
Aproape 50.000 de spectatori au aplaucfat cu căldură pe performerii 

zilei a doua a Campionatelor internaționale de atletism
f

De această fotografie Igor Kașkarov îșâ va aduce oricJnd aminte 
cu cea mai mare -plăcere. De ea se- leagă una dintre cele mai frumoase 
isbinzi din cariera sa sportivă: recordul Uniunii Sovietice stabilit de 

i. el cu excelentul rezultat de 2,09 n>.; se leagă amintirea titlului de 
campion international al R. P. Romine cucerit anul acesta; se leagă 
bucuria unei întreceri frumoase la care el a contribuit din plin.

11 Sportivii rotnini iți mulțumesc, Igor, pentru frumosul tău rezultat, 
pentru minunata demonstrație pe care ai făcut-o și îți doresc sincer 

noi și noi succese in viitor.

ÎNSEMNĂRI
de HENRI CHAMJIS

Trimisul special al ziarului francez „Le Parîsien libere”
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LA 2,09 m

Se poate spune că întrecerea să
ritorilor în înălțime a fost „cloul" 
zilei a doua a campionatelor. Și 
pe drept cuvînt! Prezența în fața 
aceleiași ștachete a unui buchet de 
valoroși săritori a îndreptățit a- 
ceastă afirmație și marele interes 
cu care a fosl urmărită desfășura
rea acestei probe. Atletul .sovietic 
Igor Kașkarov a fost acela care a
rupt tradiția isbînzilor lui Soter, 
obținînd o strălucită victorie, cu 
un rezultat nu mai puțin strălucit: 
2,09 m. — nou record al Uniunii 
Sovietice. Atletul sovietic a intrat 
în concurs la 1,85 m. șî de aci la 
1.90 m. — 1,95 m. — 2.00 m. —. 
2.03 m. — 2,06 m. și 2,09 m. a reu
șit sări tui de Ia prima încercare^ 
și numai puțin a lipsit ca ieri ar 
bitrii probei să fi înregistrat un nou 
record european, deoarece blondid 
Igor a avut o încercare destul de 
bună și la 2,12 m. Evoluția campio
nului american Shelton nu a fost 
în măsură să-i confirme posibilită
țile. Bun este rezultatul obținut de 
recordmanul nostru Ion Soter, care 
într-un concurs atît de greu s-a 
clasat al doilea. Rezultate tehnice:
1. I. Kașkarov (U.R.S.S.) 2,09 m. — 
nou record al Uniunii Sovietice,

Jgor Kașkarov, Viktor Țîbulenko, Vartan Ovsepian (U.R.S.S.), 
Annekatrin Lafrenz (Germania), Constantin Aioanei 

și Dumitru Zamfir (Romînia) au stabilit noi recorduri

Ziua a 11-a a Campionatelor 
Internaționale ale Romîniei a fost 
dominată de două evenimente 
principale: reîntoarcerea unul soa
re cald și binefăcător și supre
mația sovietică în întreceri.

Să fim recunoscători că ne-a 
Jost dat să avem o vreme care 
să contribuie la reușita perfectă 
a acestei reuniuni atletice.

De altfel, eram sigur că bu
letinul meteorologic va respecta 
tradiția și... se va înșela încă 
odată...

★

De asemenea, nu eram pesi
mist in privința posibilităților 
concurent Hor sovietici.

Acești aileți m-au îneîntat și 
m-c.ti entuziasmat.

Mai ales, Kașkarov.
Mărturisesc că am vibrat in

tens în timpul întregului concurs. 
Timp de două ore m-am inte
grat sufletește săritorului. Mi-am 
amintit de anii mei tineri, atunci 
cind eram eu însumi un atlet pe 
stadion. Cit de mult regret că 
războiul, acest lucru inegala! în 
stupiditate, a întrerupt brusc o

CAMPIONUL
1,82 ni. înălțime — săritură de 

2,09 m... Ștacheta se ridica la 
27 cm. deasupra capului aceluia 
care trebuia să o treacă în zbor... 
Și a fost trecută! Numele lui se 
•afla pe buzele tuturor, ieri după- 
a miază — Igor Kașkarov!

Câștigătorul probei de săritură 
în înălțime părea proaspăt si o- 
oihnit, cind a revenit la vestiare 
după minunata sa performanță.

,,Da, mi. simt in putere..." — 
_,ne-a mărturisit Kașkarov — „dar, 
păcat că 2,12 m. a trebuit să-l 
amin pentru altă-daiă...".

Totuși recordmanul Uniunii So
vietice este convins că perfor
manța sa putea fi îmbunătățită, 
chiar ieri pe stadionul Republicii.

Igor Kașkarov nu te surprinde 
numai prin statura sa, nu tocmai 
înaltă față de media generală 
a colegilor săi de specialitate, 
ci și prin „cintarul" său. Cîntărește 
90 kgr., fiind deoi un săritor de... 
categorie grea. In priyința aceas
ta, «1 constituie o adevărată ex
cepție. Apoi, privind la umerii 
săi lăți, ai zice mai curînd că 
te găsești în fața unui halte
rofil.

„Am 'început cu halterele" — 
vine în întâmpinarea gândurilor 
noastre cel întrebat — „La 15 
ani am început să fac sport,

carieră care — cine știe? — pu
tea fi strălucitoare...

Am putut deci măsura la jus
ta sa valoare performanța sări
torului Kașkarov.

Să treci 1 jB5 m. 190 m., 195 
m., 2 m., 2,03 m., 2j06 m. și 
2,09 m. din prima încercare, nu 
este la îndemîna primului venit.

. Kașkarov nu este, intr-adevăr, 
primul venit. El și-a permis luzii 
să învingă pe americanul Shelton, 
al patrulea săritor transoceanic, 
să domine pe romi nul Soter pină 
acum neînvins pe teren propriu...

Kașkarov este indiscutabil 
out-siderul nr. 1 al finalei olim
pice. El constituie un pericol pen
tru săritorii negri americani. El 
a jost vedeta zilei a Il-a, așa 
după cum Gutowski fusese în 
prima.

★

Trec în mod intenționat sub * 
tăoere victoriile lui Sidlo, WU- * 
Hams, Djian, Lituev, Ovsepian, 
etc...

Las în grija specialiștilor de 
la „Spartul popular" să elogieze 
victoriile lor și să le comenteze 
din ounct de vedere tehnic.

ZILEI: IGOR
mai Mii haltere, apoi fotbal... In 
1950, la 17 ani, am făcut cunoș
tință cu atletismul. Mai Mii 
m-a pasionat săritura cu prăjina. 
Am ajuns să sar 3,90 m, dar apoi 
mi-a venit ideea să renunț la orice... 
accesoriu. Sărind fără... prăjină, 
am arătat posibilități bune, înce
pi nd din 1953".

Kașkarov are cuvinte de recu
noștință pentru îndrumătorul său 
în atletism antrenorul Vladimir 
Mthailovici Deacikov, căruia îi re
vine un merit important în for
marea noii generații de săritori 
sovietici. Dar Kașkarov aprecia
ză mult și studiul de autodidact. 
El a studiat cu rîvnă chinogra- 
mele foștilor recordmani mondiali, 
arătând preferință pentru Lou 
Steers, americanul care deținea 
pînă în 1952 supremația mon
dială cu performanța de 2,11 m. 
Ca și Soter al nostru, Kașkarov 
insă și-a „lucrat" un stil perso
nal care (după cum ne-am pu
tut convinge cu toții), dă cele 
mai bune rezultate.

Cu modestia care șade bine 
campionului, Igor Kașkarov n-a 
vrut să ne mărturisească dacă 
era convins că va realiza un re
cord pe stadionul nostru. Singu
rul lucru ce-1 putem spune însă 
este că, făcînd un mic sondaj în

PENTRU A TREIA OARA 10,5 SEC.

întrecerea finală a alergă jorilor 
pe 100 m. a fost așteptata cu nerăb
dare. Evoluția recordmanului mon
dial Williams pe pista stadionului 
Republicii a fost primită de specta
tori cu tot interesai. După ce în 
serii și în semi-finale el a alergat 
10,5 sec. se aștepta ca în finală să 
obțină un rezultat și mai bun în 
cursa în care era favorit indiscu
tabil. Și cu toate acestea situația de 
pe teren nu a fost conformă pro
nosticurilor întrucît Tokarev și 
Thorbjomsson i-au fost adversari 
puternici și puțin a lipsit numai 
ca să putem înregistra o mare sur
priză, din partea atletului sovietic 
Tokarev, care a concurat de la egal 
cu atletul american. Iată rezulta
tele înregistrate: 1. W. Williams 
(S.U.A.) 10,5 — campion interna
țional al R.P.R.; 2. B. Tokarev
(U.R.S.S.) 10,5; 3. T. Thorbjomsson 
(Islanda) 10,6; 4. L. Bartenev

Ion Wiesenmayer

KAȘKAROV
rindul colegilor săi de echipă, 
ne-am convins că toți a tleții so
vietici erau siguri că „Igor va 
sări record...".

Fericit de victorie, Kașkarov 
ne-a spus câ l-au dezamăgit ad
versarii săi, mai ales Shelton, de 
■la care aștepta mai mult. La 
despărțire, pe carnetul nostru de 
reporter el a însemnat 'rmătoa- 
rea declarație.

„Mă folosesc de acest prilej 
pentru a-mi exprima recunoștin
ța față de organizatorii concursu
lui și față de publicul bucureș- 
tean, care in egală măsură au 
contribuit la succesul meu, IGOR 
KAȘKAROV".

(U.R.S.S.) 10,7; 5. A. Kolev (Bul
garia) 103; 6. Al Stoenescu (Ro- 
miria) 11,0.

REZCIKOVA CIȘTIGATOARE 
LA 100 m.

