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Trimisul special al ziarului francez „Le Parisien libere”'
Au început campionatele!... Și, 

ca pentru a încorona eforturile 
organizatorilor, ale căror străduin
țe nu vor fi niciodată îndeajuns de 
relevate, soarele a venit și el la 
rendezvous pe stadionul Repu
blicii.

Au mai venit aici și 47MO de 
spectatori .- mai multi dectt adună

Festivitatea de deschidere, or* 
ganizată ca un balet demn și de- 
Opera din Paris, mă emoționează.

Sentimental, cum sînt toți la
tinii in general, și mai ales fran
cezii, mi-am întărit convingerea-, 
că stadionul este poate cel mail 
mult capabil să unească prin te* 
gâturi strlnse toate popoarele la* 
mii.

în Fran|» toate reuniunile de atle
tism organizate intr-un sezon de 
vară !—

Da !...
Multă vreme îmi voi aduce a* 

minte de aceste clipe, în 
aileți din Statele Unite, 
U.R.S.S., din Romlnia și

UN MINUNAT SPECTACOL ATLETIC
Am văzut stadionul Republicii, 

locul atitor frumoase și interesan
te dispute sportive, devenit nein- 
căpător pentru un concurs de a- 
tlefism! Desigur acest fapt a 
adăugat o notă în plus sărbătorii 
atletice prilejuită de cea de a 
IX-a ediție a campionatelor in
ternaționale de atletism ale țării 
noastre. Ca la cea mai pasionan
tă partidă de fotbal, tribunele au 
fost arhipline, iar entuziasmul 
zecilor de mii de spectatori a 
fost clocotitor. La reușita mitin
gului internațional care urma să 
înceapă avea să contribuie și vre
mea excelentă pentru o astfel de 
manifestație sportivă. După emo
țiile pe care capricioasa toamnă 
ni le-a dat în ultimele 48 de orc, 
a urmat un soare plăcut, o atmo
sferă calmă.

In aceste împrejurări au pășit 
pe stadion aileții partidpanți la 
campionate. Am numărat 20 de 
purtători de stindarde (atieții din 
R.D.G. au format o echipă unică 
cu cei din R.F.G. așa cum vor 
participa și la /.O.), și am remar
cat un numeros corp de oficiali, 
încolonați în urma unul grup de 
tineri și tinere care purtau pe 
umeri stema țării organizatoare. 
Republica Populară Romlnă.

Aplauzele publicului au fost 
largheță împărțite tuturor, fie 
trecerea prin fața peluzelor, 
atunci cînd tribunele li întîmpinau 
pe sportivi. Am aplaudat astfel 
cunoștințe vechi și oaspeți noi. 
cu bucuria revederii și cu căldu
ra primei stringed de mină.

Cuvintul rostit de prof. Gh. 
Teodorescu, vice președintele Fe
derației Romine de Atletism, a 
reprezentat gîndul fiecăruia dintre 
cei peste 45.000 de 
care au urai bun sosit 
și le-au dorit succes în 
care a

cu 
la 

fie

început.

spectatori 
oaspeților 
întrecerea

LA 80 
GASTL
FOST

m. GARDURI DUBLUL
— VINOGRADOVA A 

CÎȘTIGAT DE... FISCH

Cronicarii Și specialiștii în at
letism se întrebau în preajma în. 
ceperii campionatelor: c:ne va Cîș- 
tiga proba de 80 m garduri, 
Gastl sau Vinogradova? Odată 
cu disputarea seriilor a apărut 
însă și o altă posibilitate, deoare
ce — după fefliri în rare* au evo
luat — nu numai două, că toate 
cele trei câștigătoare ale seriilor 
se anunțau ca favorite pentru fi
nală.

In acest sens sîntem datori șt 
O- precizare: atleta sovietică Vi-

careț 
dini 

, dini 
Franța mergeau braț la braț, tn* 
cîntlndu-ți privirea, spiritul șT 
inima.

Aspect de la festivitatea de deschidere a celei de a IX-a ediții a Campionatelor internațio
nale de atletism ale R.P.R. (Foto: I. MIHA1CA)

tn serie !.„
în semi finală!...
îmi spunea că americanul

La 10 minute după terminarea 
cursei de 5.000 m...

Conta 
Silvia 
seria

nogradova nu a participat în fi
nala probei deoarece a fost eli
minată pentru două starturi gre
șite. Firește că, dacă și excelenta 
atletă sovietică ar fi fost prezentă 
în întrecere, lupta pentru victorie 
ar fi căpătat un caracter mai a*- 
cuțit și poate...

Primele două locuri în ode trei 
serii au fost ocupate de următoa
rele atiete: seria I-a: 
Gastl (Germ.) 11,2 2. 
Bălităgescu (Energ.) 11,6;
a II-ta: 1. Erika Fisch (Germ.) 
11,1; 2. Gatina Bîstrova (U.R.S.S.) 
11,2; seria a IH-a; 1. Nina Vino
gradova (U.R.S.S.) 11J; 2. Ana 
Șerban (Rom.) 11,3 — record al 
R.P.R. egalat.

In finală după cîteva starturi 
greșite, Centa Gastl pornește pu
ternic și are un ușor avans pe 
primele garduri. La jumătatea 
cursei se împiedică de un gard 
și este ajunsă de Erika Fisch și 
de Galina Bîstrova, Plecînd prost, 
Ana Șerban nu a mai putut re
edita rezultatul din serie.

Rezultat final: 1. Erika Flach 
(Germ.) MțO — campioană inter
națională a R.P.R; 2. 
Bîstrova (U.R.S.S.) 11,1; 
ta Gastl (Germ.) 11,2;

Constantin Grecescu

se soldeze cu 
bune, după 

ca să ne e- 
lucru, el ne-a

Galina
3. Cen-
4. Am

(continuare In pag. 2-a)

Echipa de atletism 0 /țomlnM

Să începem prin a face o 
mărturisire: ne-a fost foarte 
greu să stăm de vorbă cu 
proaspătul recordman al țării 
noastre la proba de 5000 m. 
Aceasta nu pentru că pe Con
stantin Grecescu nu îl puteam 
găsi, ci fiindcă excelentul nos
tru atlet era încă nerefăcut de 
pe urma intensului efort de
pus în această cursă care a 
entuziasmat spectatorii. Așa 
că primele lui cuvinte au fost: 
„Vă rog să mă mai lăsați 10 
minute și după aceea...“

Apoi Constantin Grecescu 
ne-a spus multe. In primul 
rînd cît de fericit este că-și 
vede visul realizat: un rezultat 
sub 14:20,0. El ne-a mărturisit 
în continuare, că aștepta să 
realizeze o performanță bună, 
dar că nu spera chiar să rea
lizeze o cifră atît de valo
roasă. Din acest motiv, vă 
puteți imagina, cît de fericit 
era Constantin Grecescu.

El a ținut însă să ne preci
zeze ți un alt lucru și anume 
că victoria și rezultatul lui 
sînt rodul unei colaborări cu 
colegii săi de echipă (Pop $1 

colaborare care «n vii-

tor ar putea să 
rezultate și mai 
părerea sa. Și 
xemplifice acest 
spus că i s-a părut mult mai 
grea cursa cînd a alergat de 
unul singur 14,31,0 decît a- 
cum cînd, în colaborare, a re
ușit un rezultat superior.

— Și în viitor, ce planuri 
ai ?

— Cred că am posibilități să 
alerg și mai bine. Rezultatul 
de astăzi este grăitor în a- 
ceastă privință. Dar mai bine 
să las să vorbească perfor
mantele. Și vă promit că nu 
peste mult timp ele vor vorbi.

Acesta este Constantin Gre
cescu, simplu ți modest. Ceea 
ce nu4 împiedică insă să fie 
un bun atlet, unul dintre spor
tivii care prin comportarea W, 
prin excepționala lui putere de 
luptă, prin dirzenia lui carac
terizează cum nu se poate mai 
bine pe sportivul nostru de 
astăzi.

*
Willie Williams, decontractarea', 

incarnată, a fost marea vedetă at 
acestei zile pe deplin reușită.

Recordmanul mondial a fost: 
cel mai popular...

In același timp, cel mal re* 
pe de...

103
10,5 
Cine

e bolnav ! ? !...
Ce ușurință tn alergare, ce- 

suplețe, ce (ișnire atunci cînd el 
se detașează la jumătatea cursei-

Și cînd te gîndești că acest 
atlet (10.1 pe 100 m. plat reali
zat la 3 august la Berlin) s-ar 
putea să nu plece la Olimpiadă!

Williams mi-a plăcut pentru 
clasa sa; dar ce aș putea spune 
despre voința care-i animă pe 
Grecescu și Burtea ?...

In cursa de 5000 de metri. Im 
care Vlasenko pleca mare favorit* 
ei au făcut dovada unui tempe
rament pur latin. S-au bătut șț a* 
învins.

Au meritat succesul.
„Pălăria fost" in fața unor 

astfel de campioni
Cea mai frumoasă ilustrare a 

primei pagini al acestui „triptic 
atletic’ a fast realizată de Bob 
Gutovski.

