia. La 
29 iulie, Lechia va evolua în Bu
curești, în compania Locomotivei 
București, Gwardia Varșovia — a 
10-a clasată rn prima categorie — 
va susține primul meci la 29 iulie 
la Ploești, cu Energia Flacăra, 
urmind ca la 2 august să joace la 
Timișoara cu Locomotiva Timi
șoara.

RECTIFICARE
Ultimele patru rînduri din arti

colul „Programul activității compe- 
tiționale de toamnă" — apărut în 
ziarul de ieri —y se vor citi est. 
fel: „...a fost hotărîtă și formu
la pe anul 1957: 12 echipe in
categoria A, 2 serii a 14 echipe 
la B și 4 serii a 14 echipe la C“.

2 Erika Hentesch (C.C.A.)' 
3:29,6; 3. Astrid Gobel (Știința) 
3:33,2; 100 m. spate juniori cat. 
a Il-a: 1. M. Vasiliu (Știința) 
1:16,5; 2. C. Mitu (Dinamo) 
1:19,3; 3. I. Adam (Dinamo) 
1:23,3; 4x100 m. mixt junioare 
cat. a Il-a: 1. Știința 6:19,1; 2. 
Dinamo 6:31,6; 3. C.C.A. 6:44,8; 
400 m. liber junioare cat. I-a: 
1 Veronica Dodan (Știința) 
6:24,1; 2. Edda Jost (Știința) 
6:25,1; 3. Mariana Iliescu (Dina
mo) 6:32,8; 100 m. bras juniori 
cat. a Il-a: 1. L. Panțu (Dina
mo) 1:30,2; 2. C. Dumitrescu 
(C.C.A.) 1:30,3; 3. I. Varadi (Di
namo) 1:32,0; 100 m. liber juni
ori cat. I-a: 1. G. Blajec (Știin
ța) 1:02,4) 2. C. Ciorbă (C.C.A.) 
1:03,5; 3. D. Kaminski (Progre
sul) 1:04,0; 100 m. spate juniori 
cat. I-a: 1. K. Kovacs (Știința) 
1:14,9; 2. P. Răducanu (P gre
șul) 1:18,9; 3. C. Ciorbă (C.C.A) 
1:23,9; 400 m. liber junioare cat.
a Il-a: 1. M. Wiettgenstein
(Știința) 6:12,0; 2. A. -
(Știința) 6:23,7; 3. H. Țincoca
(C.C.A.) 6:29,5; 200 m. br? ju
niori cat. I-a: 1. A. Banc (Di
namo) 2:55,8; 2. C. Chirvăsuță 
(Știința) 2:59,4; 3, V. Ștefănescu 
(Știința) 3:01,0; 100 m. spate
junioare cat. I-a: 1. M. Iliescu 
(Dinamo) 1:29,0; 2. I. Rothe (Ști
ința) 1:31,4; 3. N. Toncu (C.C.A.)’ 
1:31,9; 4x100 m. liber juniori cat. 
a Il-a: 1. Știința 4:38,9; 2. Di
namo 4:55,5.

AZI IN CAPITALĂ'
FOTBAL. Teren Dinamo. (ora

17,45. Selecționata asociației Re
colta — Selecționata asociației 
Traktor (R.P. Ungară). In des
chidere meci între două echipe 
de copii ale centrului de copii 
organizat de Recolta.

NATAȚIE, Campionatul R.P.R. 
de juniori, faza regională. Ștran
dul Tineretului de la ora 10,30 
și 17,30.

PENTATLON MODERN. Cam
pionatul R.P.R., proba de spadă 
electrică. Sala Floreasca, ora 9,30.

ATLETISM. Etapa a Il-a a 
campionatului pe echipe al Capi
talei. Stadionul Tineretului, ora 9.

CICLISM. Sosirea din „Cwsa 
Munților". Stadionul Dinamo, în 
jurul orei 18.