Tînăra atletă sovietică Rezcikova 
și-a încununat cu succes debutul 
său în competiții internaționale. Ea 
a cîștigat proba într-o manieră 
foarte frumoasă, care anunță viitoa
rele succese ale acestei minunate 
atlete. De la ștart Galina Popova, 
plecînd cea mai bine, și-a asigu
rat un avans de cîțiva metri care 
păreau suficienți pentru ca record- 
mena europeană să-și reediteze vic
toria de anul trecut Pe ultimii 
metri însă ea a fost ajunsă și în
trecută. Rezultate tehnice: 1. Galina 
Rezcikova (U.R.S.S.) 11,7 — cam
pioană internațională a R.P.R.; 
2. Maria Kuzion (Pol.) 11,8; 3.
Inge Fuhrman (Germ.) 11,8; 4.
Galina Popova (U.R.S.S.) 11,9; 5. 
Halina Richter (Pol.) 12,1; 6. Mi
lena Greppi (Ital.) 12,2

O SPLENDIDA SĂRITURA

Plecarea în cursa de maraton. Pe primul plan se află aileiuL jiects 
man Kurt Hartung (nr- 29 Q cîftigătorul întrecerii

Dumitru Zamfir

2. I. Soter (Rom.) 2,00 m.; 3. E. 
Shelton (S.U.A.) 2,00 m.; 4. G. 
Lein (Germ.) 1,95 m ; 5. V. Polia
kov (U.R.S.S.) 1,95 m.; 6. N. Gre- 
berg (Sued.) 1,90 m.; 7. C. Diimk 
trescu (Rom.) 1,90 m

CEL MAI „TARE" CONCURS 
l.A DISC FETE

Deși s-a desfășurat la „concu
rență" cu proba de săritură in 
înălțime-bărbați. întrecerea arun
cătoarelor de disc a fost urmărită 
și ea cu un viu interes. Sncctatcrii 
știau că sînt martorii celui mai pu
ternic concurs de disc desfășurat 
vreodată pe stadionul Republicii, 
că la startul probei sînt prezente 
majoritatea atletelor care ”es* *e  
două luni de zile își vor disputa 
medaliile olimpice. Și aște-trrile 
nu le-au fost înșelate. Vom i'ustra 
tăria concursului de disc fete 
desfășurat ieri diipă-amiază. cora- 
parînd media primelor 6 rezultate 
din cele mai mari competiții inter
naționale care au avut loc în ul
timii ani: J. O. Helsinki (1952) ; 
45,78 m.; camp, europene Berna 
(1954) : 45,75 m.; Festival Varș»< 
via (1955) : 45,43 m.; câmp, inter
naționale ale R.P.R. (1956) : 47,19 
m.! Antrenorul italian Oberweger 
a avut deci dreptate. Concursul de 
la București a fost mai tare Chiar 
decît o finală olimpică. In acesta 
împrejurări, locul 3 ocupat de at
leta noastră Lia Manoliu apare 
deosebit de valoros. Este de notat 
că Annekatrin Lafrenz, cîștigătoa- 
rea probei a avut o singură anin-
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—....- dial Jo^ează și ocupă locul al doi- doa,-...2) separat pe următori
' clasați: Meconîșf’Thomas. Jntere-
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-Tea:
Rezultatele finale: :1. E. Kodiai 

kîn (U.R.S.S.) 8:52,2 — campîcn 
internațional al R.P.R.; 2. S. Rîjis- 
ein(U,R.S.Ș.j 8:55,6; 3. C. Aioanei 

— record al
(Rom.)...........

8:58.8; 5. 1. Bădici (Rom.) 8:59,6; 
6. F. Deheny (Ung ) 9:123; 7. J.
Aranyi (Ung.) 9:34,15.’ Concurentul 
bulgar N. Soloviov (9:16,0) a fost 
descalificat.

/Gî - -*■

Un moment din cursa de 34)00 m. obstacole. C. Aioanei și S. 
Rijiscin trec împreună unul din

(Urmare din pag. I)
obstacole.

care — cea de 49.33 m. — mai 
bună decît aruncările Liei Manoiiu. 
și ale atletei sovietice Albina El
kina. Cu acest prilej lurtrenz a 
realizat și un excelent record ger
man Este de remarcat de aseme
nea că n-au reușit să se califice în 
finală aruncătoare cu aresH- Hi n 
ternațional ca Irene Stech-messer 
și Doris Muller (Germania). Ga
lina Zîbina (U.R.S.S.) - - campi
oana de anul trecut a probei —, 
Virginia Mihailova (Bulgaria). Ka- 
zirnera Sobocinska (Polonia!. Iată 
rezultatele complete ale probei:
1. Annekatrin Lafrenz (Germ.)
49 33 m. — campioană internațio
nal- a R.PR. (38.7!; 45,62- 45,30; 
44,88; 41,48; 49,33; 45.76)-
2. Albina Elkina (U.R.S.S.) 49.10
m. 146 68; 43 28; 46 31 ; 46 66;
49 19 • 46 781 ; 3. Lin Manoiiu
(Rom.) 46,40 m.; (44,08; 45,79; 
45 49; 46 40 : 43 88 ; 46 38); 4.
Nada Kotlusek (lug.) 46 05 m.; 5. 
Helena Dmowska (Pol.) 45 93 m. ; 
6. Marianne Werner (Ger.) 45,73 
m.: 7. Kazimera Sobocinska (PoL) 
43,65 m.; 8. Doris Muller (Ger.) 
43,33 m.; 9. Galina Zîbina
(U.R.S.S.) 43,26 m. ; 10 Irene

Stechemesser (Ger.) 42,55 m. 11, 
Djurdiia Borozek (lug.) 41,51 m.;

Mihailova (Bulg.)

sub posibilitățile lor. Rezultatele 
tehnice :

I. Ludmila Cen (U.R.S.S.) 5 98 
m. — campioană internațională a 
R.P.R.; 2. G, Popova (U.R.S.S.) 
ăVJ m.; 3. M. Weidner (Germ.) 
5.86; 4. P. Țolikofer (Buig.)5,69 
m.; 5. M. Kussion (PoL) 5 61 m.; 
6. I. Knobloch fRom.I 5.36 m.
AIOANEI A STABILIT UN NOU 
RECORD AL R.P.R. LA 3.060 m.

OBSTACOLE
Orar de la prîmeie sute de mstri 

:n fruntea concurenților s-au insta
lat cei trei alergători (R'jiscin. Ko
diaikin și Aioanei). care in cele din 

putat primele locuri. 
"" reprezen- 

i Aioanei 
term rund

12. Virginia 
40.35 ni
La 4X100 m. 
mondial a

Păcat că această frumoasa pro
bă durează atît de... puțin și că, 
oricît de atent ai vrea să fii nu 
știi pur și simplu unde să te uiți 
mai întii. Totuși a fost clar pentru 
toti cei prezenți ieri pe stadionul 
Republicii că sprinterele sovietice 
s-au dovedit superioare adversare
lor lor și că atît pirn alergarea 
tiecăiei concurente cit și prin pre
cizia și rapiditatea schimburilor ele 
au mers sigur la victorie. Polone
zele au ocupat un merituos loc doi 
înaintea formației feminine , Ger
maniei. în care au figurat Fisch ți 
Gastl. ambele specialiste ale pro
bei de 80 m.g. Rezultate: 1. 
U.R.S.S. (V. Krepkîna, M. Itkina, 
G. Rezcikova. G. Popova) 45,4 — 
campioană internațională a R.P.R. 
— 2 Polonia (H. Richter, B. Lerc- 
zal: G. Minnicka. M. Kusrionl 
46,0; 3. Germania 47,1 ; 4. Italia 
47,3 ;5. Romînia 48 9 ; 6. Jugosla
via 50 2.

FEMEI RECORDUL 
FOST IN PERICOL!

Angajat în această luptă, 
tantui nostru Constanți 
s-a comportat excelent, 
cursa cu un timp care înseamnă un 
record al țării noastre: 8:56,6.

Pe primul plan al probei, acești 
trei concurenți s-au supravegheat 
atent. După primii 400 m.. cînd plu
tonul a fost condus de Kodiaikin. 
în frunte s-a instalat recordmanul 
mondial al probei Rrjiscin, care s-a 
menținut mult timn în această po
ziție fruntașă, fiind ta'onat din a- 
propiere de Aioanei și Kodiaik’n. 
Cu 1.000 de m. înainte de sosire. 
Aioanei încearcă să se detașeze, 
dar cei doi concurenți sovietici răs
pund prompt atacului, așa că 
grupul se menține compact. Pe mă
sură însă ce cursa se apropie de 
sFIrșit ritmul devine mai rapid și 
ceilalți alergători pierd pe rind 
contactul cu cei trei. Pe ultimii pa
tru sute de metri Kodiaikin, Rîjis- 
cin și Aioanei accelerează și mai 
mult. Dintre ei se desprinde Ko- 
diaiktn care va ciștiga detașat. La 
ultimul obstacol Aioanei și Rijiscin 
sint egali, dar recordmanul mon-

LITUIEV DIN NOU CAMPION 
INTERNAȚIONAL AL R.P.R.

Trr finafa pt ÂfM de 400 m. $r- 
dufij cafripjonul nostru Uie Savel 
a avut o £rea saremn: aceea de 
a lupta cu doi adversari foarte pu
ternici: Iurii Litinev.-și'Anatofii lir- 

, liu. In urma unui start foarte bun, 
Savel trece cel dintîi primul gard, 
urmat -imediat de Litulev. Aproape 
în ece'ași pas cei doi atleți teec 
gard -după gard, dar Savel menține 
mereu infimi! său avantaj. Astfel 
miile de spectatori, numără cu e- 
moție fiecare gard șl chiar fiecare 
pas al calor doi pretendenți la tit
lul de campion internațional al 
R.P.R. La gardul 5 Savel es'e cu 
foarte nuțin înaintea Iui Lituiev. 
pe ce! de al șaselea gard sc pare, că 
ei sînt absolut egali, iar gardul 7 
marchează schimbarea aspectului 
cursei: Lituiev pre;a conducerea pe 
care nu o va mai ceda nînă la 
sfîrsit ci și-o va consolida. Am 
avut impresia să soarta primului loc 
a fost decisă la gardul 7 și de ușoa
ra ezitare a recordmanului nostru, 
căruia, nu i-au mai ieșit nașii. Cu 
toate că nu a mai reeditat exce
dentul t:mn realizat ieri în serii, 
Iurii Lituiev a cîștigat îndeajuns de 
sigur neutru ca problema timnului 
să nu-1 preocupe prea mult ri 
tata unui 
este H’e 
zecimi de 
tehnice:

I. I. Litu ev (U.R.S.S.) 515 cam
pion international a! R.PR.; 2. I. 
Savel (Rom.) 52,1; X A. Iu!ni 
(U.R«.S ) 52.8; 4. L Karivson
(Sued.) 5X3 5. Gh. Stâne! tRom.) 
54 6: 6. G. Wither (Aust ) 55,1.