S-a lăsat noaptea... Ea a găsit 
stadionul tot atlt de plin. O lu- 
rnirtă străpunge penumbra: sări
tura cu prăjina continuă de 4 
ore în șir. Șapte oameni au tre
cut înălțimea de 430 m., cincf 
au trecut 4,30. La înălțimea de 
4,40 Gutovski, al cărui păr blond 
strălucește la lumina proectoare- 
lor, r amine singur In întrecere- 
El trece 430 (tot din prima în
cercare), 435 din a treia, atunci 
cînd torțe aprinse asemenea unor 
licurici " ' - - - -
La 430 
stifidnd 
care i-o 
colo de __  ,____
intr-adevăr: „Gutovski este orrutt 
care îl va detrona pe Warmerdam 
recordmanul lumii...’ Sînt acum 
convins că ei au dreptaie...

Pe tine trebuie să felicităm ?! 
Pe Gutovski pentru performanța: 
sa sau publicul ?... Cred că pa- 
toți deopotrivă. Cită pasiune spor* 
tlvă la acest public, ce comuniu* 
ne între atleți și spectatori! Pen
tru asta și ar fi meritat să fot 
drumul de la Paris {Ană aci! *

luminează ta întuneric.- 
el eșuează de puțin, jtt- 

stima și încrederea o» 
poartă antrenorii de din- 

ocean. Aceștia afirmă.

C. A.

Vitalii Kreet (Un unea Sepie Hcă) a înregistrat iert una ditw 
tre cele mai bune performanțe mondiale la triplasaU,



J (urmare din pag. l-a)

Șerban (Rom.) lt,4; 5. Silvia
Băltăgescu (Energ.) 12.1.

LISENKO LA 2 ZE- 
RECORDUL LUMII, 

IAR FLORICA DUMITRU 
jTOAREA UNUI EXCELENT 

CORD AL R. P. R-

LUDMILA 
CIM1 DE

AU- 
RE-

Și totuși, Nina Otkolenko Șl 
Ludmila Lisenko nu și-au dispu
tat primul loc al cursei de 800 m. 
plat femei pe ultima parte a a- 
lergăr'.i. Ludmila Lisenko a fost 
cea care a condus de la un capăt 
ta celălalt al probei. Victoria ei 
apărea certă chiar după primul 
tur de pistă. Stilul excelent »1 
alergătoarei sovietice i-a cucerit 
pe spectatori, care și-au dat sea
ma, după tempo-al impus cursei 
de Lisenko, că vor fi martorii unei 
performanțe de răsune:. Și, totr-a 
devăr, Ludmila Lisenko a înche
iat cursa în 2:05,4 — la numai 2 
zecimi de secundă de recordul 
mondial al Ninei Ottkolenko.

O luptă pasionantă s-a 
pentru tocul trei. Plutonul a fost 
condus o bună parte din cursă de 
atleta germană 'Annegret Butt
ner, urmată îndeaproape de Elisa- 
tota Buda, Țvetana Isaeva, Fio- 
rica Dumitru și N:na Pa scitic. Cu 
150 m. înainte de sosire. Plorica 
Dumitru a atacat irezistibil, în
cheind alergarea cu un nou și ex
celent record al țării noastre. In
tre timp, pe ultimii 50 ce metr, și 
Nina Pasciuc reușește într-un fru
mos finis să le întreacă pe Isaeva 
și Buttner. Rezultatele: J. Ludmila 
Lisenko (U.R S.S.) 2:05,4 — cam
pioană Internațională a R.P.R.—; 
2. Niina Otkolenko (U.R.S.S.) 
2:09.7; 3. Florica Dumitru (Rom.) 
2:113;( Nou record al R.P.R. Ve
chiul record 2:12.0 Dumitru și 
Buda); 4. Nina Pasciuc (Rom.) 
2:12,2; 5. Țvetana Isaeva (Btrig.) 
2:13,1; 6. Annegref Buttner Ger
mania) 2:13,1; 7. Elisabeta Buda
(Rom.) 2:14,0; 8. Abka Slomnik 
(Iugoslavia 2:14,1; 9. Toni Dau- 
man (Germ.) 2:14,1; IO. Georgeta 

‘Mogoș (Energia) 2:19,5; fi. Mă
ria Broekmeersch (Belgia) M2A.

LA SULIȚA FEMEI REZULTATE 
SUB AȘTEPTĂRI

dat

A •, . •
Întrecerea aruncătoarelor de su

liță ne-a dezamăgit. Fără discu
ție, rezultatul învingătoarei — 
51,57 m. — nu este o cifră cu 
care să te fntîlnești la orice con
curs mternaționat Chiar și cele
lalte rezultate depășesc, în ai- 
eambiu, nivelul obișnuit. Cu toate 
acestea ne așteptam mai mult 
de la o probă în care puține at
lete au lipsit pentru a o putea 
compara cu o adevărată finală 
olimpică.

O superioritate evidentă a ma- 
'mfestat de-a lungul celor șase 
aruncări atleta germană Almut 
Brommel. Creditată cu o perfor. 
manță anterioară de 52,08 m. ea 
a fost singura dto're favorite care 

’S-a apropiat de recordifl personal.
Deși n-a realizat decid 47,98 m, 

Tecordmana poloneză Ursula Fig- 
vrer se poate lăuda, totuși, după 
întrecerea de ieri. CU o victorie 
asupra recordmanei mondiale Na 
dejda Koneaeva. Locul ocupat de 

■ Nadejda Koneaeva nu reprezintă 
adevăratele ej posibilități.

* ' Dintre concurente'e romîoce, 
eea mai bună comportare a avuLo 
•Maria Diți care cu 42,82 m. a 
Tealizat un nou record

“La nivelul nepermis de 
care au concurat llona 
■Aneliiese Zîmbreșteanu, 
Măriei Diți 
mai reprezintă o surpriză, 
rezultatele probei- 1.
Brommel (Germania) 51,57 m. — 
Campioană internațională a 
R.P.R.; 2. Ursu'a Figwer (Polo
nia) 47,98 m.; 3. Nadejda Ko
neaeva (U.R.S.S.) 47,04 m.; 4.
Anna Wojtaszek (Polonia) 46,92; 

■'5. Irmgard Muller (Germania) 
-44,90 m.; 6. Virve Roolaid
(U.R.S.S.) 44,77 m. 7. Kahisievici 
•(Iugoslavia) 44,49; 8. Ioana Mra. 
"kova (Bulgaria) 43,26 m. 9. Ma. 
Tia Diți (Progresul) 42,82 m.; 10. 
Hlona Mikloș (Loc.) 40,92 m.; 11. 
Zîmbreșteanu (C.C.A.) 40,52 m.; 
H2 Kataltn Pitrolfy (Ungaria) 
40.21 m.

I 
personal, i 

scăzut la 
Mikloș și 

victoria 
asupra acestora nu 

Iată 
Almut

(O FRUMOASA VICTORIE RO. 
IMINEASCA ȘI UN VALOROS 
. .RECORD LA 5.000 m. PLAT

priză, fiindcă in ultim i ani curse
le pe aceasta distanță au devenit 
extrem de interesante și publicul 
le urmărește de fiecare dată cu 
mare plăcere.

Dar să începem cu... 
imediat după start la 
se instalează olandezul 
care este urmat de 
Victor Pop, Bunea și 
După 200 m. fondistul 
instalează to fruntea 
compus din Roovers, Pop, Bune a 
și Grecescu. Primul kilometru este 
parcurs în 2:48,4. La 1.409 m. se 
trece în aceeași ordine, schimbată 
doar la 1.800 m , and Victor 
Pop conduce grupul celor duci 
alergători. El se menține în frunte 
pioâ la 2.500 (jumate ea 
ciad i se alătură Bunea
cescu.

Vlasenko mtrâ intre e”, 
overs ocupă poziția a 
Primii 3.000 m. sînt parcurși 
&3T.4, iar la X200 m. Vlasenko 
asigură din nou conducerea gru
pului, de 4**3 as«a urma: .irulea- 
proape de -r r r
tul nostru abată daF“ nu poate* 
trece de fruntașul plutonului. El 
repetă tentativa la X400 m. și la 
3 600 m., cfnd împreună cu Bu
nea. reușește să-l depășească pe 
Vlasenko.