POPICE. Intîlniri din cadrul 
returului campionatului pe echipe 
al Capitalei, etapa a IX-a. Ince- 
pînd de la ora 9, pe arenele E- 
nergia ,.23 August", Progresul 
Justiția, Recolta M.A., și Pro
gresul Gospodării,



SALUT FRĂȚESC POPORULUI POLONEZ
, Poporul polonez trăiește astăzi o zi de mare săr

bătoare : se împlinesc 12 am de cind glorioasa Ar
mata Sovietică, căreia i se alăturaseră și primele 
unități ale armatei poloneze renăscute, mătura din 
calea nestăvilitei sale ofensive pe cotropitorii hitle- 
riști, deschizind Poloniei calea unei vieți noi ți leri- 

»cite. ■ - .
•Doisprezece ani reprezintă o perioadă scurtă in 

comparație cu imensitatea de nemăsurat a tingzu- 
luji. Și to'uși. pentru poporul polonez ea a însemnat 
o adevărată epocă de eroism creator ți constructiv 
cum nu s-a mai intilnit în istoria lungi ți zbuciuma
tă a poporului de pe meleagurile scăldate de apele 

. Vistulei.
Vizitatorul Poloniei anului 1944 răminea ingrozit in 

fața spectacolului inspăiminiător. pe care îl prezentau 
'mormanele de ruine tumeginje. in care naziștii, in 
retragerea lor disperată, transformaseră marile orașe 

i poloneze.
’ Iar astăzi... Astăzi ochiul se bucură la vederea mi- 

'.nunatclor bit‘"/arde și clădiri ale Varșoviei, ta ve- 
derea siluetelor grandioase ale fabricilor șt uzinelor, 
ale ora șe'or renăscute, care grăiesc despre vitalitatea 
de neînvins a acestui popor mult încercat, oglindind 
munca sa, dragostea sa de viață.

Odată cu activitatea in toate domeniile a reînceput 
și acea sportivă, sportul polonez făcînd pași uriași 
atît snb aspectul dezvoltării de masă cit și sub acel 
al măiestriei. Minunatele demonstrații efectuate cu 
prilejul Festivalului de la Varșovia au arătat că spor
tul a pătruns temeinic in viața tinerilor polonezi de 
la orașe și de ia sate. Totodată, numeroși sportivi po
lonezi au reușit să urce treptele măiestriei, repurlind 
victorii și succese remarcabile. Cunoscutul atlet la- 
nusz Sidlo a devenit recordman al lumii in proba de 
aruncarea suliței. Jersi Chromik, deținătorul unor 
performanțe răsunătoare la 1500 m., 3000 m. obsta
cole și 5000 m. este marea speranță a Poloniei la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne. Cidistuf Krolak, 
câștigătorul Cursei Păcii, canotorul Kocerka, cam
pion al Europei. înotă'orul Petrusewicz, fost record
man mondial in proba de 100 m. bras, boxerii Kukier, 
Piorkowski, Șt-*anluk și mulți alții au adus glorie 
culorilor sportive ale Poloniei populare.

Cu prilejul marii sărbători a poporului trate polo
nez, sportivii noștri, ală'uri de toți oamenii muncă 
din Republica Populară Romină, transmit sportivi tor 
polonezi un fierbinte salut și le doresc noi succe»< 
pe drumul făuririi socialismului în pa ria lor liberă, 
pe drumul succeselor în muncă și sport.

îkiuă interesate intîliriri 
r.tm hrctetii ronwni și feros»

j-u. .. ,a reșița șt Krauschwitz 
(R.D. 'Germană) au loc două im
portanțe intilniri internaționale de 
handbal. In importantul nostru 
centru industrial, echipa Energia 
din localitate se va întrece cu pu
ternica formație din R. D. Germa
nă, Dinamo Berlin. Iar in orașul 
german Krauschwitz echipa noas
tră cainpoană, C.C.A., va întilni 
o puternică selecționată locală.

La Reșița, handbaiiștii germani 
au fost primiți cu multă căldură 
de sportivii din localitate. Intere
sul pentru meciul Energia — Di
namo Berlin este deosebit de mare. 
Lucrul este firesc dacă ne gindim 
că handbalul este foarte mult iu
bit în localitate și, în plus, dacă 
ținem seama de faptul că este în 
perspectivă o întrecere deosebit de 
echilibrată. Spunem aceasta gin- 
dindti-ne la valoarea handbaliști- 
lor germani și la puterea de luptă 
a reprezentanților noștri.