șT^^romas^Tmere: 
sânt de remarcat faptul că Teo-

< dorov, Meconi și Thomas au arun
cat numai cite odată peste 16,00 m.

< în ■ acest, concurs.
In schimb reprezentantal nostru 

Aurel Raica nu a reușit nici cu 
. această ocazie să arunce și el peste 
16,00 m., deși țn ultimul timp a fost 
mereu prin „apropierea" acestei ci
fre.

Reziliatele tehnice. 1. V. Ovse
pian (U.R.S.S ) 17,40 m. — nou 
record al U.R S.S.—campion in
ternațional al R.P.R.;’ 2. G. Feodo
rov (U.R.S.S.) 1638 m.; X T. Teo 
dorov (Bulg.) 16,33 
coni (It.) 16,04 m.;
(Fr.) 
15,86

o

16 02 m.; 6. A. 
m.

m.; 4. S. Me-
5. R. Thomas
Ra'ca (Rom.)

VICTORIE A VOINȚEI!

stadionubri. atunci

GALINA POPOVA ÎNVINSA 
LA LUNGIME

Șe părea că iu ansența polone
zei Dunska, Gailina Popova, fosta 
reccrdmenă a probei de săritură în 
Iun-ime femei, va recolta o vic
torie comodă. Compatrioata sa 
Ludmila Cen nu s-a împăcat cu 
acest „pronostic" și a învins-o pe 
Poocva. E drept doar cu 1 centi
metrii, dar suficient pentru a urca 
pe podiumul învingătorilor pa cea 
mai înaltă treaptă. Credem că Ga
lina Popova a avut și un program 
foarte încărcat în această zi, ea 
alergînd și la 100 m. a cărei fi
nală s-a disputat chiar in același 
timp cu săritura în hujginie. Să
ritoarele noastre s-au prezentat

în 
adversar redutab’l cum 
Savel (l-au separat 6 
secundă). Rezultatele

17.40 n> ESTE NOUL RECORD 
SOVIETIC LA ARUNCAREA 

GREUTATM

Cu o ri.Tnă. dar excelentă, arun
care atletul sovietic Vartan Ovse
pian și-a încheiat în chip steăluc't 
evoluția sa in preba de aruncarea 
greutății. în care a reușit Bn nou 
record a! U.R.S.S.: 17,40 na De 
fapt ți pinâ atunci Ovsepian ma
nifestase o widen'd superioritate 
față de ceilalți concarenți, condu
ced — "în întrecere — de la a 
doua aruncare. 
16,87 m.

Interesantă a 
cel de al doilea
pirat” sovieticul Feodorov și bulga
rul Teodorov. UlVmul a aruncat 
chiar de la început 16,33 m. și a 
păstrat cu acest rezultat locul 
pînă la aruncarea a patra, 
Feodorov a reușit 16,38 m. 
cîadu-1 deci cu 
cîțiva

Cine ar fi crezut? Și totuși ■— 
spre safsfacțhi zecilor de mii de 
spectatori, care l-au încurajat fre
netic — Ion Wiesenmaier ne-a dat, 
din nou, o probă evidentă a excep- 
Vona’ei lui dîrzenii, cîștrgînd la 
mare luptai finala probei de 400 m. 
plat. De fapt aceste două cuvinte 
„mare luptă" nu pot reda decît în 
parte ceea ce am trăit cu toții, cei 
din tribunele
cînd trei atleți risipeau ultimei» lor 
picături de energie pentru obținerea 
victoriei

Dar mai bine s-o luăm de la în
căpu*,  adică de la start. Spre deo
sebire de serii, de această dată 
Ion Wiesenmaier nu a mai plecat 
puternic așa îneît la ieșirea din pri
ma turnantă francezul Camus con
duce urmat de Goudeau, Klimbt și 
Dickmann. Situația se păstrează ne
schimbată pînă la intrarea in cea 
de a doua turnantă unde se face o 
„regrupare". La ieșirea in linte 
dreaptă Wiesenmaier este al patru
lea. dar forțează și ajunge la 
piept cu Camus și Kl’mbt. care se 
detașaseră ușor Ultimii 50 m ai 
cursei dau Ioc unei extraordinare 
lapte. Cei trei alergători aruncă 
toate forțele în întrecerea pentru 
primul loc. Cînd mai rămăseseră 
cîțiva meri Wiesenmayer cu un su
prem efort „iese" dintre es și trece 
primul linia de sosire.

După developarea fotografiei ar
bitrii au anunțat următoarele re
zultate; Ion Wiesenmaier (Rom.) 
48,3 — campion inleroational al 
R.P.R.; 2. Y Camus (Fr.) 48,3; 3. 
G. Klimbt (Germ.) 48,3; 4. J. Gou- 
deau (Fr.) 48,5; 5. R. Dickmann 
(Germ.) 48,6 6. K. Mansson (Sue
dia) 49,8.

O VICTORIE MERITATA A LUI 
DJIAN

ciad a realizat

fost dispirta pentru 
loc la care au „as

centimetri
5 centimetri.
(de această

ii 
cînd 

iaitre- 
Tot 

dată

r mala cursei de 800 m. plat băr
bați a reunit la start 9 concurenți 
de 
Și 
pe 
ce
Mihaly, Tinbaliuk, Osminkin 
Csegledi, campionul 
Djian este cel 
linia de sosire, 
presionant. Noi 
locuri fruntașe

o valoare apropiată Cum era 
normal cursa s-a decis abia 
ultimii 200 de metri. După 
la conducere s-au succedat

Și 
francez Rene 
trece primul 
un finiș im- 

obțin-ut două

care 
după 
am 
prin Ștefan Mi-

Două premieri: 400 ni, garduri —iun. .Uie Savel și Anatolii Julin și ai'unccuea discului — An
nekatrin La.jrenz, Albina Elkina, șiLiâ Manoiiu.

haly și Zo'.tan Vamoș. Două ze
cimi de secundă' i-au lipsit pri
mului pentru a egala recordul 
țării, în timp ce al doilea a ob- 

■ ț nut cel mai bun^rezultat al său.
Rezultatele: 1. Rene Djian (Fr.) : 
1:50,5 — campion internațional '
al R.P.R. —; 2. Ștefan Mihaly 
(Rom.) 1:50,9; 3. Gheorghe Ne- 
cev (Bul.) 1:51,3; 4. Zollan Va
mos (Rom.) 1:51,5, 5. Gerard 
Rasquin (Lux.) 1:51,6 ; 6. Ana- 
tolii Osminkin (U.R.S.S.) l:51,9jj 
7. J. Csegledk. <Ung.) 1:52,0; 8J 1 
Vladin . Timbaliuk (UiR.S.St); ț 
1:52,2; 9. Boris Muleskov (Bul.)’ i 
1-54.6.

VIKTOR TÎBULENKO Șl DU
MITRU ZAMFIR AU STABILIT 1

NOI RECORDURI

Spectaculoasa întrecere a arun
cătorilor de 
rezultate din

suliță s-a soldat cm 
cele mai bune: pen-

Janusz Sidlo

Vartan Ovsepian

tru prima oară s-a aruncat la not 
dinoolo de 80 m. (autor Sidlo) 
Țîbudenko a obținut un nou re
cord al U.R.S.S. și însfîrșit un 
atlet romîn a aruncat peste 70 m.

Pe Dumitru Zamfir trebuie să-l 
felicităm pentru această irumoa- 
să ispravă. 72,04 m. este o cifră 
care pentru noi înseamnă mult, 
iar pentru Dumitru Zamfir fta tre
buie să constituie imboldul spre 
atingerea altor limite. Rezultate:
l. lanusz Sidlo (Pol.) 80,47 m.
(80,47 — 75,03 — 74,40 — 73,61 
— 75,45 — dep.1 — campion 
international al R.P.R. —: 2.
Viktor Tîbulenko (U.R.S.S.) 79,88
m. rdep. — 73,48 — 79,89 — 
69,74 — deț>. — 73.64) ; 3. Mi
chel Macquet (Fr.) 73,15 m.; 4. 
Dumitru Zamfir (Dinamo) 72,04 
m — nou record al R.P.R. —; 
5. Charles Valman (U.R.S.S.) 
71,84 m ; 6. Z. Radziwonovicz 
(Pol.) 71,51 m.; 7. K. Frost 
(Ger.) 68,52 m.; 8. lulius Iordan 
(Locomotiva) 67,61 m.

HARTUNG A TERMINAT 
ÎNVINGĂTOR. CU MARE 

AVANS, ÎNTRECEREA MARA- 
TONIȘTILOR

După tradiționalul tur de pistă 
participanții la proba de mara
ton au părăsit stadionul. Chiar 
din acest moment austriacul Gru
ber s-a instalat în fruntea plu
tonului, împreună cu germaniul 
Hartung. Dt»ă 20 km. (1.03:00,0)’ 
Gruber forțează și scapă de pu-

(Continuare în pag. IlI-a)

Cronicile întrecerilor de ieri 
au fost redactate de: Călin 
Antonescu, Iacint Manoiiu, E- 
ma-nuel Valerin șl Romeo Vl- 
lara.