După 3.800 o. situația din 
fruntea plutonului este identică. 
Observ însă că Bunea, deși pare 
ră are resurse se menține ,.ta 
cutie* in trem lui Grecescu care 
luptă de unui singur cu timpul și 
cu Vlasenko, pe care nu-1 poate (Rom.) 12.96 
ccris:der« învins. La 4.000 m. se 
trece in 11:31.6. După două sute 
de metri fondistul sovietic pla
sează ultimo! său ' 
a-i putea depăși 1 
Bunea. Din acest 
înțeles sub rezerva rezisfeafa 
Grecescu și Bunea pot furn>z< pe 
învingător. In momentul în «Bre 
Rovers pare total depășit de 
alura cursei, Bunea pare proaspăt 
și preocupat doar de sprwtul fi
nal. In ultimul tur atacă Bunea. 
Grecescu îl urmează și Vtasenko 
râmi ne defm tiv pe poziția a treia, 
pe care au Lo mai amenință ni
meni. Bunea ji Grecescu luptă ca 
resurse 71 eb an uite *ș] 'r'dîca* pur' șF 
simplu tribunele în picioațe. Re, 
cordul se dlrâle Ia aer, «Ciri va <t■ 
‘noul lui deț wător? Pe uM>mp tur
nantă Grecescu f revine pt. țJtl- 
mul plan și trece înaintea lui 
Bunea lada de sosire, obținînd 
astfel .prima -victorie romînească 
în . actuala ediție a campionatelor 
'și un valoros record republican. 
Cu un t mp apropiat de noul re
cord și cu mult sub cel vechi, ter
mină cursa și :N. Bunea.

lată de altfel rezultatele finale: 
11. C. Grecescu (Rom) — Campion 
'internațional al R.P.R. 14;18,2 nou 
Jrecord al R P.R. (vechiul record 
'C. Aioanei 14:26,0) 2. N. Bunea 
;(R«n.) 14:19,6; 3. V. 
'fU R.S.S.) 14:30,2; 4.
(Olanda) 14:33,8; 5. 
(Rom.) 14:44,2; 6
(Luxemburg) 44:44,8: 
cop (Prog.) 14:45,4; 8. I. Veiiciu 

|4Șt«nta) 14:46.4. ■ t.,„»

îr.ceputiri: 
conducere 

Roovers 
Vlasenko, 
Grecescu. 

sovietic se 
plutonului

cursei) 
Si Gre

ier Ro- 
cincee. 

iu

tic Gallna Zibina. Acest lucru de
venise și mai clar, încă de la a 
doua aruncare, cînd recordmana 
mondială a reușit 15,93 m. deta- 
șîndu-se categoric de restul con
curentelor.

O interesantă dispută sportivă 
s-a angajat, pentru ocuparea ce
lui de al doilea loc, intre Maria 
Kuznețova (U.R.S.S.) și Marianne 
Werner (Germania). După dis. 
putarea preliminariilor, atleta so
vietică avea 14,97 m., în timp ce 
W’erner nu reușise decît 14,77 m. 
Iată însă că odată cu prima arun
care d^i finală o altă atletă ger
mană Johana Luttge, reușește 
15,15 m., intrînd astfel și ea în 
lupta pentru locui II. Și cu toate 
eforturile celor: alte două (Kaz- 
nețova și Werner) e’.e np »u siai 
putut arunca peste lo.OIr m.. bșâ 
îneîi au trebuit să se mulțumeas
că cu locurile următoare.

Fbarîe slab s-a comportat Te- 
noastr4, Ana

cu o performanță de 12,96 m. — 
al

upai ;urj u>ca.uv*u mm;
lata acifflf ÎBiultatele finatt:

l. Galina Zibina (U.R.S.S.) 15,J3
m. — campioană internațională a
R.PJt. —; 2. Johana Liittge (Ger
mania) 15,15 m.; 3. Maria Kuz
nețova (U.R.S.S.) 14,97 m.; 4.
Manaone Werner (Germ.) 14,93

X Jadwiga Klimaj (Pol.) 1434 
m ; S. Mada Kotlusek dug ) 1422 
m-: 7. MMena Usenik (lug.) 
1395 m.; X Annekatrin Lafrenz 
(Germ.) 1X43 m.; 9. Ana Roth 

10. Erika Sche. 
rer (Rom ) 12,89 m.

data as«p urma. |în4ea- mult spb posibilitățile sale 
: (jrefltscn. RepreȘcr^n- ocupat un mediocru loc IX.

iac, dar

Vlasenko 
W.
V. 
p.
,7.

Roovers
Pop 

Fried e:i 
I. Pri.

NORMALA A 
ZIBINA.

O' VICTORIE 
-v GAL1NEI

Aja după cum era și de aștep
tat victoria în proba de arunca
rea greutății a revenit excelentei 
reprezentante a atletismului sovie-

*

CAMPIONUL OLIMPIC ÎNVIN
GĂTOR LA BUCUREȘTI Recordmanul european Adolfo Consolini

Atleto! italian Gi.iseppe Dordo
ni, cameion olimpic în proba de 
50 km marș te J. O de la Hel- 
cnki, a adăugat >eri o nouă vic
torie bogatului său palmares. 
Luind startul în proba de 20 km. 
marș, alături de sportivi cunos- 
cuți, Dordoni s-a instalat pe pri
mul plan a! cursei de la jumăta
tea parcursului (el a parcurs 10 

km. In 47:03.4).. în acest timp 
sovieticii Spirin și Lavrov au co- 

’ laborât TriRribs ȘI an terminat 
cursa pe același toc și to același 
tinlp. ’ Rente rcatjilă colportarea 
campionului nostru Dumitru Pâ- 

* raschivescu oare a reușit 6ă.l în
vingă pe italianul Pamich, !

Iată rezultatele înregistrate: 
1. G Dordoni (Italia) 1.34:37,2— 
campion internațional ‘ ~ ~ " 
2—X L. Spirin și 
(U.R S.S.) 1 35:26,4;
raschivescu (Romînia)
5. A. Pamich (italia)
6. I. Baboie (Rom.)

al R.P.R.-; 
M. Lavrov 
4. D. Pa- 

1.35:38,4; 
1.36:11,2; 

_ __  __ _ ț 37*21 2* 7 
I. Barbu (Rom). 1.38:4’9,0; 8. ’n' 
Liga (Rom.) 1.38:56,0.

LACONSOLIN1 ÎNVINGĂTOR
( DISC

Pînă la prima aruncare 
cadrul finalei probei de aruncarea 
discului, s-a crezut că vom fi 
martorii unei surprize: înfrînge- 
rea recordmanului european, ita
lianul A. Consolini. El era co-p- 
dus de Grigalka și Matveev, și 
urmat foarte aproape de Todorov. 
Dar îri prima încercare din fi
nală, Consolini a „prins" o 
care bună și pe foaia de 
s-a modifieat îndată 
1. A. Consolini (Italia) 53.28

»- Cînd s-a anunțat startul probei Stingă: Festivitate de pre ni!ertF:''iursa de
«de 5.0Q0. pi., pM, prin tribune 2. Vera Bîstrova (Uniunea Sovie tied); 3. Centa ^Rsa-a^reeunat un zumzet d« wftfC * ’’»* 1 »1 ~ -TU . seriile de JMțQ
»_Cînd s-a anunțat startul probei

— campion international al 
R P.R.; 2. O. Grigalka (U.R.S.S.) 
52,59 m.; 3. B. Matveev
(U.R.S.S.) 52,49 m.; 4. T. To
dorov (Bulg) 50M m.; 5. O. 
Edtund (Suedia) 48.94 m.; 6.
T Ruth (PoL) 47.59 m.: 7. M. 
Raica (Energia) 4675 m.

REȚINEȚI ACEST NUME: 
VITALII KREER!

Arbitrii probei de tnpîusalt au 
măsurat doar două din încercă
rile tînărulud atlet sovietic Vitalii 
Kreer, deoarece celelaJtc patru 
au fost depășite. Cu toate acestea 
Vitalii Kreer a ocupat primul loc 
și chiar cu o performanță exce
lentă: 15,91 m., deci la cîțiva
centimetri de granița celor 16,00 
m., a consacrării mondiale.

Mult mai constant decît colegul 
său de echipă, Evghenii Cen a 
luptat din toate puterile în ulti
mele sărituri însă nu a reușit să 
octlpe decît locul doi. Frumos a 
lost duelul dintre polonezul Mal- 
cherczky și is'.ande-zul Einarsson, 
încheiat cu victoria primului și 
cu un nou record al Islandei, 
pentru celălalt.

Interesant de remarcat este 
faptul că primii șase concurenți 
au sărit toți peste 15,00 m. Și 
acum iată-i în ordinea clasamen
tului : 1. V. Freer (U.R.Ș.S.)
15,91 m. — campion internațio
nal al R.P.R. — 2. E. Cen 
(U.R.S.S.) 15,77 m.; 3. R. Mal- 
cherczky (Pol.) 15,35 m.; 4. V.

I.) 15,32 m.; 5. £. 
rp,.; 6. Ș.

m.