Misiunea echipei CCA în par
tida cu selecționata orașului 
Krauschwitz este deosebit de di
ficilă. In primul rînd, faptul că 
meciul se dispută în deplasare re
prezintă un handicap care nu 
poate fi trecirt cu vederea, în al 
rioi'ea rînd. acela că formația 
noastră întîlnește o selecționată 
alcătuită din cei mai buni jucători 
ai valoroaselor echipe din Krausch
witz. participante în campionatul 
primei categorii al R.D. Germa
ne. Putem spera însă într-un re
zultat valoros al handbaliștilor 
noștri fiindcă ei alcătuiesc indis
cutabil la ora actuală cea mai re
dutabilă echipă a noastră. înainte 
de plecare antrenorul Kunst ne-a 
declarat: „Cunoaștem valoarea
handbaliștilor din R.D. Germană 
și o apreciem. Echipa noastră are 
avantajul că a mai jucat împo
triva reprezentativei R. D. Ger
mane sau a echipelor de colectiv 
din această (ară, așa în cît va fi 
în stare să facă față adversarilor 
pe care îi va întîlni".

După meciul de la Krauschwitz, 
echipa CCA va juca la Magde
burg.

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII REPUBLICANI 
DE LUPTE CLASICE—JUNIORI

TG. MUREȘ (prin tele'on de 
la trimisul nostru Ion Șelnescu).— 
Sîmbătă seara au luat sfîrșit fi. 
nale'e campionat-j'ui de juniori 
la lupte cias:ce. lntîlnhrile au 
fost de un bun nivel tehnic, re- 
marc’mdu-se în special tinerii 
din colectivele Energia Sinaia 
(antrenor I. Staicu). Locomotiva 
Oradea (antrenor I. Pantici) și 
Voința Tg. Mureș (antrenor Gyor- 
gy). Arbitrajele, bune, în special 
ce’e prestate de Miiutin Popovici 
(Timișoara). De remarcat că mul
ti* oartide au fost conduse de ar
bitrii din R.D.G. Engel și Knaude.

Iată ordinea prtm:tor clasați pe 
categorii:

Cat. 59 kg.: 1. Oliver Lustig 
(Loc. Timișoara), 2. Mthai Albu 
(Loc. Ord.), 3. Dumitru Dragonrr 
(Fl. roșie Buc). Cat 53 kg.: 1.

Cupa Europei Centrale la fotbal
In pr'mul joc al 

aa terminat la
VIENA (prin radio). Pe stadionul 

..Prater" din Viena s-â desfășurat 
sîm'.Etă după amiaza primul joc 
dm finala „Cupei Europei Centrale-* 
dintre echipele Rapid (Viena) și 
Vasas /Budapesta). Intîlnîrea din
tre ce'e două formații a fost aștep
tată cu viu interes de vienezi. 
60.000 de spectatori fiind prezenti 
la această întîlnire.

Meciu' nu s-a ridicat însă la un 
nivel satisfăcător, pentru că ambele 
echipe au jucat nervos, și în special 
vieneziî .au dat „tenul" manifestă
rilor nesportive. In fruntea acestora 
se situează stoperul Diens-t, care 
l-a lovit intenționat pe Raduiy. 
Extrema dreaptă a budapestanilor a 
părăsit terenul în stare gravă.