A DU Hitie a Cbfi’pionatslor intemtale 
s;*!oe‘'-atletism' ale 

bHjj fii Z:i>’ ?; lit e- 
(Urmare din pag. II-a)

tern-ipul său adversar, creîndu-și 
uii avantaj de cîțiva zeci de me
tri. La punctul de întoarcere a- 
tletul austriac este mereu în frun
te, dar Hartung forțează puter
nic pentru a-1 ajunge. Lucrul 
acesta s-a și întîmplat la Podul 
Mogoșoaia. 'Momentul coincide și 
cir... abandonul lui Gruber. Din 
acest , moment situația locului în- 
tîi a fpst definitiv rezolvată... de 
atletul german. In schimb pentru 
locul doi s-a dat o luptă destul 
de strînsă. Iată rezultatele: 1.
Hartung (Germ.) 2.30:20.2; 2.
V. Olson (Norv.) 2.39:53,0 ; 3. R- 
Lavelli ntal.) 2 40:12,4; 4. S.
Mayer (Gurm.) 2.42:26,0: 5. N. 
Constantin (Rom.) 2.43:04,2 ; 6. 
C. Dinu (Rom.) 2.48:13,0; 7. M.

CE VOM VEDEA AZI?
Dacă pină acum această între

bare se referea numai la modul 
de desfășurare a probelor din 
program, de data aceasta ea are 
un caracter mac larg fiindcă, 
așa cum s-a văzut după prime
le zi'.e de întreceri, prevederile 
au fost desmsnțite de multe ori 
și faveriții învinși, chiar dacă 
numele lor figura in fruntea 
listele? celcr mai valoroase per
formanțe mondiale.

Așa bunăoară ieri, la 100 m. 
proaspătul recordmen al probei, 
alergătorul de culoare W. Wil
liams, a cîștgat în același timp 
cu sprinterul sovietic Tokarev, iar 
la săritura rn înălțime Shelton 
a fost întrecut și de Kașkarov și 
de Soter. Aceste două exemple 
sînt suficiente pentru a ne justi
fica întrebarea : ce vom vedea 
astăzi ?

Să urmărim deci programul și 
să încercăm să întrevedem cîte 
ceva din cele ce se vor petrece 
peste cîteva ore sub ochii noștri.

CTT VA SARI IOLANDA 
BALAȘ ?

Ca și în prezentarea probelor 
zilei a doua și astăzi începem 
tot cu săritura în înălțime pe 
care și-o vor disputa de data a- 
ceaSta fetele. Ce ne determină 
să o facem ? In primul rînd. pre
zența Iolandei Balaș, recordmena 
mondială a probei. în al doilea 
rînd valoarea adversarelor sale, 
pe care vi le prezentăm: Valen- 
tina Ballod (U.R.S.S.) 1,68 m.;
Maria Pisareva (U.R.S.S.) 1,66
m.; Inge Kil'an (Germ.) 1,65 m. 
După cum se vede, lupta pentru 
primele locuri se va da, cel puțin 
„teoretic" la înălțimi care de
pășesc nivelul obișnuit al multor 
întreceri internaționale. Surprize
le nu sînt excluse. în ceea ce pri
vește ordinea clasării. Ne-ar plă
cea să credem totuși că ele se 
vor limita la locurile 2 și urmă
toarele. deoarece valoarea actua
lă a campioanei noastre ne-o 
indică drept favorită certă.
CEA MAI LUNGA ARUNCARE 

4 ZILEI
Ați înțeles desigur că este 

vorba despre aruncarea ciocanu
lui devenită, ca și cursa de 5.000 
m., una dintre atracțiile întreceri
lor atletice internaționale.

Concurenții pe care-I vom ve
dea astăzi au o datorie de onoa
re de a se menține pe linia su
perioară a performanțelor pe care 
le-au obținut tot pe acest sta
dion, în același cerc de aruncare, 
cei mai celebri specialiști af pro
bei : M. Krivonosov, Csermak. 
Nemeth, Storch. Strandli. Și, deși 
acești ași lipsesc de la startul de 
astăzi, totuși sînt de așteptat re
zultate de aceeași talie. Să citim 
cărțile de vizită ale favoriți’or 
probei : Anatoli Samoțvetov
(U.R.S.S.) 64,41 m., Tadeusz Rut 
(Pol.) 63,57 m., Iurii Nikuljn 
(U.R.S.S.) 62,78 m., Alfons Ni
klas (Pol.) 60,85 m

Și un amănunt interesant: în 
afara satisfacției cuceririi primu
lui loc, învingătorul o mai poate 
avea și pe aceea de a-1 întrece 
pe... Krivonosov, deținătorul re
cordului stadionului cu 63,53 iu.

Și poate, cine știe, odată cu 
sfărâmarea barierii celor 70 de 
metri la aruncarea suliței — fru
moasa ispravă a Ici D. Zamfir 
în ziua a doua a concursului — 
vom avea bucuria să aplaudăm 
și succesul aruncătorilor ' noștri 
de ciocan care ne pot duce recor
dul peste limita celor 60 de me
tri. Speranțele cele mai mari ni 
le punem în campionul probei, N.

Babaraica (Rom.) 2.18:20,4 ; 8. V. 
Teodosiu (Loc.) 2.52:53,0; 9. S. 
Ahmed (Rom.) 2.58:2^0: Gh.
Nicolae (C.C.A.) 3.00:19,6.
PENTRU SEMI-FINALELE DE

AZI S-AU CALIFICAT...
la 200 rti. bărbați • B. Tokarev 
(U.R.S.S.) 21,7, A. Col ev (Bulg.)
21.7, O. Eichenberger <Elv.) 22.3,
I Konova'ov (U.R.S S ) 21,8; 
I. Save! (Rom.) 22,1, A Ștoe- 
nescu (Rom.) 22,4, 1 ,i Thortțjors- 
son (Isi.) 21,8. K. Kuhler (Germ.) 
21,9, I. Măgdaș (Rom.) 22.2, 
200 m. femei : M. Itkina
(U.R.S.S.) 23,9, G. Minnicka
(Pol.) 25,1, Bertoni (Hal.) 23,2, 
G Leone (Hal.) 24,8. I Fuhrman 
(Germ.) 24.8. V. Iuqova (U.R.S.S.)
24.8, B. Lerczak (Pol.) 24,5, G. 
Henino -(Germ) 25.4. I. .'-larks 
26,2.

Răscănescu. care săptămir.a tre
cută a realizat un promițător re
zultat : 58.31 m.

PARTICIPARE VALOROASA 
LA LUNGIME BĂRBAȚI

Cu cîteva excepții (Kr-ger- 
Gtrmania, — Valka ma — Finlan
da, Fokfossi — Ungaria) vor fi 
prezeoți la „apel", astăzi după- 
amiază. cei mai buni săritori de 
lungime din Europa. In fruntea 
listei se află performerul nr. 1 al 
Europa, din acest sezon, olande
zul Henk Visser, care a realizat 
7.76 nr. Va fi extrem de intere
sant de urmărit duelul dintre 
Visser și atletul polonez Henrik 
Grabowski, care, cu o lună în 
urmă la Budapesta a obținut 
7.67 m. Nu este insă exclus ca 
din disputa lor să iasă învingă
tor... Kropidlowski (Polonia) re
comandat de performanța sa re
centă 7,57 m. Proba ne rezervă 
și alt punct de atracție: partici
parea săritorului cu prăjina Bob 
Gutowski. Deși nu este specia
list la lungime (cele mai bune 
performanțe ale sale la această 
probă sînt în jurul a 7,40 m.) 
atletul american a cerut să fie în
scris. Pretenții serioase la primele 
locuri au și Oleg Fedoseev 
(U.R.S.S.) — 7,50 m. și Luben 
Zlatarski (Bulgaria) 7,48 m.
FONDIȘT1I NOȘTRI DIN NOU 

LA START
După ce s-au consumat două 

din cele trei zile de întreceri, se poa
te afirma fără pic de îndoială: 
campionatele internaționale din 
acest an au adus confirmarea 
marelui progres al alergătorilor 
noștri de fond. După excelentele 
rezultate ale lui Grecescu și Bu- 
nea, a urmat recordul de ieri al 
lui Aioanei, locul doi al iui Mi- 
haly. N-ar mai rămîne decît 
un nou record, cel de la 10.000 m. 
pentru ca seria să fie completă. 
Este intr-adevăr realizabil a- 
cest record ? Firește. 30:25.2 — 
recordul realizat de Constantin 
Grecescu la Balcaniada de la 
Belgrad — nu reprezintă o li
mită pe care recordmanul, în co
laborare cu Niculae Bunea să n-o 
poată întrece chiar azi. Este 
drept că dintre concurenții stră
ini, unul singur — olandezul 
Wim Roovers — vine cu o per
formanță remarcabilă (30:21.4), 
dar tocmai de aceea Grecescu si 
Bunea vor trebui să se ajute 
cît mai mult pentru a ne aduce 
dubla satisfacție a unei victorii 
și a uncii record.

Dar, în afara acestor probe și 
alergările de sprint pe 200 m., 
cea de la 110 m. garduri, 400 
m. plat femei, 1.500 m. plat și 
cele două ștafete vor oferi spec
tacole care să-i satisfacă și pe 
cei mai exigeați. Deci pe după 
amiază în tribune...

EM. VALERIU
I. MANOLIU

ZILEI

m. plat bărbați (se-

PROGRAMUL
16,05: 110 m. garduri (serii) lungi

me bărbați
16,15: 2C0 

finale)
16,25: 200

m if in ale)
16,30:
16,35:

nală)

m. plat femei (semi-

ciocan
403 (fi-plat femeim.

înălțime femei 1.500

nală)
17,25:
18,15:
18,25:
18,30:

110 m. garduri (finală)
200 m. plat femei (finală)
200 m. plat bărbați (fi-

m.