O ÎNTRECERE DE PESTE 4 ORE

A devenit parcă o tradiție a 
concursurilor ateletice ca proba 
de săritură cu prăjina să înceapă 
prima și să se încheie ultima, deși 
în tot acest timp — așa cum a 
fost ieri — s-au desfășurat alte 
16 probe. Și în acest an sări
torii cu prăjina nu au ținut să 
se desmintă și întrecerea lor a 
durat peste patru ore. Ea a în
ceput pe lumină și s-a terminat 
ia lumina... reflectoarelor. A fost 
un. spectacol deosebit de intere
sant care a țintuit locului pe 
marea majoritate a celor prezenți 
în tribunele stadionului. Și spec
tatorii, nu au avut nici un mo
ment ce regreta, deoarece o ase
menea luptă nu au mai avut pri
lejul să mai vadă pînă acum. Nu 
trebuie șă uităm că în afara a- 
mericanului Gutowski care a cîș- 
tigat clar, pe locul doi, pe po
dium, au urcat nu unul, ci trei 
concurență, pe care principiile re
gulamentului nu i-au putut depar
taja. Pentru frumosul spectacol 
oferit spectatorilor bucureșteni, a- 
dresăm și noi săritorilor cu pră
jina un călduros: bravo 1

Și acum clasamentul : 1. R. Gu
towski (S.U.A.) 4,55 — campion 
internațional al R.P.R.—; 2. V. 
Cemobai (U.R.S.S.), M. Preussger 
(Germ.) și Z. Janiszewskf (Pol.) 
4,30; 3. Adamczik (Pol.) 4,3b; 4. 
A. Petrov (U.R.S.S.) 4,20; 5. G. 
Jeitner (Germ.) 4,10; 6—7. M. 
Dumitrescu (Rom.) ți D. Hleba- 
rov (Bulg.) 4,10.
AVANPREMIERA FINALELOR 

DE AZ1_
...au constituit-o întrecerile pre

liminare la o- serie de probe de 
alergări, lată rezultatele acestora: 
100 m. BĂRBAȚI: semi-finale : 
I - 1. Williams (S.U.A.) 10,5; 2 
Tokarev (U.R.S.S.) 10,6; Thorb-
jorsson (Isl.) 10,7; 4. Măgdzș
(Rom.) 10,8; 5. Vercruysse (B: ? a 
10,9; 6. Kadar (Rom.) 11.1; II -j
I. Barteniev (U.R.S.S.) 10,9; 2. 
Kolev (Bulg.) 10,9 3. Stoenesc: 
(Rom.) 11,0; 4. Kuhler (Gem
II, 1; 5. Prisiceanu (Rom.) 112;
6. Hultgren (Sued.) 11,3; 100 m. 
FEMEI: semifinale: I — 1. Re- 
zi-cikova (U.R.S.S.) 11,8; 2. Ku-
sion (Pol.) 11,9; 3. Greppi (Ital.) 
12,2; 4. Henning (Germ.) 12,2; 
5. Geist (Austr.) 12,4; 6. Luță 
(Rom.) 12,6; II — 1. Popova 
(U.R.S.S.) 11,9; 2. Fuhrman
(Germ) 11,9; 3. Richter (Pol.

Continuare in pag. 3-a

fill

89 .... .. .. .............
Gastl (German ia) ; dreapta i nnn _  **

m. gnrifuri : 1. Erika Fisch (Germania) ;
Un moment din

Cronicile întrecerilor de ieri 
au fost redactate de: Călin 
Antatfescu, lacint e
manuel Valeria 
tera. . •
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12,3; 4. Peggion (Ral.) 12,4 5. 
Marks (Rom.) 12,6; 6. Sikovec 
(Iug.) 13,0; 800 m. BARBAȚI: 
seria l-a: 1. Osminkin (U.R.S.S.) 
1:54,8; 2. Vamoș (Rom.) 1:54,8; 3. 
Rasquin (Lux.) 1:55,1; 4—5. Cse- 

(Ung.) și Necev (Bulg.) 
6. Alexandersen (Norv.) 
seria II-a: 1. Mihaly 
1:52.0; 2. Djian (Fr.)
3. Timbaliuk (U.R S.S.) 

4. Muleskov (Bulg.) 1:53,4;

gtedi
1:55,1;
155,2;
(Rom.) 
1:52,3;
1:53,1;
5. Danciu (Știința) 1:54,0; 400 m. 
PLAT: seria l-a: 1. R. Dickmann 
(Germ.) 48,5; 2. J. Goudeau
(Fr.) 49,0; 3. L. .Marks (Rpm) 
49,8; seria H-»: 1. I. Wiesen-
mayer (Rom.) 48,3; 2. K. Mansson 
(Suedia) 49,7; 3. 1. Karandi

. (Rpm.) 5Q.3;seria 111-a: 1. G.
KFuribt (Germ.) 48,6; 2 Y. Camus 
(Fr.) 48,8; 3. Tr. Sudrigean
(Rom.) 49,2; 4. I. BoiR» (Rom.)

50,1;
50,2.
VOM

5. O. Eichenberger (Elv.)

AVEA O FINALA „TARE" 
LA 400 m. g...

...deși în serii lupta nu a fost 
prea interesantă. Protagoniștii fi
nalei s-au menajat și au depus 
exact atita efort, cit a fost ne
cesar ca să-șj asigure calificarea. 
Am revăzut cu plăcere pe exce
lentul alergător sovietic Lituev, 
care a constituit o excepție deoa
rece la sfîrșitul cursei 
nometrele au 
foarte bun: 
din serii: 
seria l-a : 
50,9; 2. I. Savel (Rom.) 52,4; 
3. J. Karlsson (Suedia) 53,3; 4. 
A. Csenger (Bulg) 55,1; 5. Gh. 
Simionescu (En) 57,1; seria 11-a: 
I. A. Iulin (U.R.S.S.) 52,3; 2. 
«tr. Stânei' țRcm.) 54,5; 3. G. 
Wicher . (Austria) 54,6 ; 4. F. Os- 
guden (Toncia) 55,2.

indicat
50,91 Iată

sale cro- 
un timp 

rezultatele

I. Lituev (U.R.S.S.)

La lumina reflectoarelor
In cercul de lumină al reflec

toarelor a țișnit un atlet in alb... 
Prăjina se implintă cu un zgo
mot sec în cutie și corpul sări
torului se ridică zburind către 
ștacheta înălțată la 4j60 m. Iată-l 
deasupra ștachetei!... A trecut-ol... 
Dar nul In zbor, lama subțire 
de metal a fost atinsă impercep
tibil, a vibrat 
zut odată cu 
de nisip. Zeci 
s-au îndreptat 
ski din zidul 
cufundate in penumbră.

Învins? Mu, victorios la 4,55 m., 
înălțime pentru care atletul lupta
se cu toată ardoarea, dăduse tot 
ce e mai bun in el. Pentru a 
doua oară Tn istorie, fusese tre
cută in Europe Q asemenea'înăl
țime la săritura CM prăjina. Ea

tn-

un

ușor și apoi a că- 
atletul in groapa 
de mii de priviri 
către Bob Gutow-
viu al tribunelor

egalează recordul olimpic stabilii 
de un tiz al blondului Califor
nian, Bob Richards, învingător la 
Olimpiada de la Helsinki.

Gutowski n-a reușit să-și 
treacă recordul său personal 
4J59 m. — dar a clștigat
prețios .atu’ in lupta (semiofi
cială) pentru selecționarea tn e- 
chipa olimpică a SUA, in care 
el mai speră să ocupe un loc

Spectacolul pe care l-a oferii 
proba săriturii cu prăjina a fost 
de-a dreptul magnific. Din nefe
ricire, de pe băncile tribunelor 
nu se pot vedea toate amănun
tele întrecerii, Stind chiar 
preajma gropii de sărituri
putut observa lucruri tot atit de 
prețioase ca și fazele luptei spor
tive propriu zise.

in
am

Cam 
atle

tei de

Programul zilei a doua a 
pionatelor internaționale de 
tism din acest an este la 
darnic fn probe interesante ca și 
cel al primei zile- Ba, după o con
sultare mai atentă a listei celor 18 
probe pe care Ie vom vedea după 
masă, mulți ar putea afirma că 
ziua a doua va fi și mai „tare”. Noi 
ne vom abține de a da un verdict 
în acest sens, și, c> și în numărul 
nostru anterior, vă vom prezenta 
pentru probele care constituie 
punciele de atracție ale zilei păre
rile autorizate ale concurențiior 
sau ale antrenorilor.

ÎNCEPEM cu inalțimea- 
RARBATU

Să nu cumva să întîrziați astăzi 
de ia stadion! La ora 16,00 prima 
probă a programului este săritura 
fn înălțime pentru bărbați și este 
păcat să pierdeți chiar și cfteva 
minute din cel mai puternic con
curs de înălțime pe care l-a găz
duit vreodată Stadionul Republicii. 
Nu sînt înscriși mulți concureați: 
numai 9, dar performanțele tor li 
recomandă suficient pe . fiecare: 
Ernie Shelton (S.U.A-) 2,11 m.; 
tgor Kașkarov (U.R.S.S.) 2,08 m.; 
Ion Sdter (Romînia) 2,0.55 m-; 
Maurice Poprnier (Franța) 2,05 
m: Vladimir Folidkov țU.R-S.S.) 
2,00 m.; Gunther Lein (Germa-nfa) 
1,98 m.; Nils Greberg (Suedia) 
1,98 m-; Constantin Dumitrescu 
(Romînia) 1,95 m„ Alexandru Me. ' ; 
rică (Rorrțînia) 1,98 m.

Ieri dirjiibe- ’**''*
rică (Ronșînia) 1,98 m.

Ieri dimineațăjin hoțul hotelului , 
Athenee-Palacț, Ernje Sheltba nu 
părea dispus să spună prea multe 
despre ponpursul de a doua ti. . ,

— „Nik ț»-am întîînit pînă acum 
cu nici unul dintre concurehflî de 
mi ine. Ii cunosc numai după per
formanțe" spunea el.

— „Dar asta este suficient pen
tru a putea face pronosticuri. De 
pildă, cu ce cifră credeți că se va 
cîștiga proba?"

— Cred că va
2 m. și 2,20 m., răspunse el glu
mind. Dar apoi, reluă pe un ton 
serios: probabil, mai sus de 2,05 
m. Eu personal nu mă aflu în for
ma mea cea mai bună. Sînt intr-o 
formă potrivită-.."