In prima repriză, inițiativa a 
fost de partea gazdelor, deși ma
ghiarii au fost ace'a care au deschis 
scorul prin Szilagyj I. Mai apoi 
Korner II înscrie consecutiv de

I. Tobă (FI. r. Ckfj)> 2. D. Ne
meth (Dinamo Or. Stalin), 3. N. 
Sonea (Loc. Ord.). Cat. 56 kg.:
1. Zoltan Ferencz (Fl. r. Cluj),
2. Iosif Szabo (Vo'nța Sf. Ghj,
3. Ștefan Miha’ache (Energia Si
naia). Cat. 59 kg.: 1. Ion Ghinte 
(Din. Or. Stalim), 2. Iulian Bi. 
voiam (Energia Sinaia), 3. Nic. 
Csorba (Energia Baia Mare). 
Cat. 63 kg.: 1. Tiberiu Jula
(Progr. Satu Mare), 2. Petru 
Kineses (Loc. Oradea), 3. Petre 
Gusu (Energia Sinaia). Cat. 67 
kg.: 1. luliu Pintea (Voința Tg. 
Mureș), 2. Cornel Uyba-r (Loc. 
Tim.), 3. Gh. Zimnea (Progr. 
Constanța).

In urma rezultatelor înregistra, 
te, clasamentul pe regiunii se pre
zintă astfel: 1. Timișoara, 2. 
R.A M.. 3. București, 4. Oradea, 
5. Baia Mare. 6. regiunea Stalin.

finalei Rapid și Vasas 
egalitate: 3-3
două ori, iar Meszaros marchează 
al trei ea gol pentru Rapid. La 
pauză sco-it! era de 3—1 în favoa
rea echipei vieneze. După reluare, 
budapestanji joacă foarte bine și 
sînt deciși să schimbe rezultatul: 
Berendi și Csordas sînt autorii celor 
douiă goluri din repriza secundă. 
La scorul de 3—3, ambe'e echipe 
par mulțumite de rezultat. Totuși 
se ivesc multe ocazii de gol, pe 
care le ratează Hanappi, Szi'agyi 1 
etc. Arbitrul ita- ian Orlandini a 
condus următoarele formații RA
PID : Gartner—HaPa, Dienst, Go- 
lobici—Hertl, Giesser—Kerner I, 
Meszaros, Hanappi, Korner II, B-rt- 
alan. VASAS : K-amarăs—Kontha, 
Karpaty, Teleki—Bundzsak, Beren
di—Radu'y, Csordăs, Sziiăgyi I, 
Leîenka, Sarosi. Meciul revanșă (a 
dotia finală) va avea Ioc la Buda
pesta (sîmbătă sau duminică).

Lr Varșovia
A început întrecerea dintre echipele

taine ne gimnastică aîe
VARȘOVIA 21 (prin telefon). 

— După o călătorie obositoare — 
de două zile — gimnastele din e- 
chipa reprezentativă a țării noas
tre au sosit în localitate, unde 
urmează să întilnească va'oroasa 
formație a R. P. Polone.

Chiar in ziua sosirii lor la Var- " 
șovia. gimnastele noastre au tă
cut un antrenament, la care au 
asistat și componentele echipei 
poloneze. Cu o bună dispoziție de 

I1 lucru și cu multă voință de luptă 
ele au început concursul azi (N.R. 
ieri) după amiază, în frumoasa 
sa'.ă -Gwardia" din caoitala Po- 
lon:ei. urmărite cu viu imeres 0? 
pub icul polonez.

Echipa noastră s-a prezentat Ia 
concurs in următoarea componen
ță : Elena Mărgărit. Amca Țicu, 
Emilia Vătășoiu, Sonia Inovan, 
Uta Schland.' E’.ena Săcălici (re
zervă Agneta Wittenberger). Po
lonezele au aliniat pe cele mai - 
bune șase gimnaste pe care le au 
în momentul de față: Rakoczy. 
Kot. S'izowska. Jokiel, Stabov, - 
Rost, și (în afarfă de concurs) 
Wasilewska.

Gimnastele noastre s-au prezen
tat bine în prima îi de concurs, 
dovedind că se află rin'progres în 
ce privește executarea exercițiilor 
Impuse la unele aparate : sol, să
rituri și chiar la paralele. In 
schimb, s-au prezentat sub nive
lul lor la bîrnă. Cea mai bună 
comportare din echipa noastră a 
avut-o Sonia Inovan, care a lu
crat bine la toate aparatele, avînd 
o comportare constantă. Trebuie 
să remarcăm de asemenea pe E-

Oameni redutabili
LONDRA (de la corespondentul 

nostru). — Iubitorii de atletism 
din Anglia sînt interesați în ulti
ma vreme de practicarea unui a- 
rnuzant joc de pronosticuri: cine 
va cîștiga la Melbourne? Intere
sul englezilor se concentrează în 
mod deosebit asupra alergărilor de 
la 800 m. pină la 10.000 m.. în 
care avem cîțiva participant} cu 
șanse.