10.000 m. plat
4x100 m. bărbați (finală) 
4x400 m. (finală) 
festivitatea de închidere.

rr r------------- .(■
O «tapă destul de agitată ieri 

în căegoria A. Victoriile repurtate 
de C.C.A și Știința Timișoara au 
mărit la 3 puncte diferența dintre 
aceste două echipe și restul plu
tonului candidat la primul Ioc; iar 
surprinzătoarea victorie obținută de 
Dinamo Bacău asupra Energiei Fla
căra Ploești, succesul Științei Cluj 
și meciurile nule reușite de Dmamo 
Orașul Stalin șf Progresul Bucu
rești au îngrămădit șapte echipe 
pe un interval de două puncte I

• „Derbkil tradițional" s-a soldat 
și de data aceasta cu victoria echi
pei C.C.A., dar la mare luptă. In 
orice caz, victoria militarilor n-a 
mai fost concludentă ca in primă
vară. Ieri, dinamoviștii au fost 
cel puțin egali Liderilor, au avut 
chiar, mal mult timp superioritatea 
teritorială și puteau obține un mecf 
nul. Dacă nu l-au obținut, aceasta 
se datorește în egală măsură spă
lării și finei de atac Apărarea a 
primit goluri parabile, iar atacul a 
jucat uneori atît de Confuz și în
ghesuit pe tripletă înrît și-a răpit 
orice nosibilitate de a fructifica su
perioritatea teritorială. C.C.A. «; a 
strălucit jir acest joe. ‘ ha a trăit 
multe momente de panică: însă a 
jucat ceva taaî organizat și mai 
calm în apărare (datorită mai ales 
lui Onisie) și a acționat mai sim
plu. mai clar în atac profîtînd de 
majoritatea erorilor comise de dina- 
moviștf.

Jocal, fără să depășească nota 
de satisfăcător, a pasionat prin 
dinamismul cu care s-a jucat șl 
prin situațiile neprevăzute: a în
ceput tare C.C.A., apoi Dinamo a 
dominat aproximativ 20—25 minu
te pentru ca în 10 minute următoa
re să se marcheze 5 goluri 1 După 
pauză, Dinamo a dominat aproape 
30 de minute, a ajuns la 3—4, dar 
a „stopat" și C.C.A. a ratat în ul
timele 10 minute nu mai puțin de 
trei goluri

• In Giulești, Locomotiva și Pro- 
gresuT și-au împărțit dominarea pe 
reprize și... punctele. In prima par
te a întîlnirii (în special în primele 
20—25 de minute) Progresul a a- 
tacat susținut, a stăpînit terenul și 
și-a asigurat conducerea, pe care 
a păstrat-o apoi, pînă la jumătatea 
reprizei secunde. Egalarea a venit 
ca o urmare firească a revenirii 
accentuate a feroviarilor care au in
sistat mai mult în atac și care — 
în ultimul sfert de oră — au domi
nat autoritar. Calitatea jocului a lă

SERIA I

Progresul S. Mare — Progresul Si
biu 0—0.

Energia C. Turzii — Energia Hu
nedoara 1—1 (0—1).

Energia Eu pe ni — Energia Mediae 
3—0 (1—0).

Recolta Tg. Mureș — Locomotiva 
Arad 6—0 (2—0).

Energia Reșița — Recolta Reghin 
7—0 (4—0).

locomotiva T. Severin — Locomo
tiva Cluj 1—3 (1—2).

CLASAMENTUL 5

10 3 3 42:12 23
772 28:15 21
925 24:19 20
825 23:16 18
817 17:19 17
6 4 6 16:17 16
637 22:22 15
628 25:28 14
6 2 8 17:32 14
456 21:26 13
438 18:20 11
439 28:46 11

438 13:22 11

1. Rec. Tg. Mureș 16
2. K. Hunedoara 16
3. Energia Mediaș 16
4. Progr. Sibiu 15
5. Energia Lupeni 16
6. Energia C. Turzii 16
7. Locomotiva Cluj 16
8. Energia Reșița 16
9. Locomotiva Arad 16
10. Progr S Mare 15
11. Toc. Tr. Sev. 15
12. Recolta Reghin 16
13. Energia uz. tr. Or.

Stalin 15
Etapa viitoare :

Energia Hunedoara — Locomotiva 
Cluj ; Recolta Tg. Mureș — Locomo
tiva T. Severin ; Energia Uz. Tract. 
Orașul Stalin — Energia C. Turzii : 
Locomotiva Arad — Progresul Satu 
Mare : Progresul Sibiu — Energia 
Lupeni ; Energia Mediaș — Recolta 
Reghin.

SERIA II

Știința Iași — Locomotiva Constan
ța 1—1 (0—0).

Știința București — Dînamo Bîrlad 
5—o (2—0).

Energia St. Roșu Orașul Stalin 
Locomotiva Iași 3—0 (1—0).

Fl. roșie Bacău — Progresul Foc
șani 4—4 (1—3).

Progresul C.P.C.S. Eucurești »— E- 
nergia Flac. M'oreni 1—0 (0—0).

Dinamo 6 București — Fl. roșie Su
ceava 4—2 (3—1).

Energia 1 Mai Ploești — Energia 
Met. Cîmpina 3—1 (1—0).

CLASAMENTUL :

1. Energia St. R. Or.
Stalin 15 12 1 2 44: 7 25 

sat de doWt. Nd ne-aii plăcut, mai j 
ales, liniile de atac, care'au jucat 
sporadic. Atacul echipei' Progresul, 
animat de Costea, a fup^țion^j.bine 
numai în' prima repriză., Locomo
tiva a Juca' la va'oarea eudeabiaTn ‘ 
a doua repriză, cîhd —de .riifcl —. 
a trecut pe lingă 'yjc'jorie, Alacanții 
săi au căutat însă pr.« mu’t cea 
mai bună noziție de șut /Fk'e, Se
mn, seu. Georgescu). ,

9 no-^ proasta, rpuțru embele 
echipe: hieațării au abuzat <fe 
brutalități. Ieșirile cefe urai neqjoz- 
tiveje-au a vy Linsă ri H«ri.
Primul l-a iovit :nțenf '««at H-mod 
brutal, cu piciorul pe Cruț.u (ca
re-î faultase [) jn coruer r- hun- 
gu), iar cel de-af doilea. du»K ce 
a fost faultat de Ozon, m apfieat 
atacantului de la Prop un 1
pumn în față Arbitrul Marindn a 
fost simplu spectator ia aceste fap
te nesportive ca și la altele, fn ge
neral. el a Iest deoăș-t de im. -xlan- 
ta iocaiui și de nervozitatea jucă
torilor.

• La Bacă ’, mare surpr ză: Di 
namo a întrecut net pe Ener
gia Flacăra Floești. dină un 
joc în care a fost superior timp de 
80 de minute. Pfoeștenîî cu avut
o scurtă reven;*e  la încenutnf re- ■ 
prizei a doua. In general însă ei 
au jucat sub așteptări. Perei a fost 
slmolu figurant d:n min. 5r. fiind 
lovit iar Neacștt a fost eFminat 
din Joc în min. 86 pentru lovirea 
adversarului.

• Joc de factură tehnică slabă 1a 
Timișoara, unde Știința a obtinut 
o victorie meritată datorită în bună 
mas'jră jocului excelent a! mijlo
cașilor șj contribuției extremelor. 
Egală prima repriză (cu acțiuni 
deslînate de ambele părți), superio
ritate pentru timișoreni în a doua. 
Echipa din Petroșani a confat mai 
mult pe apărarea imediată. Atacul 
a existat doar pr*n  Pa-raschiva.

• FI. roșie Arad a marcat în re
priza în care Jocul a fost egal, iar 
Dinamo Orașul Stalin în repriza 
doua cînd a fost dominată. Texti- 
liștii au avut un atac ineficace.

• Știința Cluj a obținut prima 
victorie din retur în dauna Lo
comotivei Timișoara. Clujenii au 
dominat pînă în min. 65 cînd au 
înscris punctul victoriei. Din min. 
69, ei jucat în 10 oameni (Nedelcu 
fiind eliminat la o ciocnire cu Szik- 
laf) și Locomotiva a dominat, dar 
fără rezultat Apărarea Științei a 
jucat foarte bine.

ETAPA VIITOARE :

2. Din. 6 Buc. 17 10 4 3 30:18 34
3. Progr. C.P.C.S. 15 10 3 2 40:22 23
4. Energia 1 Mai PL. 16 8 5 3 26:14 21
5. Energia M'oreni 17 6 8 3 28:19 20
6. Loc. Constanța 16 6 5 5 34:23 17
7. Progr. Focșani 17 4 7 6 23:28 15
8. Știința Iași 16 3 8 5 19:24 14
9. Energia Cîmpina 17 4 6 7 24:31 14

10. Locomotiva Iași 17 4 5 e 14:27 13
11. Dinamo Bîrlad 17 4 4 9 19:38 12
12. Fl. r. Suceava 17 4 3 10 26:45 11
13. Fl. r. Bacău 17 3 5 9 22:45 n
14. Știința Buc. 16 2 6 8 18:28 10

Locomotiva Iași — Dinamo Bîrlad ; 
El. roșie Bacău — Știința Iași ; Ener
gia Moreni — Energia Cîmpina ; FL 
roșie Suceava — Energia St. Roșu 
Orașul Stalin ; Știința București — 
Dinamo 6 București ; Progresul Foc
șani — Energia 1 Mai Ploești ; Loco
motiva Constanța — Progresul 
C.P.C.S. București.

CLASAMENTUL.

1. C.C.A Buc. 16 10 2 4 42:21 22
2. Știința Tim. 17 944 29:18 22
3. FL roșie Arad 16 754 27:21 1»
4. Energia FL Ploești 16 664 25:16 18
5. Dinamo Buc. 15 825 25:25 18
6. Locomotiva Buc. n 574 34:22 17
7. Din. Or. Stalin 16 547 23:24 14
8. E. Min. Petroșani 14 5 4 5 18:19 14
9. Progresul Buc. 17 548 24:29 14

10. Loc. Timișoara 17 296 13:24 13
11. Progresul Oradea 16 538 16:32 13
12. Știința Clu' 15 4 4 7 13:23 12
13. Dinamo Bacău 17 449 16:31 12

ETAPA VIITOARE : Locomotiva
Timișoara — Dinamo Orașul Stalin . 
Știința Cluj — C.C.A. București ; Lo
comotiva București — Energia Flacă
ra Ploești : Progresul București — 
ști.nta Timișoara ; Progresul Oradea 
— FI. roșie Arad. Meciul Energia 
Minerul Petroșani — D’^amo Bucu
rești este amîn^.t.

ETAPA DE IERI
SERIA I

Recolta Av. P. Neamț — Recolta 
Av. Fălticeni 1—2 (1—1).