Așa dar, trebuie să așteptăm 
pînă azi după masă pentru a ve
dea cp reprezintă această „formă* 
potrrtfifă. Interesant este că atle
tul francez Maurice Fournier a- 
cordă șanse serioase în întrecerea 
de astăzi lui Igor Kașkarov. „L-am 
văzut la antrenament sărind cu 
ușurință 2,05 m., și mi-a plăcut 
mult", ne-a s*>us Fournier. In ceea 
ce-1 privește, Fournier ne-a spus că 
va tincerca, cu prilejul acestui con
curs, im stil nou. „Știți ce se poate 
intimpla în asemenea situații. Ori 
îți merge „din plin" ori..-**

Printre spectatorii duelului noc
turn al lui Gutowski cu înălțimile 
6e afla aseară și maestrul sportu
lui Ion S^ter. ;,Va fi un concurs 
foarte puternic, iar misiunea mea, 
de a-mi apăra titlu’ de campion 
international al R P.R. pe care nu 
l-am pierdut niciodată pînă acum 
este cît se poate de dificilă. In. 
tr-un asemenea concurs contează 
mai mult performanța decît locul- 
Totuși, țin să-mi iau o revanșă a- 
suora lui Fournier rare m-a între
cut de curînd la Paris în cond-i- 
țiiini oi totul speciale"- ,

ANTRENORUL LUJ ADOLFO 
CONSOLINI..

...doctorul Giorgio Oberweger n-a 
asistat ieri dună masă la concursul 

' elevtritfi său. El a preferat să ur
mărească proba de 20 km. marș, șt 
se narf ar idaaa n-a-fost deloc rea:

fi undeva.;. între

reluă pe un ton

VEDEA A S TĂZI?

L-amnăzuf astfel pe Bob GutoOfl 
ski discuiînd tn repetate rîndurisții 
rivalul său principal Victor Cer- 
nobai. Amtndoi schimbau păreri 
asupra stilului lor de săritură, 
discutau în amănunt despre teh
nica dificilă a probei căreia t 
s-au dedicat.

„Cernobai is a good feHow"_. 
(Cernobai este un băiat bun) ne-a 
spus Bob Gutowski, repetîndu-ne 
apoi cu răbdare tot conținutul 
discuției lor. Era vorba despre 
balans, sprijinirea prâjinei, pozi
ția corpului și alte observații teh
nice, care desigur depășesc ca
drul acestor r ^e.

Dar, această apropiere intre doi 
atleți vestiți de la meridiane atit 
de îndepărtate are un înțeles mai 
adine decît amănuntele ___
(aricit de prețioase) ale convor
birii lor pe stadion...

Pe Bob Gutowski l-au 
prietenește in brațe și alți 
principali adversari, polonezii A- 
damezik și laniszewski. Cu căl
dură frățească.. Și firește, ne-am 
întrebat dacă nu cumva pe acești 
ațieți lj leagă și altceva decît 
afinitatea obișnuită dintre spor
tivi.

Gutowski? Acest nume are vă
dită rezonanță slavă. Și nu din 
intimpiare.

„Da**, — ne spune atletul ame
rican — „Bunicul meu a emigrat 
din Europa acum aproape 100 de 
ani..." Străbunii săi s-au stabilit 
întîî pe coasta de vest a Atlan
ticului, în New lersey. Apoi, au 
continuat peregrinarea lor spre 
apus, pînă în California. Robert 
Gutowski, astăzi ttnăr student 
de 21 de ani, s-a născut la Los 
Angeles, fiind fiul unui marinar. 
Acum locuiește la 100 km. de 
orașul său natal, în mica locali
tate Son Diego.

lată, după un secol, descen
dentul' vechii familii polonez^ re
vine aproape de locurile de obtr- 

El a găsii aci o ambianță 
entuziastă și tinerească, care l-au 
ajutat (după cum mărturisește 
singur) să adauge lanțului său 
de succese sportive o nonă verigă 
de 'preț.

Bob Gutowski, deținătorul celei 
de a șasea performanțe din isto
ria săriturii cu prăjina a ținut să 
aducă mulțumiri publicului bucu- 
reștean pentru aplauzele ce i le-a 
adresat. Ne simțim la rîndul no
stru datori să-i mulțumim pentru 
excepționalul record pe care l-d 

dăruit stadionului Republicii.

tehnice

strtns 
doi

In schimb, mime după masă 
(n.r. azi) voi fi primul prezent lin
gă cercul de disc", ne-a spus an
trenorul Oberweger i n scurta noas
tă convorbire de ieri dimineață.

„întrecerea aruncătoarelor de disc 
mă interesează în iei mai înalt 
grad. De ce? Foarte simplu. Marea 
speranță a atletismului nostru fe
minin, Paola Paternoster, deși nu 
are încă o specializare propriu zi
să. este totuși aruncătoare d« disc, 
și pentru această probă o vom tri
mite Ia Olimpiadă. Or, la Bucu
rești concursul este de tăria unei 
finale ri| 
dintre_________ ______ ____
runca duminică, cel puțin jumătate 
vor fi T” ‘ 7. ~

Dr. Oberweger 
cum nu se poate mai bine proba de 
aruncarea discului femei- Ca să văi 
convingeți, cîntăriți ciz atenție cele 
mai bune rezultate din acest an ale 
cîtorva dintre atletele care slnt în
scrise la această orobă: Albina tl- 
ktoa (UR.S.S.) 49,51 m.; Amteka- 
trin Lafrenz (Germania) 49,12 m.;. 
Irene Stechemesser (Germania)-. 
48,95 m.; Doris Muller (Germa
nia). 47,00 m.; Marianne Werner 
(Germania) 46,08 m-;,Lia Manolim 
(Romînia) 46.80 re-; Virginia Mi-i

PROGRAMUL ZILEI
16,00 400 m femei (serii)

16,10 maraton (plecare) 
16,15 100 m . femei (finală) 
16,25 100 m bârbați (finafe: 
K,35 400 Im aar<rurî~(Iinal6) 
16,45 300 m Lârbați (finală)

oljmpice. Sînt convj tis că 
concurentele care vor a-

finaliste la Melbourne*'.
a caracterizat

/

A 
îl

**£

£

1/

» l

trn mine- Dar nu asta este expli
cația. Progresul meu îl datorez... 
infringerilor. Am concurat la ioar. 
te matte concursuri, pretutindeni 
am căutat să învăț și nu ntj-a pă
rut rău niciodată de infringere. 
Așa, performanțele au jescut de la 
o sar tăraina la alia“.

fireșteș nu este nici o legătură 
între cuvintele lui Macquet și con
cursul de la București. Dimpotrivă. 
Un eventual succes în fața unor 
adversari de o asemenea talie, ar 
însemna foarte mult pentru viitorul 
candidat olimpic- Pentru proba <Je 
astăzi, Macquet îi consideră drept 
principali adversari pe Tibuienko și 
Vatman, și apoi pe Sidlo.

Nu trebuie să-( uităm însă pe 
Zbygniev Radziwonowicz, catnpio. 
nul de anul trecut ai probei. 
Acum trei săptămin*. la Cracovia 
el și-a realizat recordul personal 
cu 74,51 m. „La București vreau 
st dau mai mult, ne-a spus eL E o 
sarcină ingrată să-ți aperi tittoltn 
fața recordmanului mondial, totuși 
nu mă dau dinainte bătuf".

DINCOLO DE 6 METRI
Fosta recordmană mondială a 

probei de săritură în lungime, Ga
lina Popova-Vinogradova, este cea 
mai indicată să ne vorbească 
despre acest interesant punct al 
programului de astăzi. „Păcat că, 
reținută de examene, Dunska n-a 
putut veni la București. Eram 
pregătită pentru întîlnirea cu cea 
care mi-a „răpit* recprdul." De
a’ci trebuie să. înțyegem că Vi- 
rtogradova' este în '' fbrmă bună.r___ u-ărbați (finala)

- te bărbați _
16.5SZ femei fs*"
17,10 m hărb|1_.,-—
17.15 s bărbați’/'-1 1

lungime femei
17,20 400 m. bărbați (finală)
17.30 1.500 m (serii) 
17,45 200 m bărbați (serii) 
134)0 3.000 m obstacole
18.15 4x100 m femei (finală) .
18.30 maraton (sosirea)

hailova (Bulgaria) 46,69 m.; Kazi- 
mierza Sobocinska (Polonia) 46,32 
m.; Helena Dmowska (Polonia) 
45.78 m.

RECORDMANUL LUMH VA 
AVEA DE SUPORTAT UN GREU

ASALT
Nu mai puțin interesa rKă se a- 

nnnțâ proba de aruncarea suliței 
bărbați. Principalii competitori sint: . .- - -v . -
Janusz Sidlo (Polonia), recordman chiar lungimea etapei Jjau SUP“S 
mondial cu 83,66 ib„ Michel Mac- x 
quet (Franța) 79,01 m. și doi a- { 
runcători sovietici, Victor Tîteuien. 
ko, 78,58 m. și Chari* iValrean v 
77,40 m- Lectura cifrelor ar indica < 
victoria sigură a lui Sidlo- Dar nu f 
este deloc așa- Nu mai departe de- V 
cît acum o săptămînă, Sidlo a tost X 
Hivins atît de compatriotul său Ko- f 
pyto cît și de Macquet cu prilejul V 
meciului Polonia-Franța. „La Var- / 
șovia am concurat bolnav** ne spu / 
nea Sidlo chiar în seara sosirii k 
sale în Capitală. „Drumul pină Ia 6 
Bacurești a fost lung și obositor. 
Totuși sper că pînă duminică să \ 
mă refac și să mă revanșez".