In legătură cu aceasta, am cre
zut interesant să-mi revăd noti
țele pe care le-am făcut, de cu. 
rînd, stîrid de vorbă cu cîțiva 
autorizați pretendenți la titlurile 
olimpice pe aceste distanțe, ma. 
ghiarii Sando-r Iharos și Istvan 
Roszavolgy, englezii Chris Chata. 
way și Brian Hewson.

Chataway a indicat patru nu
me pentru proba olimpică de 5.009 
m. — Iharos, Kuț, Tabori și Lan- 
dy. „Ca deținător al recordului 
mondial, desigur Iharos trebuie 
considerat ca favorit, dar eu cred 
că rezultatul depinde de faptul 
dacă Kuț va lua sau nu startul 
la această cursă, după participa
rea sa în cursa de 10.000 m,“ — 
spune Chataway. „Pe de altă 
parte, este dificil de a se evalua 
șansa lui Landy, deoarece el nu 
s-a specializat încă pe lungimea 
acestei probe de fond".

Unii îl consideră pe Iharos ca
pabil să repete oerformanța ex
cepțională a lui Emil Zatopek, și 
să cîștige trei medaFi oEmoice de 
aur, l-a 1.500, 5.000 și 10.000 m.

.,Se pot în-tlmpla și asemenea... 
minuni" — ne-a spus Iharos. 
„Dar dacă voi alerga 1.500 m., 
voi face aceasta, în special pen. 
tru a-i ajuta pe Tabory și Rosza. 
volgv. deoarece ambit'a mea prin
cipală este să cîstig proba de 
5.000 m“. El admite însă posibi
litatea de”a alerga și în proba 
de 10.000 m.

Hewson se va dedica probei de 
1.500 m. (pe care speră s-o cîș
tige!) și mai indică încă patru 
pretendenți serioși: Roszavo'gy,
Landy, Nielsen și Bailey (un aus
tralian care a alergat 1 milă în 
4 min).

Pentru aceeași probă lista favo. 
riților lui Roszavolgy conține ace. 
leasi nume, cu o singură inter, 
vertire: el se înlocuiește pe sine 
cu... Hewșon. .Am o nr-are admi
rație pentru Hewron și cl are 
asupra mea o ascendență prin 
faptul că m-a întrecut în sezonul 
trecut ne iZstanța de 72 milă" 
spune Roszavolgy.

n.P. taine și R.P. Polone
lena Săcălici, care s-a clasat pe 
locul doi, în cadrul echipei noas
tre. la egalitate de puncte cu A- 
uica Țicu.

Echipa poloneză" în ansamblul 
ei s-a prezentat nrei bine decît re
prezentativa noastră, în deosebi 
la paralele inegale și la bîrră. 
Cel mai bun rezultat în cadrul e- 
xercițiilor impuse, a fost obținui 
de bine cunoscuta -gimnastă polo
neză Rakoczy, urmată la o foarte 
mică diferență de Kot. De aseme
nea, s-au remarcat prin ‘buna lor 
comportare gimnastele Slizowska 
și Rost.