Voința Tecuci — Fl. Roșie Buhuși
1—1 (0—0).

Dinamo Dorohoi — Dinamo Galați
2—1 (2—6).

Energia Moinești — Locomotiva 
Pașcani 2—0 (2—0).

știința Galați — Victoria Tecuci 
0—1 (0—1).

Progresul Rădăuți — Progresul 
Iași 4—4 (3—3).

SERIA n-a
Energia Metalul București — Ener

gia Metalul Sinaia 0—3 (0—1).
Locomotiva MtC.F. Buc. — Energia 

Met. Brăila 6—0 (1—0).
Energia Constr. Constanța Pro

gresul Corabia 0—0.
Progresul Călărași — Fl. Roșie 

B. R. Buc. 0—1 (0—1).
Locomotiva Galați — Fl. Roșie 

Giurgiu 0—0.
Energia Tîrgoviște — Dinamo Pi

tești 1—0 (1—0).
Energia Metalul 131 — Energia

Metalul Constanța X—fl (1—0).

Rezultate, clasament, 
etapa viitoare

C.C-A. BUCuzvi.^11 — DIVAMA 
BLClR4>ii 4—3 (4_4|

Stadionul RtpuLîicu. timn bun. 
spectatori 25.WC

Au marcat: constantin (min. 3d), 
Tătarii (min. 32), Constantin (m>n 
38), Meagu (mm. 38), Alexandrescu 
(mm. 39), Nur.We.Her (min. 51) și Ene 
(num 6ÎJ.

Arbitru : V. Mmcânescu, hun,
C.C-A. : Tom a — Zavoaa H, Apoi- 

zan. Ivăne»c a Qr.isie, Bene — Ca- 
©oveanu. Constantia, Alexandrescu. 
Za^'l Tiîarti.

DIJLAMp; ^rta£u — Băcuț I, Bă- 
cu; TT. (CEÎr.oTu). F. Artghel — Ctii- 
nom tBăcuț H), — Neagu
(NicjȘDrx Nicvșqx. Eae. vos-
ca.

S-au remarcat : GTJ.sie, Constantin, 
Ceco^rau. Xtn^ei. er. cumoiu. • 
N eajEu
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ENERGIA 

MINERUL PETROȘANI 2—4 (♦—•) 
Stadionul _,X3 Au&ustț*,  teren foarte 

prost, spectatori ls.w«.
Au anarcat;. Brinzet (min. 61> si 

Girleanu (mm. 63).
Afb’t’y : Petre Efcdea (Orașul Sta

lin). bum -
: Fain — SbLeee. Brînze^. 

Ftocescu — Cojerranu, Tănase — La- 
zăr. Mazăre, dosesc a. Nioottn, Gir- 
leanu. n ,

El.TLRGLA MIlțZRUL: Crîsmc — 
Rcmcșar*.  Vastu. Pafiiut — Coidtxm, 
F arcaș Xi — Tîrnsveanu, Deraien. 
Moldovan. Gabor, Par-sc hi va.

S-au remarcat : Erlnze^, Cojereanu, 
Tăuase. Girleanu. Văs u. Paraschiva 
DINAMO BACĂU — ENERGIA FLA- 

CARA PLCEȘF1 2—• (1—0)
Stadionul ,,23 August**,  spectatori 

C.0M
Au marcat : Gran (mtn. N) și Cre

țe a (min. 89).
Arbitru Vladimir Fleru (București). 
DINAA^O : Cîmpeanu — Giosanu, 

Weber. Lupeș — Cicerone. Corneanu
— Oatdă, Vasiîe A!er , Gram. Hulea 
Crețea.

ENERGIA FLACARA: Roman — 
Pahonțu, Marinescu. Trpșa — Neac- 
șu, Pereț — Zahars. D. Munteanu, 
Drăgan, A. Munteanu, Bădulescu

S-au remarcat : toți jucătorii băeă- 
oani. Roman
FLAMURA ROSIE ARAD — DINAMO 

ORAȘUL ST A UN 1—1 (1—4)
Stadionul „30 Dec mbrie* 4. specta

tori 8.000.
Au marcat : Petachowski (min. 40) 

și Mthai (min. 70).
Arbitru C. Popescu (București) co

rect și autoritar.
FL. ROȘIE : Faur — Szttcs, Dușan, 

Farmati — Capaș, Jenei — Jurcă, Pop. 
Mateon. Petschowski, Boitoș.

DINAMO : Bucur — Moarcăș, Lazăr.. 
Szakacs II — Hidisan, Florescu — 
Mlbai. Rădulescu. Sjr»kacs I. Csegezi, 
Ristin.

S-au remarcat : 5?zii"s, Jenei, Pet- 
schowski. Bucur. Mihai. Csegezi. 

LOCOMOTIVA BUCUREȘTX — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 1—1 (0—1)

Stadionul Giulești, timp bun. spec
tatori 20.009.

Arbitru Marinciu Ploești.
Au marcat : Costea (min. 20) șl 

Olaru (min. 72).
LOCOMOTIVA : Dungu — Dodeanu, 

Stancu, Macri — Eodc*.  Ferenczi — 
Seredai, Olaru, Filote, Georgescu. Se
men eseu.

PROGRESUL : Cosraa — Gref, Bra- 
tu, Soare — Clocea, Știrtei — Cru- 
tiu. Smkrăndescu, Ozon, Costea, P. 
Moldoveanu.

S-au remarcat : Macri, Seredai.
Olaru, Știrbei, Ciocea Bratu. Costea 
(prima repriză)

ȘTnNTA CLUJ — LOCOMOTIVA 
TIMIȘOARA 1—0 (0—4)

10.090 spectatori, raport de cornera 
2—5 (1—2).

A marcat : ITragoman (min. 65) 
Arbitru C. Mitran București, bun. 
ȘTIINȚA : Ca Una — Szekely, Isac. 

Nedelcu — Moldovan, Georgescu — 
Avram, Lutz, Dragoman, Zeană. Su- 
du.

LOCOMOTIVA : Sziklai — Corbuș. 
Ivanenco, Rodeanu — Don, Lenghel
— Szekely, Scorțan, Bâdeanțu. Ava- 
silichioaie, Țigăniuc.

S-au remarcat : Szekely, Lutz, Dra
goman, Georgescu. Szekely, Lenghel» 
Ivanenco. AvascJichioaie.

CATEGORICI C
SERIA IlI-a

Energia Constr. Turda — Energia 
Trust miner Baia Mare 6—3 (4—2).

Progresul Turda — Fl. roșie Cluj 
1—1 (0—0).

Fl. roșie Sf. Gheorghe — Energia 
Flacăra 7 3—1 (3—0).

Recolta Cărei — Recolta Avîntul 
Sighet 3—1 (0—0).

Loeomotiva Oradea — Recolta Sa
lon ta 1—o (1—0).

Dinamo Tg. Mureș — Recolta Avîn
tul Toplița 2—1 (2—6).

SERIA IV a
Energia Metalul Oțelul Roșu — 

Locomotiva Simeria 3—0 (2—0).
Energia Constr. Craiova — Progre

sul Timișoara 2—0 (0—0).
Energia Constr. Arad — Locobmm 

ti va Craiova 1—2 (0—2).
Fl. roșie 7 Noiembrie Arad — Ener

gia Metalul 108 2—1 (2—0).
Știința Craiova — Fl. joșie R. VÎU 

cea 2—0 (1—0).
Energia Flacăra 14 — Energia 

talul Arad 2—1 (G—0).



Din nou surprize în campionatele 
de handbal

Scorurile drastice înregistrate 
în 'unele meciuri ale campiona
tului masculin de categorie A și 
mai ales victoria surprinzătoare 
a Energiei Reșița — codașa cla
samentului —- asupra campioa
nei turului campionatului femi
nin, Progresul Tg. Mureș, pot 
Iff considerate ca elemente ca- 
racterizante ale jocurilor de hand
bal de duminică. Iată rezultatele 
înregistrate:

MASCULIN CAT. A
Voința Sibiu — C.C.A. 3-4 (3-2); 
(Energia Făgăraș — Știința Iași 
HI—4 (4—1); Dinamo 6 Buc. — 
îȘtiința Timișoara 6—12 (3—4) ; 
•Energia Ploești — Dinamo Ora
șul Stalin 5—9 <3—2) ; Energia 
•Reșița — Flamura roșie Cisnă- 
'*e  14-3 (8-2).

Iată cum arată un buletin Prono
sport cu 12 rezultate exacte la con- 
cursul nr. 37 (etapa din 16 septembrie 
1956).

I R.P.F. Iugoslavia (A) — R.P. 
Ungară (A) 2

n R.P. Ungară (B) — R.P.F. Iugo
slavia (B) 2

m C.C.A. Buc. — Dinamo București 
(cat. A) 1

IV Loc. Buc. — Progr. Buc. (cat. A) x
V FI. r. Arad — Dinamo Or. 