Michel Macquet nu este o tigu- y 
ră nouă pentru spectatorul de atie- 
tism bucureștean. El ne vizitează 
nimic paradoxal >n afirmația escă a Ieri, în campionatul categoriei A 
Macquet cel din acest an, este cu / . .
totul altul decît cel din anii tre- x M pulu
1955, Atocquet^rmwa'ai puțin pes. < țn campionatul A la
te 66 m. La internaționalele din a-> , ^au înregistrat iert urmă-
cest an eî vine în concurs cu <J \ toarele rezultate • performanță de 79,01 m. Cum a? Dl"amo „BU 
fost posibil un asemenea ulditor } Tg- Mureș 6—2 (l—l); C.C.A. . 
proces? El Wu«ine-«> anMat: i„inX.StilI?U. .QllL-fcQ T 
primul rînd, două luni de antrena C..£resu.l. București.—Flamura«gje

4«cru pe care l-a arătat de altfel

și la antrenamente. Dar și adver
sare'e ei de astăzi si rit foarte pu
ternice: Ludini j Cai (U.R.S.S.) 
6,14 m.; Marga Weidser (Germa 
nia) 6,15 re.; Maria Korion (Po
lonia) 6,04 m.
VOM VEDEA >UN NQU RECORD? 
^Ștafeta de 4x400 rti. femei se 
aleargă astăzi, direct in finală. 
Vor lua startul 4 echipe: U.R.S.S., 
Romînia. Italia și Polonia. Su
bliniem că sprinterele sovietice, 
poloneze și italiene se pregătesc 
intens în vederea Jocurilor Olim
pice. Confruntarea de astăzi este 
pentru fiecare din cele trei echipe 
ce! mai greu examen înaintea ple
cării la Melbourne-

Programul de astăzi cuprinde 
și alte probe, care mai de care, 
mai interesante. La 3000 m. ob
stacole H vom vedea pe succeso
rul lui Chromik la recordul mon-

vom ține pumnii strinși pentru_ 
Ilie Savel; la 800 m. plat 
urmări pe Vamoș și Mihaly ca
pabili să obțină un nou record, 
lî vom cunoaște de asemenea pe 
cîștigătorij finalelor de 100 m. la 
bărbați și la femei (în ce-1 pri
vește pe Williams nti mai întape 
nici un dubiu). La ora 16,10 le 
vom ura maratoniștilor „drum 
bun", iar odaia cu căderea înse
rării îi vom aștepta cu emoție pe 
cei dîntîi sosiți din lunga aler
gare.

IAC1NT MANOLIU

După 6 etape, C. Dumitrescu 
în campionatul ciclist de

6 SIBIU 15 (prin telefon de U 
X trimisul nostru). —
\ După o zi de r«paus binemeri- 
V tai, cicliștii -au lisat azi (n. r. ieri) 
X startul în cea de a VI-a etapă 
> pe ruta Pitești — Rîmnicu Vîlcea 
K — Sibiu (161 km.).
Z- Trssetrt,'tn cea mar mare parte 
y ^edentat (aproape 75 la sută de

din nou lider
mare fond

acestora li se ad-augă și Pelcaru, 
iar cu 60 de km. înainte de sosire 
sînt ajunși și de P. Nuță, I. Ho
ra și N. Molnar (P. Gane, P. 
NuȚ și Molnar vor fi însă siliți 

__ , să rătnînă pentru a repara diferite 
șosea dură și C. Dumitrescu dez- defecțiuni). Sprintul final este cîș- 

j. Hora. .(Dinamo), care a 
parcurs cei 161 km. în 5h 47’25”, 
In -acdlaȘi tiițpf Ou acesta au! 
sosit C. Dumitrescu (C.C.Â.), C. 
Șandru (FI. ifeșW) î ȘF Gh. Șer- 
ban. (C.C.A.). La 5 sec. sosește șî
N. Pelcaru; lla^ecHide etapa a fost 
cîștigată de C.C.A. I cu 17 h 
22Z30”. Acum -jp .clasamentul ge. 
neral, ddpr !6! wâpe,-conduce C, 
Dumitrescu (C.CÂ..) cu 27 h 
15’14” urmat de C. Șandru! (FI. 
roșie) 27 h 16’07” ’ ~
(Energia) 27 h 
6amentuă general 
duce C.C.A. I cu

I.

făcut astăzi o cursă slabă.

★

După primii 10 kilometri par
curși pe asfalt, plutonul intră pe 

îănțuie atacul căruia . JiU;i. .vor , 
rezista decît P. Gane, C. Șan- 

Rastpl a- 
istanță 

. r—-K--r-J . lalează 
:uși curajoși, cu M-

^ccdentat (aproape io ia suta ae rezsta ueui r. 
^w<l»ost presărat cufoietxis mult dru ,Istrate și Șerban. Rest £3» iww

chiar lungimea -etapei i-au supus dmgreu, totuși_curajOși, «

reducă din
buie să < _ ____ *
măr de pane și . 
nice care i-au obligat pe cei mai 
mulți dintre concureați să oprea
scă și să piardă în acest fel mi
nute prețioase pentru a repara.

Etapa a fost cîștigată la sprint 
de alergătorul dinamovist I. Ho
ra, iar în clasamentul general 
individual primul loc și tricoul 
galben au revenit (pentru a doua 
oară în această întrecere). mae
strului sportului C. Dumitrescu 
(C.C.A.). El l-a preluat de la <*- 
legul său St. Poreceanu care a

greu, , . .
că odată DeatoF Negru tre- »

Tdăugam 'ri mTrele mu haMicapul l^t de j^uțonul kun- 
pa-ne și defecț’uni meca- taș* pe drumul de la Rîmnicu

Vîlcea la Sibiu.
Punctul cel mai înalt al Dealu

lui Negru îl trece primul C. Du
mitrescu urmat de C. Istrate și 
Șerba-n cărora le-a revenit și 
bonificația acordată pentru căță
rători.

La intrarea în Rîmnicu Vîlcea

și P. Ganfl 
16.10”. In 

pe echipe 
81 h 41’15’-.

Maîianu! DCrdoqjp gjhțj^t 4-1^ (S^Pș „ ,

yîzi în Capitală
Repu- 
Bucu-

• FOTBAL — Stadionul 
blicii, ora 9: CCA—Dinamo 
rești (cat. A). Stadionul Giulești, 
oria 8: Locomotiva MCF — Ener
gia Met. Brăila (cat. C); ora 9.45: 
Locomotiva—Progresul București
(cat. A); ora 11.30.: Locomotiva 
București—Energia Met. Constanța 
(jun.); ora 13.15: Locomotiva MCF 
—Locomotiva Craiova (jun.); ora 
15: Progresul CPCS—Energia
Flac. Moreni (cat. B): ora 16.45:v—r - ee- 

. .W'wStfj» orali. 

y* irfff SM
L—„.

"t Twen BȘiawCOBw »ra^' tHnt FI
l’Tf

Teren Dudești, ora 8: Energia £3 
August—Locomotiva Constanța
(jun.); ora 10: Energia 23 Au
gust—Energia Met. Sinaia (cat. 
C). Teren FI. roșie (Veseliei), ora 
9: FI. roșie BR—Știința București 
(jun).

HANDBAL'. Stadionul Dinamo 
Obor : ora 11,45 — Dinamo 6 •Bu- 
corești-Știința Timișoara; ora 13,00 
— Știința ’Mim. Invățămmituli^ 
Progresul Arad. — , « -Arad.

TE. lacune Herăstrău șl 
ora ST tradiționalul con-TTo



O frumoasă victorie a rugbiștilor no ștri in Anglia
Selecționata Bucu rești—R. F. C. Gloucester 10-6 (0-0)

GLOUCESTER 15 (prin telefon). 
Azi după amiază selecționata ora
șului București a susținut în ora
șul Gloucester a doua întîlnire 
din cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în Anglia. Jucătorii ro- 
mîni într-o deosebită vervă de joc 
au reușit un rezultat excelent în- 
trecîndu-și adversarii cu scorul 
de 10—6 (0—0). Intr-adevăr, vic
toria repurtată de rugbiștii noș
tri asupra echipei R.F.C. Glouces
ter este valoroasă deoarece în a- 
ceastă formație se află o serie de 
jucători mult apreciați de amato
rii rugbiului englez.

Pe stadionul Quingsholm în fa
ța a peste 20.000 de spectatori, 
arbitrul R. G. Todd a chemat Ia 
întrecere formațiile: SELECȚIO
NATA BUCUREȘTIULUI: Blă- 
gescu — Soculescu, Teofilovici, 
Marinache, Mladin, Moraru, Do- 
ruțiu, Dumitrescu, Ionescu, Chi
ri ac, Kramer, Nanu Radu, Dobre, 
Barbu, Penciu. R.F.C. GLOU
CESTER : I. Scheen, D. Perks,
A. Holder, M. Jenkin, R. Blair, 
D. Jones, B. Reade, G. Hastings, 
C. Thomas, A. Towensend, D. A. 
Jones, B. Hudson, D. Ibbsston,
B. Green, P. Ford.