In prima zi de concurs, în ca
drul exercițrilor impuse s-au ob
ținut următoarele rezultate: PE 
ECHIPE: R. P. Polonă 181.80 
pct.; 2. R. P Romină 179 85 pct. 
Pe aparate: SOL: 1. Rakoczy 
(R.P.P.) 9.25 p. 2.. S'izowska 
(R.P.P.) 9,20 p., • 3: Vătășoiu
(R.P.R.) 9,10 p. BIRNA: 1. Kot 
(R.P.P.) 9,25 p.. 2. Rakoczy '
(R.P.P.) 9,15, 3.-*- • Slizowska
(R.P.P) 9.05 p. SĂRITURI: l. 
Rost (R.P.P.) 9,30 p. 2. Mărgărit- 
(R.P.R.) 9,20 p„ 3—4' Inovan și • 
Vătășoiu (R.P.R.) 9,15 p, PARA
LELE INEGALE: 1. Kot (R.P.P.) 
9,20 p. 2. Țicu 4R.P.R.) 9.15 p„ 
3. Slizowska (R-.P.ț1.) 9,05 p. IN
DIVIDUAL COMPUS: 1. Rakoczy 
(R.P.P.) 36,75 p-1/2: Kot 36.70 p„ 

3—4. Inovan (R.P.R.) și Siizow- 
ska (R.P.P.) 36,20 p.

Concursul va cohtfeiua astăzi 
după amiază. începînd de la ora 
16 cu exercițiile liber alese.

pentru Melbourne
Unul din cei mai serioși cerce

tători ai formei principalilor fon- 
diști din întreaga lume este de
sigur antrenorul maghiar Mihaly 
Iglai, care și-a alcătuit un plan 
minuțios de pregătire a elevilor 
săi. pe o durată de doi ani, pen
tru a-î face apți de succes la 
Melbourne î.n probele pe distanțe 
lungi. 'Am fost surprins că la în
trebările mele asupra- șanselor pe 
care le indică pentru Melbourne. 
Iglai 3 refuzat cu modestie să nu. 
me-ască pe vreunul din atleții pe 
care.i pregătește. Astfel, pentru 
800 m. el indică pe Boysen (Nor
vegia,), Mcens (Belgia) și Nielsen 
(Danemarca), iar pentru 1.500 m. 
socotește că nu mai puțin de 9 
alergători sînt capabili să cuce
rească titlul olimpic: Landy, Hew
son, Wood, Nielsen, Boysen, Bai
ley, Lincoln (Australia), Jung
wirth și (surprinzător!) Derek 
Johnson. Pentru 5.000 m„ faveriții 
lui Igloi sînt: Chaitaway, Kuț, 
Chromik. Landy și Wood (evident 
la aceștia se adaugă acum și 
proaspătul recordman Gordon Pi- 
rîe). Igloi consideră posibil faptul 
ca Zatopek să-l întreacă pe Kuț 
în proba de 10.000 m. și să cîș
tige în aceiași t;mp și maratonul, 
ceea ce constituie fără îndoială 
un pronostic pe cît de surprinză
tor pe atît de îndrăzneț. (T.O.C.)

PE SCURT
• L.a 20 iulie a părăsit Moscova, 

plecînd în R.P.F. Iugoslavia, delega
ția sportivilor sovietici care va lua 
parte ia campionatele europene de 
yahting. Din ech pa sovietică fac 
parte, printre alții, cunoscuții yaht- 
meni V. II; n și E. Kanșkin.

In cadrul campionatului unional 
de fotbal, ta 23 iulie s-a disputat la 
Moscova întâlnirea dintre echipele 
T-D.S.A. și Dinam o Tbllis*. A fost un 
joc foarte viu disputat și s-a înche
iat cu scorul de 3-2 (1-1) în favoare* 
echipei Ț.D.S.A.

In clasament continuă să conducă 
detașat Snartak Moscova cu 23 punc
te, urmată de Dinamo Kiev și Bure- 
vestnik Chlșinău cu cîte 19 puncte. 
Docul patru este ocunat de Dinamo 
Moscova cu 18 puncte locul 5 de 
Torpedo cu 17 puncte, iar T.D.S.A. se 
află pe lecui 6 cu 16 puncte.

> A XV-a etapă a Turului ciclist 
al Franței s-a disputat distanța do 
204 km., de Ia Montpellier la Aix-en 
Provence. Victoria în etapă a revenit 
regionalului francez Thomin, din e- 
chipa Vest. In clasamentul general, 
s-au produs noi modificări, olandezul 
Waftmans promovând pe primul loc, 
urmat la 1 min. 23 sec. de francezul 
Nello Lauredi (Sud Est).