Stalin (cat. A) x
VI Știința Cluj — Loc. Timișoara 

(cat. A) 1
VII Dinamo Bacău — Energia Ploești 

(cat. A)
VBi Știința Tim. — Energia 

Petroșani (cat. A)
Energia Met. C. Turzii — 
gia Met. Iluned. (cat. B)
Energia Min. Lupeni — Energia 
Fi. Mediaș (cat. B) 1
Energia 
Energia
Știința

In legătură cu această compe
tiție tînărul campion republican 
Ja categoria semi-grea, GHEOR- 
GHE NEGREA, ne-a declarat*: 
„Aștept cu multă nerăbdare „Tur
neul celor 3“ care va reuni oele 
mai bune elemente ale boxului 
nostru. Atît eu, cît și colegii mei 
din lotul olimpic, am privit de 
ia început cu toată seriozitatea 
această competiție și, în conse
cință, nc-am intensificat în mod 
corespunzător ritmul pregătirilor. 
Știu că mă așteaptă două meciuri 
grele, dintre care cel cu dinatno- 
vistul Ghețu Velicu va însemna 
un examen sever.
gramul celor trei 
afirma că fiecare 
înseamnă un „cap 
cruf acesta este un motiv de să

FEMININ CAT. A
Flamura roșie Sighișoara — Ști- 

dhița I.C.F. 2-5 (.1-2); Știința 
’Min. Invățămintului — Flamura 
roșie U.T. Timișoara 3—0 (2-0); 
Știința Timișoara — Progresul 
Orașul Stalin 0—3 (0—3); E- 
nergia Reșița — Progresul Tg. 
Mureș 2—1 (I—1) ; Flamura ro
șie Buhuși — Flamura roșie 
București 2—7 (0—2). Rezutta-

Campionatul ciclist de mare fond 
Gh. Văsîi a cîștigat etapa a VH-a. C. Damitreeca 

conduce îu clasamentul general individual
DEVA, 16 (prin telefon de la 

trimisul nostru). După eforturile 
depuse în eta-pa Pitești—Sibiu, 
cicliștii au avut azi un fel de 
„zi de odihnă”. Firește, tiu este 
vorba de o zi fără întreceri. Mă 
refeream în deosebi la faptul că 
de la Sibiu la Deva participanții 
n-au avut de înfruntat un traseu 
lung și dur ci un drum fără prea 
multe urcușuri, iar timpul (excep- 
' e făcînd doar vîntul care a 
U?.tut uneori din față), a fost, în 
.eneral, favorabil.,Să nu se crea
dă însă că, mulțumiți de 
ste... avantaje, cicliștii 
semnat la un rulaj 
Nici de astă dată n-au lipsit fa
zele pasionante, spectaculoasele 
„evadări” ca și toate celelalte e- 
iemente caracteristice ciclismului. 
O .grăitoare mărturie o reprezin
tă — în această direcție — și- 
clasamentul general care, cu ex
cepția primului loc, a suferit mo
dificări substanțiale.

Dar, să revenim la etapa Sibiu 
—Deva. Revelația etapei a fost 
Gh. Văsîi (Voința) care a reușit 
să-și înscrie numele printre per
formerii campionatului, ocupînd 
primul loc în clasamentul etapei, 
încă de la plecare, plutonul este 
animat de acțiunile dinamoviști- 
âor. Rutierii formației CCA răs
pund însă.cu promptitudine. După 
trecerea prin Sebeș, din pluton 
se „rup” 1 Dumitrescu, Șt. Po
receanu, N. Maxim și G. Moicea- 
r.u, cărora li se atașează repre
zentantul asociației Voința, Gh. 
Văsîi. După „evadarea” celor 
cinci — care au la km. 70 un 
avans de un minut — am privit 
spre mașina ~
roșie. Marin Niculescu, 
rul cicliștilor textiliști era vădit 
supărat de faptul că C. Șandru 
nu putuse să se agațe de grupul 
fugarilor. La Simeria, „evadații” 
au de-acum un avans de 4:45. Cu 
15 km. înainte de sosire, pluto
nul se agită din nou și încă trei

ace- 
s-au re- 
monoton.

asociației Flamura 
arrtreno-

Boxerii din iotul olimpic sînt gata pentru „Turneul celor 3“
Dacă, Ia atletism sau natație, 

de pildă, progresul realizat de 
sportivi se poate concretiza în 
centimetri și minute, în alte spor
turi, cum este bunăoară boxul, 
el rămîne să fie dovedit prin 
confruntări directe. In scopul a- 
cesta, de altfel, boxerii noștri, 
care se pregătesc în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Mel
bourne urmau să susțină o întîlnire 
cu redutabila formație a Italiei. 
Din păcate pugiliștii italieni au 
cont ram end at vizita lor la Bucu
rești. Tocmai în această contra
mandare stă „germenul” competi
ției de box „Turneul celor 3“, 
organizată de ziarele „Sportul 
popular” și „Munca” pentru sîm- 
bătă 22, luni 24 și miercuri 26 
se-tembrie pe Stadionul „Repu
blicii”

. tul meciului Recolta Codita — 
Flamura roșie Sibiu nu ne-a 
parvenit pînă 4a ora la care re
dactăm aceste rîndwi.

MASCULIN CAT. B
Progresul Odorhei — Locomoti
va G.N. 12—9 (6—4) ; Energia 
LC.M. Reșița — Știința I.C.F. 
3—10 (2—6) ; Știința Cluj —
Recolta Jimbolia 5—6 (3—1) :
Energia Tîrgoviște — Recolta 
Variaș 9—5 (4—3) ; Energia Si
biu — Dinamo Tg. Mureș 9—6 
(3—3); Progresul Bacău — Ști
ința Galați 6—8 (1—6).
ENERGIA TIMIȘOARA - VA- 
SAS BUDAPESTA 10—5 (6—3) 

Metalurgiștii timișoreni au ob
ținut o binemeritată victorie în 
întîlnirea internațională cu hand- 
baliștii colectivului Vasas Buda
pesta. Deși oaspeții au demon
strat o bună pregătire tehnică, 
ei au fost net depășiți prin jocut 
activ și prin contraatacurile 
deosebit de eficace ale gazdelor 
Au marcat: Ehrenreich (4), Reifz 
(3), Sipos, Kfihn și Pușcaș pen
tru învingători, Fekete (4) și 
Horvath pentru învinși

Joi 20 septembrie, echipa bu- 
dapestană va întîlni Ia Cisaădie 
formația toca'ă Flamura roșie.

N.
ace- 

clasamentiil

alergători se detașează: Ion Sima, 
C. Istrate și Petre Nuță. La ca
pătul etapei, parcă pentru a-i 
împăca pe pretendenții la victo
rie (cicliștii dinamoviști și cei de 
la CCA), a cîștigat Gh. Văsii. 
Clasamentul etapei arată astfel:
1. Gh. Văsii (Voința) 3h 9:23;
2. Șt. Poreceanu (CCA) 3h 9:24;
3-5: C. Dumitrescu (C.C.A.)
G. Moiceanu (Dinamo), 
Maxim (Dinamo) — 
lași timp. In 
general individual, după șapte 
etape conduce C. ~ 
(CCA) cu 30h 23:37, urmat
G. Moiceanu, N. Maxim, C. Șan- 
dru, P. Gane. CCA, ocupă primul 
loc în clasamentul general 
echipe cu 91 h 14:34. Etapa 
mîine (n.r. astăzi) se aleargă 
ruta Deva — Arad.

Dumitrescu
de

pe 
de 
pe

H. NAUM

INFORMAȚII PRONOSPORT

r.

IX

X

1 
Min.
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Ener- 
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(cat. B).

XI (Met.) 1 Mai Ploești — 
FI. Cîmpina (cat. B) 1 
Iași — Loc. Constanta

X
XII

p ro
pot

Privind 
reuniuni, 
meci în parte 
de afiș". Lir-

Și
aîntîlnirea 

tehnic modest.
oaspeții au 

de cîmp, dar 
nehotărîiă si

Progresul Oradea la egalitate 
ev Dozsa Budapesta

ORADEA 16 (prin telefon).— 
Jocul internațional s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate: 1-1 
(1—1) golurile fiind marcate în 
ordine de Toth M. (Dozsa) 
Koszegy (Progr.) 
fost de un nivel 
In prima repriză 
dominat în jocul 
înaintarea a jucat 
fără finalitate. După pauză, gaz
dele au prestat un joc bun do- 
miriînd autoritar, dar apărarea e- 
chipei maghiare a Tespins toate 
acțiunile. La meci au asistat 
12.000 spectatori. Formațiile 
PROGRESUL: Geboer — Văr- 
zan 1. Caricaș, Tiriac (Barou) - 
Krempanski (I. Bartha), Cuc — 
Toth, Florea (C. Barlha), C, 
Bartha (Koszegy), Vilad, Kiss 1. 
DOZSA: Bako — Zallai, Kiss II. 
Farsang — Palmar, Balta — 
Gyorvari. Aspirany (Borsany),Vi- 
ragh, Kovacs, Toth M

/. Ghișa 
corespondent

L Sirba a egalat 
rerordttl țârii la proba 

de 60 focuri poziția cslcat
PRAGA 16 (prin telefon). Sîm- 

bătă au început concursurile in
ternaționale de tir ale Ceho
slovaciei la care participă tră
gători din Romînia, Ungaria, Po
lonia și Cehoslovacia. Pînă în 
prezent s-au încheiat probele dc 
armă liberă calibru redus 60 
focuri poziția culcat, pistol vite
ză și talere aruncate din șanț. 
In aceste probe trăgătorii romuri 
au <*_" _ " ■ • ••
în special Iosif Sîrbu care — cu
598 p. în proba de armă liberă 
calibru redus — a egalat recor
dul republican. Rezultate tehnice: 
Armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat: 1. Horinek (R. Ceh.)
599 p.; 2. Iosif Sirbu 598 p.;
3. I. Doszthaiy (R.P.U.) 597 p... 
13. Herșcovici 592 p., 24. Anto
nescu 586 p.; pistol viteză: 
Gyonyoru (R.P.U.) 60'584 p„ 
Gh. Lichiardopol 60/580 p., 
K- Takacs (R.P.U.) 60/579 p, 
M. Dochttiță 60/578 p., 5. Kuhn 
(R.P.U.) 60/576 p., 6. Ștefan Pe
trescu 
kurno 
rescu 
t., 14.
continuă astăzi cu proba de 3x40 
armă liberă calibru redus.

obținut rezultate remarcabile.

1.
2.
4.
4.

60/575 p.; talere: 1. Kisz-
(R.P.P.) 198 t.... 7. Flo-

189 t., 12. Dumitrescu 184
Vasiliu 183 t. Concursul

A

B

UNGARIA A — IUGOSLAVIA
3—1 (2—1)

UNGARIA B — IUGOSLAVIA 
1—2 <1—0)

Jocul de la Befgrad, desfășurat 
tre primele reprezentative ale 
gariei și Iugoslaviei s-a ridicat la un 
înalt nivel tehnic, ambele echipa 
luptînd cu îndîrjire pentru obține
rea victoriei. Fotbaliștii iugoslavi, 
deși au dominat mai mult, nu au pu
tut concretiza situațiile avute.