Jocul începe în nota de domi
nare a selecționatei orașului Bucu
rești care presează peste 35 de

minute din această repriză. Cu 
toate acestea, rugbiștii noștri nu 
reușesc să fructifice nici una din
tre ocaziile pe care le au.

După pauză, jucătorii echipei 
gazdă domină timp de 20 mi
nute reușind să deschidă scorul în 
min. 44 prin Holder care reușește 
să transforme o lovitură de picior 
căzută: 3—0 pentru R.F.C. Glou
cester. Pe la jumătatea reprizei a 
doua jocul se echilibrează și se
lecționata Bucureștiului întreprin
de atacuri dese și variate. In min. 
70 Barbu reușește să înscrie o în
cercare pe care valorosul nostru 
fundaș A. Penciu o transformă și 
astfel scorul se schimbă în fa
voarea reprezentativei noastre: 
5—3. Rugbiștii români presează In 
continuare 'și cu 3 min. înainte 
de sfîrșitul partidei reușesc să 
mărească scorul printr-o nouă în
cercare realizată de Viorel Mo- 
raru. Din nou Penciu transformă 
încercarea și astfel selecționata 
orașului București conduce cu 
scorul de 10—3.

In ultimul minut de joc rug
biștii echipei R.F.C. Gloucester 
deși net dominați, reușesc să mai 
înscrie trei puncte printr-o lovi
tură de pedeapsă executată de a- 
celaș A. Holder și astfe’ partida 
ia sfirșit cu scorul de 10—6 în

favoarea selecționatei orașului 
București.

Ritmul de joc imprimat de echi
pa noastră în ultima parte a me
ciului a impresionat pe specta
torii aflafi în tribunele stadionu
lui Quingsholm, care au avut 
rareori prilejul să vadă un „finiș" 
atît de puternic.

Cei mai buni jucători ai selec
ționatei noastre au fost V. Mo
raru, A. Penciu, D. Ionescu, I. 
Barbu, Ene Dumitrescu, I. Doru- 
țiu și Carol Kramer. De la gazde 
s-au remarcat: A. Holder, G. Has
tings, D. A. Jones, M. Jenkin.

Am remarcat în această par
tidă arbitrajul excelent al iui R. 
G. Todd.

iată-i pe jucătorii echipei A. S.A. Israel fotografiați In fața 
autobusului cu care au făcut ieri a frumoasă exoursie la Snagoo; 

(Foto: I. MIHAICA)ȚICU SIMION

Campionatul mondial
In runda a V-a a turneului, echi

pe R. P. Romine a Intîlnit forma
ția Elveției. Două partide s-au 
terminat în orele reglementare de 
joc, cu rezultatul de remiză : Bteu- 
Bălănel și Ghițescu-Sommer. La 
întrerupere, Troianescu se află in
tr-o poziție complicată în fața lui

„Derbiuri bucureștene” in etapa de
Activitatea competițională la fot

bal continuă astăzi prin jocuri în 
categoriile A, B și C, precum și 
în campionatul republican de ju
niori.

In categoria 'A, mai ales, au 
loc cîteva partide deosebit de im
portante atît pentru primele, cît și 
pentru ultimele locuri. Două din
tre ele se dispută la București: 
C.C.A.—Dinamo București, tradi
ționalul „derbi" și Locomotiva 
București—Progresul București.

Dacă acesta din urmă interesează 
mai puțin lupta pentru primul loc 
și mai mult tentativa de ieșire din 
zona retrogradării (Progresul), fără 
ca prin aceasta să scadă interesul 
întbbnirii, în schimb meciul dintre 
CCA și Dinamo privește exclusiv 
fruntea clasamentului. învinsă cu 
4—0 în tur, echipa Dinamo ține 
să se revanșeze și — odată cu 
aceasta — să revină pe primul 
plan al bătăliei pentru titlu. A- 
ceasta însă, depinde și de liderul

C.C.A.—Locomotiva 19-18 in campionatul de box 
pe

Intîlnirea dintre puglliștii de ia 
C.C.A. și Locomotiva a debutat 
printr-o surpriză: tînărul Aurel 
Morăruș (Locomotiva) a dispus la 
puncte de fostul campion Toma 
•lie. Insistent în ac(iuni, lovind 
precis și eficace, Morăruș l-a do
minat pe Toma Ilie și a învins 
pe merit. La categoria cocoș, 
Otto Bostiog (Locomotiva), deși 
a avut cîteva sclipiri, n-a putut 
trece peste 
o'otinut în 
la puncte, 
pană s-au 
(C.C.A) și Cezar Popoacă (Lo
comotiva) . Meciul n-a durat nici 
măcar un minut: plasînd un pu
ternic croșeu la ficat, Boiangiu 
și-a înscris în palmares o victorie 
prin k.o. Dîrz disputat, dar abun- 
dînd în obstrucții și neregulari- 
tăți. meciul din cadrul categoriei 
pană, care l-a opus pe Pavel 
Rînjea (CCA) lui Marin Spătaru 
(Locomotiva) a luat sfîrșit cu

N. Mîndreanu, oare a 
cele din urmă decizia 
In limitele categoriei 
Intîlnit D. Boiangiu

echipe
victoria pugilistului militar. La oa- 
tegoria ușoară, după o partidă în 
care s-au schimbat lovituri extrem 
de puternice, Grigore Ion (CCA) 
și Gh. Tomescu (Locomotiva) au 
terminat la egalitate.

La categoria semimîjlocie, Fr. 
Ambruș (CCA) a cîștigat meciul 
cu C. Bîlă (Locomotiva), dar nu
mai... amical, deoarece, depășind 
greutatea la cîntarul oficial, a fost 
declarat învins prin neprezentare. 
Tînărul C. Stănescu (Locomotiva) 
a servit — în limitele cat. mij- 
locie-ușoară ■— o replică dîrză 
rutinatului Șerbu Neacșu (CCA), 
care a învins totuși la puncte. 
In ultimul meci la cat. mijlocie 
I. Buzea (Locomotiva) a 
dispus la puncte de D. 
Țurlui (CCA). Gh. Negrea 
(CCA) și P. Zaharia (Locomo
tiva) au obținut victorii prin ne
prezentare.

Scor final: 19—18 pentru C.C.A.
M. G.

azi a categoriei A
CCA, care — în jocul de joi, din 

cupă — a folosit aproape aceeași 
formație care în primăvară a fă
cut partide excelente. Peste aces
te considerente, însă, partida de 
la Stadionul Republicii promite un 
spectacol bun pasionant, ca și 
aceea din Gtalești unde Locomo
tiva va încerca și ea să se re
vanșeze pentru ,,dușul rece" 
din primăvară. Progresul, care nu 
a folosit prea mulți titulari în 
cupă, poate crea multe emoții 

. feroviarilor.
In țară au Ioc partidele: Știința 

Timișoara—Energia Minerul Pe
troșani, FI. roșie Arad—Dinamo 
Orașul Statin, Știința Cluj—Loco
motiva Timișoara și Dinamo Ba
ciu—Energia Flacăra Ploești.

Jocuri interesante se dispută și 
în categoria B, pe terenurile Giu- 
lești și Dinamo Obor din Bucu
rești

de șah pe echipe
Keber. iar Cioaîltea stă mai slab 
la Walter.

In meciul cel mai important al 
rundei, U. R. S. S.-Argentina re
zultatul este deocamdată I */»-%» 
partida Bronstein-Pilnlk Kind În
treruptă. Alte rezultate : R. F. Ger. 
mană-R. P. Ungară 2-1 (1), R.P.F. 
Iugoslavia-Dănemarca 1-0 (3), R. 
Cehoslovacă-Anglia (1).

In clasament continuă să con
ducă U.R.S.S. cu 12‘/2 puncte (și o 
partidă întreruptă)

Intilnîrea de atletism 

Ungaria-Cehoslovacia
BUDAPESTA 15 (prin telefon). 

Sîmbătă pe „Nepstadion" a început 
• intilnirea atletică dintre reprezenta

tivele Cehoslovaciei șl Ungariei. 
După prima zl rezultatul este favora- 
bU sportivilor cehoslovaci: 54—52 la 
bărbați și 28—27 la femei. Iată rezul
tatele: prăjină: Kreiczar (C) 4,1# m.; 
înălțime femei: Modrachova (C) 1,81 
m.; suliță bărbați: Krasznai (U) 71,79 
m.; 48» m. bărbați: Adamik (U) 47.8, 
Krousil (C) 47,6; »M m. femei: Kazl 
(U) 2:10,7; lungime femei: Gyarmatl 
(U) 5,96 «n.; 18# m. bărbați: Goldo- 
vany (U) 18,7; înălțime bărbați: Lan- 
ski *1 Kovar (C) 1,97 m.; disc femei: 
Fitkova (C) 51,68 m.; IM m. femei: 
Neszmelyi (U) 11.9; 14M# m.: Rozsa- 
vOlgyi (V) 3:41,4 (la 8 zecimi de re
cordul mondial); Tal ori (U) 3:42,6. 
Jungwirth (C) 3:42,8; greutate: b. Sko- 
bla (C) 17,35 m.; 1«M# m.: Szabo (U) 
29:46,4; 4xM# m. bărbați: Ungaria 
46,3, Cehoslovacia 41,8. Concursul con
tinuă azi.

Azi începe turneul htemational 
de baschet organizat 

de asociația Știința
Incepînd de astă seară, în trei 

nocturne programate consecutiva 
spectatorii bucureșteni vor putea 
aplauda cele patru formații care 
vor evolua în turneul studențesc 
de baschet organizat de asociația 
Știința. Așa cum relatam într-o 
avancronică anterioară vor evo
lua două echipe valoroase de 
peste graniță Akademic Sports 
Association Ierusalim (Israel) și 
Akademic Institutul Politehnic din 
Sofia precum și formațiile ro_ 
mînești Știința București și Ști
ința Timișoara. Echipa A.S.A. va 
folosi în cele trei zile de con
curs următorul lot: Ami Vasi- 
tevski (8), Ioseph Aiony (3), 
Uri Hollinger (9), Emanuel Ba_ 
radan (4), Yehosua Yelling (7), 
Josef Riger (6), Azay Luboschiz 
(13), Vorberger Benjamin, Moshe, 
Golovey (5), Lichtenstein Nachum 
(11). Akademic Institutul Poli
tehnic Sofia va întrebuința pe 
următorii; Ivan Ematuulov Ves- 
selin Peev, Cristo Radev, Boris 
Radulov, Dimitr Atanasov, Aiex- 
andr Blagocv, Mihail Zvertosfia- 
vov, Nikola Ivanov, Teodor Gos
podinov, Detso Meransov, Nikcla 
Petrov, lată programul de azi : 
teren Știința (str. V Pirvan) 
ora 16 JO: Știința ICF—ASA Is
rael ; ora 21 : Știința Timisoara 
—Akademic Sofia.

FOTBAL PESTE HOTARE

Hanovra: U.R.S.S.
La Moscova: U.R.S.S. (B)

R.F. Germană 2-1 (2-1) 
-R.F. Germană (B) 3-1

Hanovra ÎS (prin telefon). — 
In fata celor 90000 de spectatori, 
printre care se aflau și numeroși 
turiști veniți din U R.S.S.. Fran
ța, Elveția, Belgia, Olanda, R D. 
Germană, etc, echipa de fotbal 
a Uniunii Sovietice a repurtat o 
frumoasă victorie în fața repre
zentativei R. F. Germane, cam. 
ploană mondială. Jocul dintre

„Turneul celor 3“
organizat de ziarele „Sportul popular" și „Munca"

— Alo? Sportul popular? Cînd 
se pun în vinza-re biletele pentru 
„Turneul celor trei"?

— Alo? Sportul popular? De ce 
nu figurează Tiță, Stoian și Blank 
în programul „Turneului celor 

;. trei"?
— Alo? Sportul popular? Puiu 

Nicolae și Zlătaru nu-și aveau și 
; ei locul î,n „Turneul celor trei"?

Telefonul redacției a sunat ieri 
de zeci de ori. De fiecare dată, altă 
întrebare (sau chiar... alte între
bări) solicitau răspunsul nostru. 

‘ Această neobosită activitate... tele
fonică, despre care trebuie să 
mărturisim că ne-a stînjenit oare
cum munca redacțională, a avut 
darul să ne dea o primă imagine a 
interesului deosebit pe care marea 
competiție pugitistică organizată 
de ziarele .^portul popular" și 
„Munca" îl suscită în rtadurile 
numeroșilor amatori ai „sportului 
cu mănuși". Și, pentru că ne sim
țim... datori cu răspunsurile ia în

trebările ide mai sus și celor care, 
mai timizi poate, n-au „îndrăznit" 
să ne cheme la telefon, vă anun
țăm că biletele pentru cele trei re
uniuni de ,pe Stadionul Republicii 
(sâmbătă 22, luni 24 și miercuri 26 
septembrie) se vor pune în vinzare 
probabil miercuri 19 septembrie. 
Iată și cauzele unor absențe din 
program: V. Tită s-a accidentat la 
antrenament (ați observat desigur 
că n-a iboxat nici aseară). Stoian 
nu este la punct cu antrenamentul 
fiindcă s-a ocupat de situația sa 
școlară, iar Blank...’ s-a retras din 
box! Cît despre Puiu Nicolae și 
Ion Zlătaru trebuie să vă spunem 
că primul e bolnav, iar al doilea 
se află după o recentă operație de 
apendicită.

Deci, cu cele cîteva excepții, com
petiția pugitistică prevăzută pentru 
sfîrșitul acestei săptămini și înce
putul săptămânii viitoare reuneș
te pe aceiași ring cele mai proe
minente figuri ale boxului nostru.

De la prima vedere se desprinde din 
cuprinsul programului marele nu
măr de întîlniri revanșe pe care nu 
greșim cu nimic dacă le numim 
pasionante. Iotr-adevăr, Mircea 
Dobrescu va trebui să infirme cele 
două înfrîngeri (dintre care una 
nejustă) suferită în fața campio
nului Ludovic Ambruș. Gheorghe 
Fiat se va „ciocni" din nou cu e- 
ternui său rival Dănilă Done. Ni- 
coJae Linca, redutabilul semimijlo- 
ciu dinamovist, va suporta din 
nou asaltul luă Iosif Schwartz, care 
l-a pus in serioasă dificultate cu 
cîteva luni în urmă. Tot Schwartz 
Va susține un dificil examen în fa
ța campionului republican Ilie 
Dragnea. Victor Schiopu și Torna 
Constantin, Eugen Furesz și Va- 
sile Mariuțan, Ghețu Velicu și Gh. 
Negrea, Emil Cișmaș și St. Văca- 
ru — iată „perechile" care ne vor 
furniza celelalte întilniri revanșă.

Așa dar, trei reuniuni cu pers
pective palpitante...

cel# două echipe a fost deosebit 
de disputat și s-a ridicat la un 
înalt nivel tehnic. La căpătui 
linei lupte extrem de îndlrjite 
victoria a revenit fotbaliștilor so
vietici cu scorul de 2—1 (2—1).

După o combinație sDrătucită 
între atacanjii sovietici, mingea 
ajunge la centrul atacant Slrel- 
țov care înscrie imparabil. Este 
minutul 3 și tabela de marcaj 
indică 1—0 în favoarea echipei 
URSS. Nu trec însă nici două 
minute și scorul se schimbă. La 
un contraatac prin surprindere al 
echipei vest-germane interul 
dreapta Bfchroder marchează 

punctul egalizator. Apoi jocul 
decurge într.un ritm rapid, suc- 
vedîndu-se 'uumercwse acțiuni 
de 1« o poartă la alta. Portarii 
crilor (două echipe intervin de 
multe ori, cu curaj saivînd go
luri aproape gata făcute. In ul
tima parte a primei reprize, fot
baliștii sovietici intră din nou 
în atac. Interul dreapta Ivanov 
reușește să treacă de apărarea 
gazdă și înscrie al doilea gol 
pentru echipa U.R.S.S.

După pauză, jocul decurge îri-

tr-o alură înverșunată, însă cu 
toate ’eforturile ambelor echipe 
scorul a rămas neschimbat. Vic
toria obținută de fotbaliștii so
vietici a fost pe deplin merita
tă. iar la sfîrșitul celor 90 de 
minute echipa oaspe a fost aplau
dată de zecile de mii de spec
tatori.

*
Lâ Moscova s-au întîlnit re

prezentativele B ale celor două 
țări. • • - - ..........
tilor

Victori» a revenit fotbaliș- 
sovietici cu scorul de 3—1.
OLANDA—ELVEȚIA t 

3—2 (3—2)
Berna, s_a înregistrat IeriLa

un rezultat neașteptat. Reprezen
tativa Olandei a întrecut Elveția 
cu 3—21 Scorul a fost deschis 
de olandezi în minutul 2, iar în 
minutul 7 elvețienii au egalat. 
In continuare tot elvețienii sînt 
aceia care înscriu (min. 11) pre- 
luînd conducerea. In min. 30 șl 
41 fotbaliștii olandezi înscriu de 
două ori obținînd victoria finală 
cu 3—2.

Jocul dintre echipele Bdisputat 
în Olanda ia revenit: gazdelor 

cu scorul de 3—2.

Baschetbaliștii romîfiî se reîntorc din R. P. Chineză
PEKIN 15 (Agerpres) China 

nouă transmite i
După un turneu de aproape o 

lună întreprins ta R. P. Chineză, 
echipa reprezentativă masculină 
de baschdt a R.P.R., în frunte 
cu conducătorul delegației spor
tivilor rotntoi, tov. Manole Bod- 
năraș, președintele Comitetului 
pentru cuttarâ fizică și sport a

părăsit la 14 septembrie Peki» 
nul îndreptindu-se pe calea aenr- 
lui spre București.

Baschetbaliștii romîni au susți» 
nut numeroase tatîtairi prietenești 
ta compania celor mal bune echi
pe chineze de baschet din orașe
le Pekin, Șanhai, Nankin, Harbin 
și altele.
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