Primul gol a fost înscris în minu
tul 5 de Czibor, după un schimb de 
pase cu Sandor și Hidegkuti. Ap<u 
după trei minute extrema dreaptă 
Petakovici reia o centrare a lui Ve- 
sellnovici înscriind imparabil. In mi
nutul 25 maghiarii înscriu din nou •: 
un schimb de pase între Hidegkuti- 
Puskas-Kocsis și ultimul trimite min
gea în plasă'. In repriza secundă 
gazdele sînt în atac. Milutinovici, 

. Petakovici ratează multe ocazii. Timp 
de 20 de minute portarul maghiar

în- 
Un-

tisfacție pentru miile de specta
tori obișnuiți ai reuniunilor de box, 
dare, din păcate, n-au prea avut în 
ultima vreme asemenea satisfacții. 
Mi-e teamă însă de un singur 
lucru: să nu cumva să ne joao 
ce o festă vremea. Sper însă că 
de data aceasta se va dovedi și 
ea prietenă boxului și boxerilor”.

Din declarațiile campionului no
stru la categoria semi-grea și 
ale antrenorului Ion Popa, cu care 
am „stat ulterior de vorbă, re
zultă că toți componenții Iotu
lui olimpic sînt „gata de start”. 
Fără îndoială că o situație ase
mănătoare vom întîlni și în ce
lelalte „tabere”. Lumea boxului 
întîmpină într-o stare de febrilă 
activitate marea întrecere pugiili- 
stică organizată de ziarele „Spor
tul popular” și „Munca”.

de ziarele „Spor-

Echipele reprezentative de volei — 
care ne-au reprezentat cu cinste 

la campionatele mondiale—s-au reîntors in țară
lari la amiază holul aerogării Băneasa a cunoscut o animație 

deosebită. Numeroși iubitori ei voleiului așteptau cu nerăbdare so
sirea reprezentativelor noasifcre care au obținut un succes deosebit 
la campionatele mondiale desfășurate recent la Paris. In jurul orei 
13,30 și-a făcut apariția primul avion românesc din care au des
cins jucătoarele de volei. Peste puțin a aterizat și cel de al doilea 
aparat care a adus lotul masculin al țărid noastre. La sosire, a- 
cești vrednici ambasadori ai voleiului romînesc au fost felicitați 
călduros de către general maior Ion Gheorghe, președintele co
misiei centrale de volei și tov. Ion Vaida, vicepreședinte al C.C.F.S.

Primul cu care am putut sta de vorbă a fost antrenorul echi
pei feminine Gh Constantinescu. El și-a exprimat satisfacția pentru 
obținerea acestui prețios loc 2 într-un campionat mondial în care 
nivelul multora dintre echipele pârtiei pante era foarte ridicat. Aceeași 
părere ne-a exprlmat-o puțin mai t?rziu și antrenorul echipei mas
culine, Gh. Petrescu, care nu are decît un mic regret, și anume 
startul mai slab pe care echipa ce o îndrumă l-a avut în finala 
turneului.

Torceul internațional
In prima întîlnire a nocturnei 

de pe terenul Știința echipa A- 
cademic Sports Association Je- 
rusalim (Israel) a reușit la capă
tul unui joc foarte disputat și e- 
chilibrat ca scor să întreacă la 
o diferență minimă 74-73 (37-37) 
formația Știința București. Oas
peții au practicat un joc specta
culos, cu schimburi rapide de 
balon și au dovedit multă înde- 
nritiare tehnică. Baschetbaliștii 
bucureșteni puteau ieși însă în
vingători, dacă în ultimele secun
de ale jocului cînd conduceau la 
o diferență de un punct ar fi 
fost mai calmi și atenți Puncte
le au fost înscrise de Emanuel 
Baradan (5), Iosef Atony (18), 
Moshe Golovey (13), Iosef Ria-

Echipa U.R.S.S. 
campioană mcîbdiaJă 

la floretă femei
Ieri s-au încheiat la Londra, com

petițiile turneului final din 
campionatului mondial feminin 
floretă. In finală. 
Uniunii Sovietice a 
Franței cu 0—7 și și-a 
fel pentru prima oară 
deținut 4 ani de-a rîndul de repre
zentativa R.P. Ungară. Clasamentul 
final se prezintă astfel: 1. Uniunea 
Sovietică, 2. Franța, 3. R.P. Ungară, 
4 Italia.

cadrul 
de 

reprezentativa 
învins echipa 
adjudecat ast- 
titlul suprem,

Grosits intervine cu curaj salvind 
goluri gata făcute. In minutul 66 la 
un contraatac al oaspeților Bozsik îl 
deschide ,.printre" pe Puskas și a- 
cesta înscrie un gol. de toată fru 
musețea. S-au remarcat Grosits (cel 
mal bun de pe teren), Bozsik, Pus.
-■> de ' "
vath și Milutinovici dfe la gazde.

la învingători. Beara, Hor-

dintre echipele B disputatJocul
,1a Budapesta s-a terminat cu victo
ria fotbaliștilor iugoslavi ou scorul 
de 2—1 (0—1). Au înscris în ordine 
Fenyvessi, și Costtci (2). A arbitra? 
foarte bine Dumitru Schulder.

La Belgrad s-au fntîlnit echipele 
de juniori. Meciul s-a terminat la 
egalitate 1—1.

SURPRIZE LA OSLO ȘI HELSINKI
i

La Oslo s-a disputat ieri întîlnirea 
internațională de fotbal între Nor
vegia și Suedia care 
de echipa gazdă cu 
(1-0).

a fost cîștigată 
scorul de 3—1

selecționată de 
a învins națio-

Da Helsinki echipa 
fotbal a Danemarcei 
naia Finlandei cu <—0 (3—0).

PE SCURT
Ieri în orașul Sidney (Austra- 
atleta Betty Cuthber a stabilit 

nou record mondial Ia proba de 
m plat fete cu performanța de 
sec. Vechiul record de 23,4 sec. 

el

lla) 
un 
2M
23,2 
a vost deținut de compatriota 
Jackson.
• La Bologna în cadrul cupei Mai- 

rano, echipa masculină de baschet a 
Uniunii Sovietice a învins repre
zentativa Cehoslovaciei cu 53—48 și 
continuă să conducă neînvinsă în 
clasament.

® La Moscova, în cadrul Olim-

studențesc de baschet
ger (7), Ami Vasilevschi țlO), 
Ezri Luboschitz (21), pentru 
ASA și C. Dinescu (7), M. Băr- 
bulescu (14), P. Vasiliu (10), D. 
Nosievici (23), C. Dirjan (3), 
R. Popovici (16).

A doua partidă a opus forma
țiile Știința Timișoara și Akade- 
mîk Institutul Politehnic Sofia. 
Jucătorii noștri au fost mult inai 
siguri în atac, au avut precizie 
în aruncările de la semidistanță 
și desfășurînd în cea de a doua 
repriză un joc de apărare mai 
eficace au reușit să înregistreze 
un frumos succes ou scorul de 
68—60 ( 33—32). Oaspeții au gre
șit practicînd un joc prea agre
siv care le-a adus numeroase pe
nalizări. Au înscris, pentru Știin
ța Timișoara: V. Pușcașu (14), 
L. Mocoș (15), D Pușcașu (12), 
V. Rădulescu (20), E. Lorinczy 
(7), iar pentru Akademik Sofia 
N. Neicef (15), A. Blagoev (2), 
V Peev (3), I. Emanuitov (10). 
D. Atanasov (14), Slavov (9). 
Ikonomov (7). Turneul continuă 
astăzi de Ia orele 19.30 cu întil- 
nirile Știinta Timșoara — ASA 
Israel și Știința București — A- 
kademik Sofia.

in

La cio'

62,35 m.

Ungaria-CelwsJomia
BUDAPESTA 16 (prin telefon). 

Duminică au luat sfîrșif la Buda
pesta întîlnirile de atletism dintre 
reprezentativele Ungariei și Ceho
slovaciei. Victoria a revenit spor
tivilor maghiari: 60—49 la femei 
și 113—99 la bărbați. Dintre re
zultatele înregistrate trebuie să re
marcăm în primul rînd noul re
cord mondial obtinut la 3000 m 
obstacole de atletul maghiar Rozs- 
noyi : 8:35,6. In aceeași cursă, pe 
locul doi s-a clasat compatriotul 
său Jeszenki eu 8:45,8.
can Csermak (Ungaria) a obtinut 
un nou record al țării:
Iată alte rezultate:

Bărbați 400 m.g. Botar (U) 52,4; 
200 m.: Mandlîk (C) 21,3; 800 m. 
Rozsavolgyi (U) 1:48.7, Szentgali 
1:49,2, Jungwirth (C) 1:49,4; 
Valent: (C) 53,05 m.: Klics 
52.70 m.: lungime Proaska 
7,36 m.: 5.000 m. Kovacs 

14:03,6: Tabori (U) 14:23,0.- 4x400 m. 
Ungaria 3:09,8 
cia 3:10.1 (r ).

Femei: 200 m. 
24,9; suliță Vigh 
Zatopkova (C) 50,60 m; 80 m.g. 
Gyarmati (U) 11,1 (r.) greutate 
Feher (U) 14,35 m.: 4x100 m. Un
garia 46,7.

dise
(U) 

(C) 
(U)

(r.) Cehoslova-

Neszmelyi (U) 
(U) 51,61 ml

piadei de șah s-au jucat ieri par
tidele întrerupte din rundele 3. 4 
și 6. Rezultate tehnice : Bulgaria — 
Israel 2—0 (2) : Ungaria — Is
rael 4—0 : Argentina — Israel 
3* l * * IV V VI VII * * * * */a—*/a  : Ungaria — R. F. Ger
mană 2—2 : U.R.S.S. — Argen
tina 2V2—l'/î : Cehoslovacia — 
Anglia 2—2: Iugoslavia — Da
nemarca 2—1 (1). In meciul dintre 
echipele Elveției și R.P.R. cele 2 
partide s-au întrerupt a doua oară. 
In clasament continuă să conducă 
echipa U.R.S.S. cu 13*/2  puncte 
urmată de Ungaria cu 13 p.. Iu
goslavia 12,’/z P. (1). —


